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Sobre o seminário e a publicação

CRISTINA PIMENTA e VERIANO TERTO JUAN CARLOS RAXACH
Coordenação Geral da ABIA Assessor de projetos da ABIA
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Esta publicação apresenta os conteúdos e os debates ocorridos no seminário Prevenção das
DSTs/AIDS: novos desafios, realizado no Hotel Rio Othon Palace, no Rio de Janeiro, de 17 a
19 de agosto de 2009. O evento foi o marco inaugural do projeto “Aprimorando os Debates
(II)”, da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), que conta com apoio do De-
partamento de DST/Aids e Hepatites Virais, do Ministério da Saúde do Brasil.

O objetivo do seminário foi retomar as discussões do “Aprimorando os Debates”, iniciadas
entre 1999 e 2002, quando foram realizados eventos em diversas cidades brasileiras para
criar uma interlocução entre os setores que atuam na resposta à epidemia de AIDS no país
e estimular a integração entre eles.

Em sua nova edição, o seminário buscou refletir sobre as atuais agendas de enfrentamento
da epidemia, partindo de perspectivas variadas, no sentido de conhecer caminhos, ideias e
sugestões para a efetividade e a ampliação de ações.

Para isso, foram convidadas personalidades que participam em várias frentes desse en-
frentamento: gestores públicos, integrantes de ONGs, profissionais da saúde (médicos, psicólo-
gos etc.), usuários do sistema de saúde, incluindo pessoas vivendo com HIV/AIDS,
pesquisadores, profissionais que atuam na área de redução de danos, entre outros.

Os debates realizados contaram com três textos de apoio (background paper), escritos por
Ivo Brito, do Departamento de DST, HIV/Aids e Hepatites Virais, abordando o tema “Políti-
cas de prevenção e estratégias adotadas no país”; Richard Parker, da Associação Brasileira
Interdisciplinar de AIDS, falando sobre “Estigma e Prevenção”, e Francisco Bastos, da
FIOCRUZ/RJ nos atualizando sobre o “Uso de drogas e prevenção a AIDS: desafios atuais
e novas propostas”.

Os principais conteúdos do seminário estão sintetizados nesta publicação, que, além dos três
textos que serviram de apoio, traz um DVD com todas as apresentações, respectivos de-
bates e conteúdo das mesas-redondas, as apresentações feitas em power-point e a versão
em PDF da própria publicação. Com isso, esperamos facilitar e estimular o diálogo para além
dos participantes do evento.



Palavras iniciais

Por CRISTINA PIMENTA e VERIANO TERTO
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O seminário Prevenção das DSTs/AIDS: novos desafiosmarca a retomada de um momento
importante na luta contra a epidemia de HIV/AIDS no país. Há exatos dez anos, a ABIA ini-
ciava o projeto “Aprimorando os Debates”, por meio de uma série de seminários realizados
em diversas cidades brasileiras sobre os mais variados temas relacionados à epidemia.
Naquela época, Paulo Teixeira, à frente da gestão do então Programa Nacional de DST/Aids,
hoje Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais, do Ministério da Saúde do Brasil, con-
tatou a ABIA e propôs uma parceria para a criação de um espaço de fala e articulação entre
os diversos setores ligados ao HIV/AIDS.

A ideia era produzir mais informação, dar visibilidade a determinadas questões, promover
articulações e diálogos, e apontar soluções. A ABIA aceitou de pronto o desafio e criou o
“Aprimorando os Debates”, que tantos bons resultados proporcionou, com destaque para
as publicações oriundas dos seminários que circularam em salas de aulas e programas de
diferentes locais no país.

Outra particularidade do “Aprimorando os Debates” é a sua capacidade de integração, já
que seus seminários sempre reúnem pessoas dos mais variados cantos do Brasil, fortale-
cendo um dos principais pilares na luta contra a epidemia: a troca constante de experiências
e vitórias. Assim, nessa retomada do projeto, o tema central não poderia ser outro: os novos
desafios em termos de prevenção não só do HIV, mas de outras DSTs. O objetivo é mapear
o estado da arte hoje em termos de prevenção, conhecer o que vem sendo feito e pensar fu-
turos desdobramentos.

Mais uma vez, ressaltamos a importância do apoio do Departamento de DST/Aids e He-
patites Virais, do Ministério da Saúde, na realização do seminário inaugural do “Aprimorando
os Debates (II)”, que esperamos confirme seu caráter itinerante e chegue ao maior número
de cidades possível. Agradecemos também a colaboração inestimável e permanente dos
companheiros Carlos Duarte, Carlos Passarelli, Cristina Pimenta, Daniela Knauth, Dulce Fer-
raz, Francisco Bastos, Francsico Pedrosa, Ivia Maksud, Ivo Brito, Juan Carlos Raxach, Ligia
Kerr Pontes, Paulo Teixeira, Regina Barbosa, Richard Parker e Veriano Terto, e da equipe da
ABIA na concretização do evento.



Por IVO BRITO,
responsável pela Unidade de Prevenção do Departamento de DST,
HIV/Aids e Hepatites Virais

Na pauta do dia:
“Prevenção e estratégias”

Políticas de prevenção e
estratégias adotadas no país
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nicialmente gostaria de agradecer aos organi-
zadores deste evento, em particular, à Cristina

Pimenta e ao Veriano Terto e também aos demais téc-
nicos que compõem a equipe da ABIA. Essa segunda
fase dos seminários “Aprimorando os Debates”, dá con-
tinuidade ao movimento iniciado e reposiciona a
temática da prevenção à luz do debate contemporâneo
em torno da questão dos limites e possibilidades da res-
posta brasileira no enfretamento da epidemia do
HIV/AIDS.

Nesse sentido, há duas questões que considero impor-
tantes a serem discutidas hoje: as tendências “emer-
gentes” que se encontram na agenda da prevenção ao
HIV/AIDS no contexto da construção da resposta
brasileira à epidemia e o estabelecimento de relações
com as contribuições presentes no debate internacional
sobre o tema.

Gostaria de abordar três pontos que considero bali-
zadores do atual debate e buscarei tratá-los de forma
articulada. O primeiro está relacionado às ações dirigi-
das às populações vulneráveis, a cobertura e alcance
das propostas executadas pelas organizações não-go-
vernamentais e aos arranjos necessários para sua efe-
tividade na rede de atenção. O segundo está relacionado

diretamente à descentralização das ações e suas con-
sequências para o campo de prática da prevenção. E o
último ponto refere-se às novas tecnologias de pre-
venção.

Para efeito de contextualização do debate no plano
internacional, serão consideradas três publicações
que considero chaves para a interpretação do mo-
mento político de construção da resposta à epidemia.
A primeira delas, do início dos anos 1990, de Jonathan
Mann, Daniel Tarantola e Thomas Netter, foi publi-
cada no Brasil, em 1993, com o título de AIDS no
mundo1. A segunda é resultante de um relatório téc-
nico produzido sob os auspícios do Banco Mundial, com
título em português “Enfrentando a AIDS: prioridades
públicas em uma epidemia global”2. E, mais recente-
mente, a publicação da UNAIDS, Intensificando a pre-
venção3. Essas três publicações, de algum modo,
orientam o debate que estamos promovendo e estabe-
lece relações com a agenda nacional. Não posso deixar
de mencionar que esse debate foi acompanhado por um
número considerável de publicações nacionais, que se
debruçaram sobre a realidade e os diferentes contextos
da epidemia no Brasil. Sem desmerecer esse ou aquele
autor em particular, chamo atenção para os trabalhos.

Uma primeira aproximação aos temas que se encon-
tram na agenda da prevenção ao HIV/AIDS é conside-
rá-los sob a perspectiva da construção de uma
sociedade democrática, isto é, a construção da resposta
à epidemia coincide no tempo e no espaço com os movi-
mentos que deram origem às mobilizações pela de-
mocratização substantiva da sociedade. Refiro-me à
democracia substantiva no sentido de considerá-la sob

a perspectiva de sua radicalidade, ou seja que resulte
em mudanças estratégicas para a completa emanci-
pação dos sujeitos. Ao contrário, a democracia formal
é necessária, mas insuficiente para alcançar esse obje-
tivo estratégico, pois reduz toda a ação ao espaço for-
mal e suprime as energias utópicas, e enquadra a
produção da sociabilidade aos termos dos regulamen-
tos e normas burocráticas. Faço a distinção entre

4 Mann, J.; Tarantola, D.J.M. e Netter, T.W. A AIDS no mundo. ABIA e IMS-UERJ, Ed. Relume Dumará, Rio de Janeiro, 1993.
2 World Bank Confronting AIDS: public priorities in a global epidemic. WB, New York, 1997.
3 UNAIDS Intensifying prevention. Unaids Reporter, Geneve, 2006.

Uma aproximação necessária – campo de prática
da prevenção como campo democrático

I
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democracia substantiva e democracia formal porque
vivemos em um mundo no qual os procedimentos da
democracia formal não correspondem às necessidades
dos sujeitos em um mundo globalizado. A objetivação
de procedimentos formais no campo democrático obs-
curece as relações reais em que os sujeitos são pro-
duzidos e os torna presa de uma teia de relações sociais
que se apresentam indeterminadas a esses mesmos su-
jeitos. O movimento oposto reposiciona os sujeitos a
partir da reprodução social de identidades e da cons-
trução da solidariedade. Essa é, talvez, a lição que
aprendemos nestes 30 anos de epidemia e que ainda
se faz presente nos dias de hoje.

Portanto, a reflexão deve ser orientada para a politiza-
ção do campo de prática da prevenção e da sua mate-
rialização programática, que resulta na seleção e
priorização dos planos de ação sob a perspectiva da
emancipação social4. Em linhas gerais, quero dizer que
os espaços em que são produzidos os conhecimentos e
as intervenções para conter e evitar a epidemia são
contextos políticos e de disputas de poder – logo, se
revestem de possibilidades que podem ou não respon-
der às necessidades das pessoas diretamente envolvi-
das. Tais movimentos são, em geral, descontínuos e não
se reportam às evoluções dos fatos como que derivados
da sucessão de eventos singulares ao longo do tempo,
mas de uma leitura que privilegia os sujeitos históricos
em seu processo de subjetivação e da representação
que fazem de si mesmos como sujeitos conscientes5.

O conceito de fundo, e que gostaria de referendar, é o
mesmo que foi colocado por Herbert de Souza, o Beti-
nho, em entrevista concedida a François Bougon, pu-
blicada no livro, Nossa paixão era inventar um novo
tempo”6, com o título de Revoluções de minha geração,
em que definia os eixos essenciais da democracia –
igualdade, liberdade, diversidade, participação e soli-

dariedade: “Uma sociedade só é democrática se esses
cinco princípios existirem simultaneamente, não sepa-
radamente. Nenhum deles é limitado. [...] Não chegare-
mos jamais à sua realização completa, mas seus
princípios nos inspiram e iluminam nosso caminho.”

Esse modo de situar o debate traz para a abordagem
das políticas públicas em saúde a referência e a im-
portância que adquirem os contextos históricos, nos
quais os projetos de saúde são produzidos socialmente.
No caso da resposta à epidemia do HIV/AIDS, essa
abordagem tem particular interesse, pois a resposta,
muito antes de se constituir como realidade institu-
cional, se originou no curso da luta pela redemocrati-
zação do país. Podemos dizer que a luta contra o
HIV/AIDS é o resultado de um movimento social amplo
que procurou articular os cinco princípios mencionados.

A despolitização atual do campo de prática da pre-
venção está diretamente relacionada a essa eventual
ruptura com um dos eixos, e isso coloca em cheque
todo o conjunto do projeto de democracia.

No caso brasileiro, o debate sobre o campo de prática
da prevenção ao HIV/AIDS parece estar orientado
para uma abordagem que privilegia um ou outro dos
componentes que estão diretamente relacionados à
construção da democracia e de seus efeitos no que se
refere à autonomia e emancipação dos sujeitos.

Esse percurso no tempo – quase 30 anos de epidemia
– transcorre concomitantemente com o processo de de-
mocratização da sociedade brasileira e de construção
do Sistema Único de Saúde (SUS). A democratização
tão almejada não transcorreu de forma a suprir as de-
mandas latentes em uma sociedade marcada por con-
trastes e desigualdades sociais. O déficit do processo
democrático se evidenciou ao longo do processo de
construção da reforma do setor saúde e ainda continua

4 PAIVA, VERA “Beyond magic solutions: prevention of HIV and AIDS as a process of Psychosocial Emancipation”. Divulgação em Saúde
para Debate, Rio de Janeiro, n. 27, p. 192-203, August 2003.

5 MESQUITA AYRES, J. R. C. “Razão, Ciência e Pedagogia da Emancipação. Interface”. Comunicação, Saúde, Educação, v.1, n.1, 1997.
6 Daniel de Souza e Gilmar Chaves (Org.) “Nossa Paixão Era Inventar Um Novo Tempo. 34 depoimentos de personalidades sobre a re-

sistência à ditadura militar. Editora Rosa dos Tempos, Rio de Janeiro, 1999.
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presente no conflito federativo, sobretudo no que con-
cerne à descentralização e ao financiamento do sistema
de saúde do país. A tese que procuro defender é que
tais déficits se encontram também presentes no debate
atual sobre o campo de prática da prevenção ao
HIV/AIDS no Brasil.

Isso fica evidente quando nos confrontamos na atuali-
dade com um conjunto de novas questões que têm
como pano de fundo a violação de direitos, estigma e vi-
olência. Refiro-me a temas que estão presentes na
agenda da prevenção como, por exemplo, a questão da
criminalização de pessoas que vivem com HIV/AIDS,
as restrições de viagem, as restrições quanto aos direi-
tos sexuais e reprodutivos, a judicialização como re-
curso extremo para a obtenção do acesso aos
medicamentos e suas contradições em sistemas de
acesso universal, e o conflito federativo relacionado à
distribuição dos recursos para o setor saúde.

É importante também chamar atenção para outro as-

pecto do déficit democrático, diretamente rela-

cionado à descentralização dos recursos para apoio a

projetos, via política de incentivo, e a fragilidade da

representação dos interesses da sociedade civil, que

tem resultado em um descompasso no que se refere

à construção de uma agenda política para o en-

frentamento da epidemia. Observamos a competição

de agendas que, em vez de somarem esforços para

uma ação combinada, produz uma indesejável com-

petição interna nos movimentos pelos recursos públi-

cos para projetos, fragmentando a resposta à

epidemia e fragilizando as organizações menores, so-

bretudo aquelas que têm suas ações voltadas para as

populações vulneráveis. Para concluir essa primeira

aproximação, reafirmo a necessidade de que o campo

de prática da prevenção retome o movimento no sen-

tido de recompor os eixos mencionados anterior-

mente, de modo a romper com a atual fragmentação

das agendas.

O termo institucionalização vem adquirindo importância
no discurso de um número significativo de atores soci-
ais que se encontram engajados na construção da res-
posta à epidemia de HIV/AIDS. Diria que tais sentidos
constituem um esforço cognitivo para a construção dos
referenciais do campo de prática da prevenção e de seus
possíveis desdobramentos em políticas públicas.

De acordo com essas posições, a institucionalização da
prevenção no SUS é vista de diferentes perspectivas e
pontos de vista:

1. a institucionalização da prevenção como processo
histórico de longa duração que dá ênfase à estraté-
gia para expandir a cobertura das ações nos níveis
da atenção básica;

2. a institucionalização da prevenção como con-
traponto às práticas de prevenção conduzidas pelas
ONGs;

3. a institucionalização como eixo articulador de de-
mandas de assistência e prevenção de forma in-
tegrada no quadro das discussões da promoção da
saúde, em especial no tocante às pessoas que vivem
com HIV/AIDS.

No entanto, observamos que o termo institucionaliza-
ção é polissêmico e pode induzir diferentes interpre-
tações. Uma primeira aproximação nos leva de
imediato a pensar em processos de exclusão. Em saúde
pública, a institucionalização sempre foi o resultado de
procedimentos e de ações construídas a partir do saber

Os sentidos da institucionalização do campo de
prática da prevenção
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médico, que resultaram na construção de modelos de
intervenção nem sempre compatíveis com as necessi-
dades de saúde da população e que, em muitos mo-
mentos de nossas vidas, estiveram na base de processos
de controle do corpo biológico e do corpo social. Esse
modo de colocar o problema foi exaustivamente estu-
dado por Michel Foucault7.

Essa estratégia disciplinar investida do poder médico
esteve na base do surgimento do sistema de atenção
aos pacientes psiquiátricos com o nascimento da
prática asilar e dos leprosários. Esse cenário se modi-
fica com o nascimento da clínica e o advento do hospi-
tal moderno. Mas é na intervenção médico-social sobre
a sexualidade que o sentido da institucionalização
adquire um valor superior: a sexualidade passa a ser
esquadrinhada, investigada, contabilizada e vigiada. É
colocado em prática um arsenal de dispositivos nor-
mativos que visa disciplinar e regular as práticas se-
xuais dos cidadãos. Em primeiro lugar, mediante a
economia política e a demografia – contam-se os nasci-
mentos, infere-se sobre a fertilidade e seu controle, as-
socia-se às taxas de crescimento demográfico as
necessidades de alimentos. Em segundo lugar, pelo con-
trole e rastreamento das doenças de transmissão se-
xual, cujo exemplo histórico é o nascimento dos
dispositivos de controle da sífilis, talvez o mais longo
empreendimento de controle em saúde pública de que
temos conhecimento.

O advento da epidemia da AIDS, no inicio da década
de 1980, trouxe para a agenda da saúde a manifes-
tação de novos atores sociais que se posicionaram
sobre questões que pareciam estar superadas. E, a
partir de sua mobilização comunitária, reposicionou
os termos do debate da reforma do setor da saúde no
país, questionando os dispositivos de controle sobre a
sexualidade e as abordagens médicas sobre a epi-
demia8.

Essa abordagem resultou em avanços importantes para
o campo de prática da saúde pública, em particular
para as ações na área da prevenção e promoção da
saúde. Os avanços estiveram pautados por duas ordens
de fatores: ativismo e mobilização social da sociedade
civil em relação aos direitos humanos e sociais das pes-
soas que vivem com HIV/AIDS; e a importância dos es-
tudos e intervenções dirigidas para a promoção de
práticas sexuais seguras, redução de danos e aconse-
lhamento.

No curso do aperfeiçoamento dos processos de legiti-
mação dessas práticas, foram sendo desenhados dife-
rentes modelos de intervenção comportamental, entre
os quais vale ressaltar o limite da abordagem de risco
que esbarra, fundamentalmente, na explicação do
processo saúde/doença, a partir de um conjunto de
eventos estatísticos probabilísticos que resultaram em
enfoque individual do adoecimento.

A impossibilidade de compreender a intersubjetividade
e os contextos estruturantes desse processo trouxeram
para o campo da prevenção a necessidade de uma nova
abordagem conceitual e prática. Essa abordagem, com
base nos princípios de direitos humanos, de mobiliza-
ção social e de vulnerabilidade – individual, social e pro-
gramática –, foi incorporada após a construção do
primeiro programa de prevenção de âmbito nacional: o
projeto Previna (1989-1990), que se constituiu em re-
ferencial para o campo de práticas da prevenção até a
assinatura dos acordos de empréstimo com o Banco
Mundial cujos projetos foram chamados de AIDS I
(1993/1994) e AIDS II (1998/1999).

Nessa época, foi aberto o debate sobre a aplicabilidade
do conceito de vulnerabilidade e violência estrutural re-
sultante da interrelação entre os aspectos individuais,
sociais, culturais e políticos na contextualização neces-
sária ao desenho de estratégias e práticas de pre-
venção a DST/HIV/AIDS.

7 FOUCAULT, MICHEL. A microfísica do poder. Rio de Janeiro, Editora Graal, 1982.
8 Camargo Jr., Kenneth Rochel de “As Ciências da AIDS & A AIDS das Ciências. O discurso médico e construção da AIDS. ABIA –

IMS/UERJ e Relume Dumará, Rio de Janeiro, 1994.
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Do ponto de vista programático, com o financiamento
do Banco Mundial ao projeto AIDS II, tem início uma
discussão entre o corpo técnico do Programa Nacional
de Aids e a equipe de consultores do banco sobre dois
temas chaves para a compreensão da resposta
brasileira à epidemia. O primeiro ponto de divergência
surgiu em torno da questão do tema prevenção e trata-
mento como estratégias combinadas e integradas.

Para os consultores do banco, o governo brasileiro de-
veria se concentrar na prevenção e, em especial, em es-
tratégias de prevenção direcionadas à população de
risco acrescido, expandindo a cobertura e a focalização
das ações mediante a ampliação do apoio à sociedade
civil. Para alcance dessas medidas, era preciso que o
projeto estivesse orientado para responder às medidas
de ajustes estruturais na esfera pública e alinhado às
medidas adotas em outras esferas governamentais.
Com isso, havia a expectativa de que pudéssemos
avançar no controle da epidemia.

O governo brasileiro optou e convenceu os técnicos do
Banco Mundial de que a estratégia deveria combinar
prevenção e assistência de modo a poder responder às
tendências de feminização, interiorização e pauperiza-
ção da epidemia. Como ao banco interessava o tema
da pauperização, na medida em que o debate da po-

breza e AIDS reposicionava a questão nos espaços de
disputas no interior dos seus anéis burocráticos, as mu-
danças propostas pelo programa brasileiro de AIDS
foram aceitas.

Com o AIDS III é dado o passo decisivo para o
processo de descentralização. De fato, esse processo
ainda exige uma análise mais sistemática em termos
de resultados. A descentralização possibilitou novos ar-
ranjos na estrutura organizacional e política, e consoli-
dou a presença programática da AIDS na agenda do
SUS. Até então, a agenda constituía-se em via própria
e, às vezes, conflitava com os mecanismos de gestão
do sistema de saúde.

Tais medidas resultaram em efeito negativo em relação
ao financiamento das ONGs. Essas organizações não
conseguiram acessar os recursos que se encontravam
descentralizados e foram aos poucos desativando as
atividades de intervenção que realizavam no campo.
Esse é um ponto importante, pois o enfraquecimento
das ações que valorizam a solidariedade e a intervenção
comunitária compromete um dos elos que mencionei
anteriormente em relação à democracia. Isso fez com
que as ONGs passassem a disputar os escassos recur-
sos que se encontravam no nível central, abrindo o cami-
nho para o enfraquecimento de toda a rede.

Outro argumento corrente vem ganhando expressiva
adesão: a institucionalização da prevenção como algo
necessário nos serviços de saúde para se contrapor às
práticas de prevenção conduzidas pelas ONGs. Há duas
razões para a sustentação desse argumento. O primeiro
refere-se ao papel do Estado no cumprimento de suas
atribuições no que tange à afirmação da saúde como
um direito de cidadania e um dever no sentido de as-
segurar o acesso aos serviços de saúde a toda a popu-

lação. Nesse caso, o Estado teria a função de regulação
e distribuição dos recursos públicos com vistas a asse-
gurar a equidade. O segundo argumento tem como
pressuposto a ideia de que as organizações não-gover-
namentais, ao colocarem em prática as ações de pre-
venção, estariam substituindo as funções que são
inerentes ao Estado e, por sua vez, estariam deixariam
de exercer o controle social.

Institucionalização da prevenção como
contraponto às práticas de prevenção
conduzidas pelas ONGs
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Tais argumentos não se sustentam. Inicialmente,
porque a emergência da epidemia de HIV/AIDS se
dá em um contexto conservador com fortes tendên-
cias à privatização do setor saúde. Para Dennis Alt-
mann, “a década na qual a AIDS foi reconhecida,
conceitualizada e nomeada, foi uma década na qual
o mundo ocidental estava passando pelas racional-
izações econômicas de Reagan e Thacher”. E com-
pleta seu argumento: “Se a epidemia se desenvolveu
em um mundo de ajustes estruturais e privatiza-
ções, ela também se desenvolveu em um mundo no
qual o feminismo e a afirmação da homossexuali-
dade significaram a existência, pelo menos em al-
guns países, de organizações e comunidades
capazes de reagir à nova crise”.9 É a força da co-
munidade que faz a diferença na construção da re-
sposta à epidemia, e, no Brasil, não foi diferente.
Desde o início, são as organizações da sociedade
civil que constroem propostas inovadoras no campo
da prevenção, sem com isso substituir as funções
do Estado.

Entretanto as condições de expressão das posições
das ONGs, de se tornarem mais combativas e de re-
alizarem projetos inovadores, vão perdendo sua força
ideológica ao cederem lugar a uma visão instrumen-
tal e minimalista do relacionamento com o setor
público, tornando-se cada vez mais dependentes do
Estado.

Essa tendência contemporânea vem se acentuando a
cada dia, e as propostas das ONGs perdem o referencial
do sujeito e reproduzem, em escala, ações que não
surtem efeito ou mudança significativa na realidade.
Essa adaptação é o sinal mais evidente de desencaixe

e de ruptura com os vínculos universais, como a soli-
dariedade e o direito à vida.

O resgate do universal – solidariedade e direito à vida
– vem de uma rede de pessoas que vivem com
DST/HIV/AIDS, que trazem à tona o confronto real
entre o conflito subjetivo de viver positivamente o sig-
nificado da doença, como um roteiro social que o su-
jeito em si tem que cumprir para se afirmar como
sujeito para si. Essa transformação trará para o campo
de prática da prevenção, tardiamente, a necessidade de
construir respostas no campo da “prevenção posithiva”.

As reflexões de Hebert Daniel são atuais e nos
fazem pensar sobre os caminhos futuros: A AIDS é
um terminal e que tem uma curta sobrevida. Se sou
terminal é como um rodoviário, cheio de chegadas
promissoras e partidas para as mais formidáveis e
apaixonadas estradas dos viventes. Não tenho so-
brevida; tenho uma vida de sobra, a única da qual
poderei deixar o rastro de uma paixão que sempre
moveu em mim alguma coisa imóvel que se en-
raizou no fundo de um lugar que eu costumava
chamar de peito, mas que sei que fica além de qual-
quer coração. O corpo afinal são desórgãos. A
AIDS, pobrezinha, é meramente uma afetação de
órgãos. Desejos são desordens orgânicas. Não será
a AIDS que me trará a inapetência. Apenasmente
me situa, como explosão de uma verdade corporal,
na impermanência. Algo que sempre vivi, mas não
sentia”10.

É essa explosão radical que presenciamos no movi-
mento de jovens que vivem com HIV/AIDS e que se
revela como uma nova fonte de utopias e de espe-
ranças.

9 Altman, Dennis “Poder e Comunidade. Respostas Organizacionais e Culturais a AIDS. ABIA – IMS/UERJ e Relume Dumará, Rio de
Janeiro, 1995.

10 Daniel, Hebert “ Vida antes da morte”. Editora Jaboti, Rio de janeiro, 1989.
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Outro tema que ocupa a agenda da prevenção e que
vem ganhando certa audiência diz respeito à aplicação
de um conjunto de medidas profiláticas, como as pro-
postas de profilaxia pré e pós-exposição e a circuncisão,
como medidas de prevenção; ou o uso combinado de
antirretrovirais (ARVs) associados aos métodos de bar-
reira, entre os quais se destacam os estudos clínicos em
curso com microbicidas e diafragma, preservativos
feminino e masculino.

Em relação ao tema da medicalização da prevenção,
como vem sendo tratado o tema entre profissionais e
pesquisadores, é preciso considerar algumas questões.
Em primeiro lugar é preciso situar o debate do tema da
medicalização da prevenção no mesmo contexto em
que se reconhece o fracasso no desenvolvimento de
uma vacina para o HIV e da baixa cobertura das ações
de prevenção para os grupos vulneráveis.

Em relação às medidas profiláticas com o uso de ARVs,
cabe um questionamento: como torná-lo operacional, se
a cobertura e o custo do tratamento ainda se constituem
em uma das principais barreiras para o acesso das pes-
soas que vivem com HIV no mundo? A United Nations
Special Session on HIV/AIDS – Sessão Especial das
Nações Unidas para o VIH/AIDS (UNGASS), em 2004,
chamou a atenção para a questão do acesso aos ARVs
e declarou a questão como de emergência mundial11 –
em que pesem os avanços alcançados em Doha, com a
declaração de que a saúde pública prevalece sobre as
questões relacionadas à propriedade intelectual12.

Outro exemplo é cobertura das ações para o controle
da transmissão vertical, que é técnica e economica-

mente viável de ser controlada e estendida a todas as
mulheres gestantes HIV+, modelo de referência para
as novas abordagens de medicalização da prevenção.
Há, portanto, a necessidade de compreender melhor, do
ponto de vista político, o que provocou esse desloca-
mento para o desenvolvimento de tecnologia de pre-
venção baseadas no uso de ARVs para a população
vulnerável, sobretudo para a população de homens que
fazem sexo com homens (HSHs) e travestis.

É importante reconhecer, com certa margem de cautela,
que tais tecnologias podem abrir janelas de oportu-
nidades para que possamos responder às demandas rela-
cionadas aos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres
e homens que vivem com HIV/AIDS, e que desejam ter
filhos, sejam eles soroconcordantes ou sorodiscordantes.
Tais medidas colocam a necessidade de um aperfeiçoa-
mento da regulação programática das ações e procedi-
mentos em toda a sua extensão: no campo da clínica, no
campo da ética, no campo do aconselhamento e das
ações de prevenção complementares e, fundamental-
mente, no campo da participação comunitária com en-
volvimento autônomo e independente dos comitês de
acompanhamento por parte da sociedade civil.

Já em relação à circuncisão, desde os anos 1990 esse
tema frequenta a agenda da prevenção. Os resultados
dos primeiros estudos foram publicados em 1989. Em
1992, Euclides Castilho, professor titular da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo, publicou um
artigo em que mostra a fragilidade da circuncisão como
método de prevenção. A tese principal é que alguns es-
tudos não levaram em conta a questão da infectividade
do HIV, variável que passou a ser considerada nos es-

Novas tecnologias de prevenção...
não tão novas assim

11 Refere-se a declaração aprovada durante a Sessão Especial da ONU sobre HIV/AIDS que ratifica a posição dos países sobre a necessi-
dade de ampliação da cobertura e do acesso ao tratamento até 2010, cuja avaliação realizada pelo UNAIDS mostrou que, apesar dos
avanços verificados em diferentes países, o acesso universal ao tratamento e o financiamento das ações em prevenção e assistência se
mostravam aquém da necessidade.

12 Katz, Alison Rosamund “Time to get beyond the sex act: Reflections on three decades of AIDS reductionism”. Social Medicine, Vol 4,
Nº. 01 (2009).
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tudos clínicos randomizados realizados a partir de
2000 na África.

Esses estudos randomizados realizados a partir de
2000, que levaram em conta a variável infectividade,
mostraram proteção ao HIV em homens circuncidados
quando comparado com homens não-circuncidados.
Também mostraram que não há diferenças significati-
vas entre circuncidados e não-circuncidados quanto à
proteção da mulher, que se mostrou relativamente
baixa. Diante dessas situações, e frente às característi-
cas de epidemia concentrada no Brasil, o Departamento
de DST/Aids e Hepatites Virais, do Ministério da Saúde,

decidiu não considerar a circuncisão como um método
de prevenção a ser incorporado às suas políticas. No
entanto, tais medidas, em termos de saúde pública,
eventualmente poderiam ser admitidas em circunstân-
cias especiais e de forma seletiva, mas não como uma
opção extensiva a toda a população.

Hoje, a orientação é combinar estratégias ampliadas de
acesso ao diagnóstico, de acesso aos insumos de pre-
venção e de acesso ao tratamento com ações estrutu-
radas de redução dos contextos de vulnerabilidades das
populações de HSHs, travestis, prostitutas e usuários
de drogas.

Resistir ao presente... viver é resistir

Para o alcance dessas medidas, serão necessárias al-
gumas iniciativas políticas:

� Tendência de concentração dos casos com diferen-
ciais de crescimento variável nos grupos vulneráveis.
Para enfrentar essa tendência, é necessário que se
formulem políticas de prevenção baseadas em evi-
dência. É preciso conhecer a epidemia e compreen-
der suas características particulares em cada um dos
grupos populacionais, sem perder de vista os deter-
minantes estruturais e as redes de interação que se
conformam ao longo do tempo de difusão. Para uma
epidemia que cresce e se difunde em rede, a resposta
necessariamente no campo da prevenção deverá
considerar as ações em rede com estratégia de con-
trole.

� Distribuição desigual em tamanho e velocidade, o
que pode estar a indicar a conformação de endemias
em alguns lugares e epidemias em outros, com so-
breposição/combinação de fatores que exigem es-
forço colegiado para entender a atual dinâmica da
epidemia. Nesse caso, a resposta para se enfrentar a
epidemia é considerar o desafio da equidade, da fo-
calização sob a perspectiva do acesso universal, seja
em relação a assistência e tratamento, mas sobre-

tudo nas ações de promoção, prevenção e direitos
humanos.

� Estabelecimento de parâmetros da resposta no
campo da prevenção que combinem estratégias no
sentido de darem conta do atual cenário epidemio-
lógico, como:

1. conhecer as demandas das pessoas que vivem com
HIV/AIDS (cronificação da doença);

2. identificar e responder às tendências e característi-
cas de difusão da endemia em e entre os grupos vul-
neráveis, e quais pontes são estabelecidas com a
população em geral;

3. incorporar a prática da prevenção com populações
vulneráveis à atenção básica; e

4. avaliar as tecnologias de prevenção e suas inovações
respaldadas em evidências, como a profilaxia pós-
exposição com antirretrovirais e as que se encon-
tram em desenvolvimento (microbicidas, vacinas,
teste rápido para diagnóstico, profilaxia pré-ex-
posição, circuncisão em homens adultos), bem como
as inovações em relação aos preservativos masculino
e feminino.
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Esse último ponto nos faz refletir sobre os novos de-
safios decorrentes das possibilidades de aplicação de
novas tecnologias médicas não só para a assistência e
tratamento, mas também na prevenção da transmis-
são do HIV. Nesse sentido, um aspecto importante a
ser considerado é que essas propostas são, muitas
vezes, apresentadas como alternativas únicas em detri-
mento da utilização de estratégias integradas de abor-
dagens educativas e de modelos mais participativos de

prevenção e assistência. É indiscutível o impacto posi-
tivo dos resultados obtidos com os avanços tecnológi-
cos no campo do tratamento da AIDS, mas na medida
em que a tecnologia médica avança, precisamos ter,
também, uma resposta ampliada que considere o al-
cance das respostas sociais e educacionais, e uma es-
trutura de serviço e de atenção à subjetividade que
acompanhe esses desafios.
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Gostaria apenas de reforçar alguns pontos. Um deles diz respeito à questão da emancipação
como valor que caracteriza parte da resposta positiva brasileira. Essa questão fez com que
nossos programas, mesmo antes de serem programas, se diferenciassem dos internacionais
por se afastarem de um caráter mais normatizador. Por um lado, isso é bom, mas, por outro,
é um problema, pois emancipação é algo difícil de ser definido. Para as pessoas que já vêm
refletindo sobre o assunto, isso é fácil, mas para a população em geral que atua junto a esse
problema é difícil saber o que exatamente significa emancipação. Também é preciso saber
qual o papel das bandeiras políticas e das lutas cotidianas, dos valores. A emancipação tem
que ser uma espécie de devir, mas necessita ter uma tradução mais clara para que as pes-
soas se mobilizem politicamente – e esse é um grande desafio.

A questão da resposta brasileira é um diferencial importante também, sobretudo quanto à
introdução da noção de vulnerabilidade. Estamos todos ficando um tanto aflitos com a
demora – a paciência histórica que temos que ter em relação ao que esse conceito introduz
no debate e seu impacto sobre as práticas efetivas de prevenção. A entrada da ideia de vul-
nerabilidade já trouxe para a cena essa preocupação com a questão social do problema. A
necessidade de reflexão acerca da raiz social é percebida mais ainda quando a ideia de pre-
venção esbarra nos limites das abordagens comportamentalistas e individualizadoras.

É importante não abandonar a confluência que o conceito conseguiu dar a uma série de
movimentos sociais, que trazem para a pauta questões de direitos e, mais adiante, pensar em
como traduzir isso em práticas cotidianas de prevenção. Há uma dupla tarefa: é necessário
não ter apenas novas tecnologias médicas, mas também novas tecnologias de intervenção
psicossocial para que possamos mostrar às pessoas que isso não é só um discurso, que pres-
supõe e possibilita práticas de intervenções diferenciadas, muitas das quais nós já fazemos,
de forma assistemática. E, sobretudo, é preciso dialogar sobre essas questões com o mundo,
em especial com aqueles setores que somente veem nesse discurso uma ideologia. Não basta
só desenvolver tecnologias, é preciso criar formas de avaliá-las. Isso coloca um desafio para
os grandes centros produtores de conhecimento, assim como para as unidades do governo
responsáveis pela produção e aplicação de políticas de prevenção.

As estratégias de formação de quadros para atuar nesses setores é outra enorme preocu-
pação. A descentralização, para quem trabalha com a temática, colocou certos problemas.
Um deles foi o desmonte de alguns modelos de prevenção a DST/AIDS, como o processo de
municipalização. Em nível municipal, não foi possível dar organicidade ao diálogo entre movi-
mento e Estado. Isso abre a questão de como o nível estatal pode se relacionar com o público
no nível municipal com a mesma maestria que se deu no nível federal. Para isso, nos princí-
pios do SUS há um fundamental que não pode ser desarticulado da universalização e da

Com a palavra, os debatedores
JOSE RICARDO AYRES,
professor do Departamento de Medicina Preventiva da USP
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equidade: o da integralidade. Esse é um princípio que estimula o diálogo entre várias ins-
tâncias. A AIDS mostra ao Brasil a necessidade dessa integralidade.

Tenho procurado discutir a integralidade nos seguintes eixos: o que as pessoas precisam para
ter sua saúde cuidada, articulações intersetoriais, vários níveis de ações sobre o bem-estar
das pessoas, como as pessoas interagem e entendem suas interações, as interações entre
serviço e usuário, entre profissionais de saúde, entre serviço e a comunidade.

Nesses eixos, a AIDS tem lições a dar para a forma como o SUS pensa a integralidade hoje.
No entanto, não conseguimos conversar com a atenção primária, que é feita no cotidiano, o
que é bastante preocupante. Atualmente, centramos fogo na saúde da família como es-
tratégia de organização para o cuidado primário e integral, mas essa estratégia é, por vezes,
redutora, medicalizante e normativa no pior sentido. É essencial que a experiência do pro-
grama brasileiro de AIDS dialogue com a área de saúde básica. Não existe família sem co-
munidade. Recuperar isso é fundamental.

Um elemento estratégico na saúde de família hoje são os Núcleos de Apoio à Saúde da
Família (NASF), criados pelo Ministério da Saúde a partir de 2007 como estratégia de for-
talecimento da saúde da família, a melhoria da qualidade e resolutividade da atenção básica,
Eles são constituídos a partir de um conjunto de profissionais de diferentes áreas que dão
apoio a diversos setores para que as pessoas tenham uma atenção mais integral e seja pos-
sível aumentar a efetividade das ações na periferia do sistema de saúde. O NASF está se
movendo dessa maneira – pode ser precioso ou a sua atuação pode ficar no meio do cami-
nho, entre a atenção primária e secundária, não se tornando nem uma nem outra coisa. Pre-
cisa se transformar em um espaço em que a atenção à saúde básica, de fato, aconteça
interdisciplinarmente. Isso pode criar algo muito novo no Brasil e o Programa Nacional de
AIDS tem muito a colaborar com essa questão.

“NÃO BASTA SÓ DESEN-

VOLVER TECNOLOGIAS,

É PRECISO CRIAR

FORMAS DE AVALIÁ-

LAS. ISSO COLOCA UM

DESAFIO PARA OS

GRANDES CENTROS

PRODUTORES DE

CONHECIMENTO, ASSIM
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O conteúdo apresentado traduz a ansiedade resultante do momento político que passamos
no momento, além de questões bastante relevantes ao debate. Conforme relatado pelo Ivo,
sua apresentação foi construída a partir de três referências fundamentais: os livros AIDS no
mundo e Enfrentando a AIDS, e a publicação Intensificando a prevenção.

Quando olhamos a evolução dessas questões, há, sim, motivo para preocupação. A posição
política de AIDS no mundo foi marcante para as análises críticas feitas na ocasião. O livro
introduziu um conceito muito trabalhado no Brasil: a vulnerabilidade de uma epidemiologia
anterior para a presente, oferecendo uma visão crítica de como poderíamos trabalhar a epi-
demia. A publicação foi inspiradora e positiva na época.

Mas, quatro anos depois, veio o livro Enfrentando a AIDS, do Banco Mundial, com uma ar-
ticulação mais clara de uma abordagem neoliberal. A ideia era a de que deveríamos investir
na saúde, na prevenção para reduzir custos. Naquele tempo, havia incertezas sobre a questão
da priorização da prevenção em vez da assistência, do tratamento, mas já era clara, na pu-
blicação, uma posição um tanto mais conservadora que a defendida por Jonathan Mann e
seus colegas em AIDS no mundo.

Já Intensificando a prevenção aborda a medicalização que o Ivo destaca, de forma cada vez
mais forte. A despolitização é evidente em tudo aquilo que o grupo de trabalho chamado pela
UNAIDS articula, e esse é o atual estado da arte mundial. Essa preocupação é o pano de
fundo do pronunciamento do Ivo, que coloca uma questão sobre como estamos elaborando
essa reflexão no contexto brasileiro. O que encontramos é um pano de fundo negativo, pois
parece que estamos remando contra a maré na questão da prevenção, pela forma como ar-
ticulamos a resposta brasileira à epidemia.

Ele traz três questões importantes para pensarmos. O primeiro ponto remete à despolitização
e ao contraponto de uma visão de emancipação psicossocial, uma visão democrática, a liber-
dade e a igualdade já presentes no texto citado do Betinho. De fato, o aparelho conceitual
que temos desenvolvido é pensar na vulnerabilidade e na violência estrutural. Esses conceitos
permitiram uma construção conceitual que tornou possível pensar a epidemia e a resposta
a ela, trazendo os movimentos sociais para junto desse processo. Ao final, nos achamos den-
tro de um cenário mundial despolitizado, e manter uma politização diferenciada no Brasil
não é uma tarefa fácil.

O segundo ponto é essa tensão que temos na institucionalização da resposta à epidemia. Há
aqui uma questão com problemas de integração bastante grande: as possibilidades da im-
plantação do SUS trazem uma visão mais contrária à hegemonia neoliberal do pensamento
da saúde em escala mundial, à qual o Brasil vai contra. Os governos implantam uma série de
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RICHARD PARKER,
diretor-presidente da ABIA
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políticas neoliberais e uma série de políticas não-neoliberais no campo da saúde. Esse é um
segundo nó que precisa ser pensado. E se complica com a questão dos movimentos sociais
e de base, porque novamente temos presente uma lógica que defende posições políticas con-
trárias ao neoliberalismo, mas que ao mesmo tempo adota esses princípios na terceirização
dos serviços.

O terceiro ponto é a questão das novas tecnologias de prevenção e a questão da medicali-
zação, assim como a da crescente ênfase na resposta tecnológica, como a circuncisão, já que
as políticas não adiantaram muito nesse sentido. É nítida a maneira como a comunidade in-
ternacional coloca seus investimentos atuais nas respostas tecnológicas e tecnocráticas,
através, por exemplo, da testagem em massa na África. Aqui é possível vermos uma certa
volta ao passado, liderada normalmente pelo governo americano e muito rapidamente en-
dossada pela Organização Mundial da Saúde e pelo Programa Conjunto das Nações Unidas
sobre HIV/AIDS (UNAIDS), para uma tradição mais autoritária de tratar essas questões.
Aqui, retornamos à despolitização. A volta à resposta tecnológica tem relação com essa de-
spolitização, e nela se traduz.

O que mais preocupa é que, neste momento, não há uma visão alternativa em relação a tudo
isso. AIDS no mundo trouxe uma visão interessante, exterior ao olhar das agências que ad-
ministram a epidemia. E hoje parece que não há mais interesse em acabar com a epidemia
e, sim, de administrá-la, de modo a não acabar com as carreiras profissionais.

Nesse contexto, acabamos sem ter uma visão alternativa, e tudo se pauta pelo que está
sendo dito ou disseminado pelo diretor de uma ou outra agência. Novamente, aqui há um
papel bastante interessante e importante para o Brasil pensar e ocupar. Na medida em que
não há um espaço fora da máquina que possibilite uma visão crítica sobre o enfrentamento
da epidemia, podemos fazê-lo de dentro. De qualquer maneira, isso não tem sido muito bem
feito ultimamente. Não temos transformado as reflexões do campo da resposta brasileira
em algo que possa impactar o debate de modo mais amplo.

Recentemente, li uma resenha que me incitou a pensar sobre essas questões. Nesse trabalho,
sobre a história das políticas brasileiras de tratamento, a autora fala que não há dados para
falar sobre as questões da prevenção de forma adequada. Na minha opinião, há dados sim
– talvez não tenha sido possível à autora ler os dados existentes -, o problema não é esse. Con-
tudo, há uma coisa importante nesse episódio para refletir: talvez estejamos fazendo um tra-
balho falho na hora de intervir no debate internacional. É preciso pensar no que estamos
fazendo no Brasil para enfrentar a epidemia, mas também é necessário pensar esse espaço
para além da prática obtida no campo.

Temos que entender como o que aprendemos nos últimos 30 anos pode contribuir mundial-
mente, sobretudo nesse contexto em que a visão normativa se instala cada vez com mais
força e ninguém parece estar preocupado com intervenção. Esse tipo de espaço que temos
no Brasil - que reúne ONGS, pesquisadores e governo – é a melhor forma de pensar como
trabalhar com os desafios do futuro. E isso tem servido muito bem ao Brasil no sentido de
pensar criticamente sobre o que está sendo feito. Assim, seria interessante divulgar isso um
pouco mais para fora, para intervir no que acontece mundialmente
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uase dez anos já se passaram desde que Peter
Aggleton e eu começamos a trabalhar no sen-

tido de tentar desenvolver um novo quadro conceitual
para pensar o estigma e sua repercussão em termos de
HIV e AIDS1. Naquele momento, 20 anos após o início
da epidemia, percebemos a notável persistência do es-
tigma como um fator ligado ao HIV e à AIDS. Citamos
o discurso de Jonathan Mann, em 1989, na Assembleia
Geral das Nações Unidas enfocando a terceira epidemia
de estigma e discriminação nas respostas sociais ao
HIV e à AIDS em todo o mundo, e observamos que
pouco mudou entre aquele discurso e o discurso de
Peter Piot ao Conselho Coordenador do Programa de
AIDS da ONU, em 2000, destacando que a persistên-
cia do estigma é um dos principais entraves à pre-
venção e ao controle do HIV. Infelizmente, mais uma
década se passou, e parece que, em nível global, apesar
da atenção sempre crescente para a questão do es-
tigma, pouco progresso foi feito no sentido de con-
frontá-lo como parte de uma resposta mundial mais
ampla à epidemia.

O que Aggleton e eu pretendíamos fazer, em uma série
de artigos publicados no início desta década, era suge-
rir que só seria possível avançar na luta contra o es-
tigma e a discriminação relacionados com a AIDS
através do desenvolvimento de um novo quadro con-
ceitual para orientar as nossas ações. O objetivo seria
utilizar esse quadro para implementar uma série de
atividades destinadas a estimular a mobilização social
e a resistência coletiva diante do estigma e da discrimi-
nação. Ponderamos que havia chegado a hora de ir
além da formulação teórica inicial de Goffman sobre o
estigma, espécie de marco, e de refletir sobre o próprio
estigma como uma espécie de processo social, funda-
mentalmente ligado ao poder e à dominação.

No nosso quadro de trabalho, argumentamos que o es-
tigma desempenha um papel fundamental na produção
e na reprodução das relações de poder e controle. Faz
com que alguns grupos sejam desvalorizados e os ou-
tros sintam que são de, algum modo, superiores. Em úl-

tima análise, o estigma está ligado ao funcionamento
das desigualdades sociais. E, para compreender corre-
tamente as questões de estigmatização e discrimi-
nação, quer em relação ao HIV e à AIDS ou a qualquer
outra questão, exige que reflitamos mais amplamente
sobre a forma como alguns indivíduos e grupos passam
a ser socialmente excluídos, e sobre as forças que criam
e reforçam a exclusão social em diferentes contextos.

Esse quadro de trabalho destacou o fato de que o es-
tigma surge e a estigmatização toma forma em deter-
minados contextos de cultura e poder. Por isso, o
estigma não é um fenômeno social fortuito. Pelo con-
trário, o estigma tem sempre uma história que influen-
cia o momento em que aparece e a forma que assume.
A compreensão dessa história e as suas consequências
para os indivíduos e comunidades afetados podem nos
ajudar a desenvolver melhores medidas para combatê-
lo e reduzir os seus efeitos. Igualmente importante: nos
pressiona a concentrar a análise em como o estigma é
usado pelos indivíduos, pelas comunidades e pelo Es-
tado para produzir e reproduzir as desigualdades so-
ciais. Além disso, impulsiona a reconhecer como a
compreensão do estigma e da discriminação, nesses
termos, obriga a nos concentrarmos na economia
política da estigmatização e em suas ligações com a ex-
clusão social: sobre os modos pelos quais formas his-
toricamente constituídas de estigma são estrategica-
mente implantadas para produzir e reproduzir as de-
sigualdades na vida social.

Esse enfoque, do modo como o poder é implantado
através do estigma na produção das relações de de-
sigualdade, nos levou ao tipo de interações simbólicas
que motivaram Goffman, e que constituiu uma tradição
importante, especialmente na sociologia norte-ameri-
cana, em direção a uma linha de pensamento mais eu-
ropeu, influenciado por autores como Foucault,
Bourdieu e Castells. Além disso, nos encorajou a tentar
compreender a estigmatização e a discriminação rela-
cionadas ao HIV e à AIDS como parte da economia
política de exclusão social existente no mundo con-

Q

1 Parker and Aggleton, 2002, 2003; Maluwa, Aggleton andParker, 2002



temporâneo. Consideramos que uma maior atenção a
essa economia política mais ampla de exclusão social
teria o potencial de nos auxiliar a pensar em contextos
e funções do estigma relacionado com o HIV e a AIDS,
bem como em estratégias de resposta mais adequadas.

Na verdade, isso é especialmente importante para con-
textualizar historicamente o HIV e a AIDS, e para lem-
brar que a epidemia se desenvolveu durante um período
de rápida globalização ligada a uma reestruturação
radical da economia mundial e ao crescimento do que
Castells descreveu como capitalismo das informações2.
Essas transformações têm sido caracterizadas por
processos rapidamente acelerados de exclusão social,
juntamente com uma interação intensificada entre o
que poderia ser descrito como formas de exclusão
tradicionais e modernas. Entre os processos mais vívi-
dos descritos pelas pesquisas recentes, está o rápido
aumento da feminização da pobreza, junto com a cres-
cente polarização entre ricos e pobres tanto nos países
denominados desenvolvidos, como nos países denomi-
nados em desenvolvimento.

Nas condições de globalização e transformação do capi-
talismo mundial, que tem ocorrido principalmente du-
rante o mesmo período de evolução da epidemia de
HIV, novas formas de exclusão associadas a esses
processos vêm reforçando, em quase todos os lugares,
as desigualdades e exclusões preexistentes, como o
racismo e a discriminação étnica, e os conflitos reli-
giosos. Essa intensificação de múltiplas formas de de-
sigualdade e exclusão, muitas vezes operando em
sinergia, nos ofereceu um modelo para a análise da in-
teração entre as múltiplas formas de estigma que têm
caracterizado a história da epidemia. Ao examinar a
sinergia entre as diversas formas de desigualdade e de
estigma, consideramos que poderíamos ser mais ca-
pazes de desvendar as teias de significado e poder que

estão em ação no estigma, na estigmatização e na dis-
criminação relacionados ao HIV e à AIDS.

Igualmente relevante, essa ênfase também chamou a
nossa atenção para a crescente importância da identi-
dade – e identidades – na reflexão sobre como reagir ao
estigma e à discriminação. Isso nos permitiu recuperar
e reposicionar um dos insights originais de Goffman, há
quase 40 anos, sobre o impacto do estigma na cons-
trução do que ele descreveu como uma espécie de cor-
rupção da identidade3. Isso, por sua vez, possibilitou
iniciar a teorizar construções cambiantes da identidade
em relação às experiências de opressão e estigmatiza-
ção, bem como na resistência a ela4.

Baseamos-nos em grande parte nas noções de Manuel
Castells de legitimação de identidades, que são intro-
duzidas pelas instituições dominantes da sociedade para
ampliar e racionalizar sua dominação em relação aos
atores sociais; identidades de resistência, que são gera-
das pelos atores que estão em posições e/ou condições
desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da dom-
inação; e as identidades projetadas, que são formadas
quando os atores sociais, baseados em qualquer mate-
rial cultural disponível, constroem uma nova identidade
que redefine sua posição na sociedade e, por fazê-lo,
buscam a transformação da estrutura social global5.

Essa conceituação, por sua vez, ofereceu uma série de
insights importantes para refletir como responder de
forma mais eficaz à estigmatização e à discriminação
relacionadas ao HIV e à AIDS no futuro. Em particular,
nos levou a colocar a ênfase principal na importância da
resistência como estratégia fundamental em relação ao
HIV e à AIDS – e, em última instância, para a passagem
da identidade de resistência às identidades projetadas
através de uma mobilização mais ampla dos movimen-
tos sociais que visam projetar mudanças sociais em res-
posta à epidemia.
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3 Goffman, 1963
4 Castells, 1997, p. 8
5 Castells, 1997
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Ao longo dos últimos cinco anos, tem havido uma
enorme explosão da pesquisa sobre o estigma em re-
lação ao HIV e à AIDS, muitas delas fortemente influ-
enciadas pelo quadro conceitual que Aggleton e eu
inicialmente estabelecemos. Também tem havido nu-
merosas tentativas de passar da teoria à ação no sen-
tido de desenvolver programas destinados a reduzir o
estigma e a discriminação relacionados com a AIDS.
Subsiste uma significativa lacuna, entretanto, entre o
enfoque teórico, colocando uma ênfase significativa na
relação entre poder e cultura, e os tipos de programas
de intervenção que foram elaborados.

No restante desta apresentação, eu gostaria de
destacar o que parecem ser alguns dos mais impor-
tantes desenvolvimentos recentes na tentativa de ar-
ticular uma teoria do estigma. E, a seguir, me voltar
para algumas reflexões sobre as formas nas quais a
teoria pode ser posta em prática de modo mais eficaz
na elaboração de programas e intervenções destinados
a resolver os desafios do estigma e da discriminação
em relação ao HIV e à AIDS.

Em termos das recentes elaborações teóricas sobre a
teoria do estigma, entre literalmente centenas de arti-
gos incidindo sobre a questão, há duas novas elabo-
rações que se destacam claramente e que enfatizam o
que são considerados os mais importantes desafios
teóricos do trabalho nessa área. Por um lado, uma im-
portante atenção foi dada ao que vem sendo descrito
como superposição de estigmas. Por outro lado, tem
havido grande interesse na tentativa de vincular a
análise do estigma ao foco do preconceito. Ambas
essas abordagens têm sido estimuladas pelas questões
que Aggleton e eu inicialmente levantamos sobre as
maneiras através das quais o estigma e a discriminação
relacionados com uma variedade de fatores sociais
parecem se cruzar e operar em sinergia em relação à
epidemia do HIV/AIDS.

A ideia de superposição de estigmas é uma forma de
tentar conceituar como múltiplas formas de estigma
interagem. O próprio termo descreve as formas pelas
quais o estigma relacionado com uma variedade de fa-
tores sofre superposição, uma camada sobre a outra,
como se fosse um complexo fenômeno geológico. O es-
tigma diretamente relacionado à infecção pelo HIV se
superpõe a outras formas de estigma, como aquele
relacionado ao gênero, à sexualidade, à raça ou etnia, à
pobreza, e assim por diante.

Argumenta-se que é precisamente por causa dessa su-
perposição que o estigma relacionado com a AIDS é
tão difícil de abordar. Em razão de os próprios fatores
que colocam as pessoas em situações de vulnerabili-
dade em relação à epidemia são estigmatizados, o es-
tigma da AIDS em si é, portanto, muito mais complexo
e difícil de abordar que as formas de estigma associ-
adas a muitas outras doenças. Para tratar o estigma
relacionado com o HIV e a AIDS de modo eficaz, é fun-
damental decompor as camadas – para levá-las sepa-
radas, arrancando uma após a outra até que
cheguemos a uma camada subjacente sólida, alicerce
sobre o qual repousa todo o edifício do estigma rela-
cionado com a AIDS.

Embora essa ênfase, em múltiplas formas de estigma
que interagem e reforçam-se mutuamente, seja por de-
mais importante – e esteja em consonância com a ên-
fase que Peter Aggleton e eu defendemos que deva ser
dada às diversas fontes de estigma que se cruzam em
relação ao HIV e à AIDS –, a noção de camadas tem al-
gumas limitações. A análise e, por extensão, a ação,
pode ser reducionista. Também a luta contra o estigma
pode ser realizada arrancando-se as camadas, pene-
trando-se como feito em estratos geológicos, para en-
contrar algum tipo de estigma subjacente ou
fundamental, alicerce sobre o qual repousam todas as
outras formas. No entanto, a metáfora das camadas é
pouco eficaz para explicar como essas diferentes ca-

Recentes desenvolvimentos da teoria do estigma
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madas funcionam ou porque algumas devem ser con-
sideradas mais fundamentais do que outras.

O que Aggleton e eu discutimos, pelo contrário, que as
múltiplas formas de estigma que se cruzam na epi-
demia de HIV/AIDS, na verdade, operam em sinergia,
reforçando-se mutuamente através da sua interação,
no lugar de repousar uma sobre a outra. Isso pode
parecer uma pequena diferença, mas, na realidade, é
fundamental. Em vez de uma espécie de alicerce de es-
tigma que dá suporte a todos os outros e que pode, por-
tanto, ser considerado alvo no sentido de demolir toda
a construção do estigma e da discriminação, na nossa
perspectiva é a própria sinergia que deve ser encarada
como ponto de intervenção.

O segundo principal acontecimento que vale destacar
aqui pretende abordar justamente a preocupação com
as fontes de desigualdade e as maneiras pelas quais ope-
ram. Trata-se de uma nova ênfase a ser colocada sobre
o conceito de preconceito e sobre a necessidade de
compreender as interações entre o estigma e o pre-
conceito de forma mais eficaz na organização de dis-
criminação. Tradicionalmente, a pesquisa sobre o
estigma enfatizou o estudo de pessoas em condições
relativamente incomuns, como desfiguração facial,
doença mental, ou o HIV e a AIDS. Os pesquisadores
que se concentram no preconceito, pelo contrário, ten-
dem a examinar o que poderia ser descrito como formas
mais comuns, no entanto poderosas de desigualdade es-
trutural como gênero, idade, raça ou classe.

Tanto o preconceito como o estigma envolvem catego-
rização, rotulagem, estereotipagem e rejeição social, do
mesmo modo que o estigma e o preconceito podem re-
sultar em discriminação, e os seus processos sociais
são, assim, bastante semelhantes. Mas parece que as
razões históricas subjacentes ao por que as sociedades
estigmatizam ou são preconceituosas podem variar
muito. A tradição da investigação sobre o preconceito
cresceu fora de preocupação com os processos sociais
impulsionados pela exploração e pela dominação, como

o racismo. Os trabalhos sobre o estigma, por outro lado,
têm sido tradicionalmente mais preocupados com os
processos guiados pela aplicação das normas sociais
ou pela preocupação em evitar a doença. Uma reflexão
aprofundada sobre o funcionamento dos preconceitos
e do estigma possibilitou definir três funções principais
a que servem: explicação e dominação; cumprimento
de normas sociais e controle social; e evitar a doença.
Jo Phelan, Bruce Link e colegas descreveram essas
funções como de repressão dessas pessoas, aprisio-
nando-as e excluindo-as6.

Essas recentes tentativas de conectar a análise do pre-
conceito com a análise do estigma são potencialmente
muito importantes. Podem ter especial relevância para
o trabalho realizado no Brasil, onde existe uma longa
tradição de pesquisa sobre preconceito, sobretudo em
relação à raça, que poderia ser extrapolada em formas
úteis para tentar refletir sobre os desafios que se colo-
cam em relação ao HIV e à AIDS. Podem, ainda, nos
auxiliar a pensar de forma mais eficaz sobre os tipos
de intervenções necessárias a fim de abordar diferentes
processos de exclusão social.

O estigma e o preconceito baseados na exploração e na
dominação podem não ser eliminados sem alterações
da hierarquia do poder, como Aggleton e eu postu-
lamos. De modo semelhante, o estigma e o preconceito
baseados no cumprimento das normas podem ser difí-
ceis de serem erradicados sem mudanças das normas
sociais. Em suma, um maior refinamento dos nossos
quadros de análise pode ajudar a estabelecer metas
com maior eficácia dos tipos de mudanças necessárias
para responder às diferentes formas de estigma e pre-
conceito – e pode ajudar a estabelecer as metas das
sinergias que existem entre eles.

Em primeiro lugar, penso no trabalho inspirado pela
tradição associada a Paulo Freire, educação popular,
bem como a pedagogia do oprimido – abordagem que
tem sido posta em prática do modo mais criativo e ar-
ticulado nos trabalhos de grupos, como o de Vera Paiva

6 Phelan et al., 2008
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e seus colegas do Núcleo de Estudos para a Prevenção
da AIDS (NEPAIDS), em São Paulo.

Voltando ao início da década de 1990, o NEPAIDS de-
senvolveu uma abordagem ao HIV e à AIDS que desta-
cava a crítica, o despertar da consciência através do
diálogo, modelada nas abordagens de Freire sobre al-
fabetização e letramento. Acredito que essa abor-
dagem se constitua em uma das estratégias mais
eficazes para a abertura das possibilidades de re-
sistência por parte das pessoas afetadas pelo estigma
associado ao HIV e à AIDS. Precisamente porque en-
volve a reflexão crítica sobre as circunstâncias nas
quais as pessoas se encontram, que as colocam em situ-
ações de vulnerabilidade.

Trata-se de uma abordagem que promove abertura,
como poucas outras, de um processo de despertar da
consciência que permite a mobilização das próprias co-
munidades afetadas para tomar medidas em resposta
à epidemia. É uma abordagem que precisa ser mais in-
tegralmente descrita e documentada, e divulgada de
forma muito mais ampla – em especial, por causa das
suas raízes profundas na tradição da educação popular
e da sua herança exclusivamente brasileira.

Uma segunda abordagem chave que tem sido desen-
volvida em uma série de diferentes projetos no Brasil,
que conidero oferecer importantes possibilidades para
responder ao estigma relacionado com a AIDS, está in-
timamente ligada à primeira, mas com uma dinâmica
própria. É a utilização de meios artísticos e culturais
para liberar o poder de resistência através da prática
da produção cultural. Em alguns casos, ela está direta-
mente voltada à herança de trabalho de Paulo Freire,
traduzida por meio da apropriação de artistas como
Augusto Boal, em metodologias como o teatro do
oprimido. Abordagens mais amplas do uso da arte e da
cultura – como os desenvolvidos por Vagner de
Almeida no teatro expressionista e nos workshops
sobre o corpo pela ABIA durante a década de 1990, e
em produções teatrais como Cabaré prevenção – ofere-
cem outro exemplo do caminho pelo qual a produção
cultural e artística pode ser usada para criar exata-

mente o tipo de despertar da consciência que a abor-
dagem de Freire sobre a alfabetização implicava.

Essas modalidades artísticas, sobretudo na era digital,
oferecem possibilidades excepcionais porque são ca-
pazes de trabalhar não só em nível das subjetividades
individuais e da dinâmica de grupo, mas potencialmente
em um nível muito mais amplo, graças ao poder de re-
produção mecânica e digital que lhes permite ser com-
partilhadas bem além das fronteiras da sua criação –
como os trabalhos realizados em vídeo, e naweb, e ou-
tras formas de mídia eletrônica. Novamente, o Brasil
tem sido inequivocamente um líder no desenvolvimento
desses trabalhos, sendo importante encontrar formas
de documentar e divulgar melhor as metodologias que
vêm sendo criadas em tais formas inovadoras de base.
Talvez seja mais útil descrever esse trabalho generica-
mente como formas de ativismo cultural – ou seja, o
desenvolvimento de intervenções culturais – que se des-
tina a responder ao estigma e à discriminação através
da abertura de possibilidades de resistência criativa e
tomada de poder.

Finalmente, uma terceira abordagem que, creio, possui
raízes exclusivamente brasileiras – ou, pelo menos, deve
ser entendida em relação às particularidades da
história brasileira e aos processos de redemocratiza-
ção que têm ocorrido, precisamente ao mesmo tempo
em que a epidemia do HIV tem se firmado. É uma
forma de intervenção política, em oposição à cultural,
que envolve a mobilização dos atores locais como parte
do processo social participativo. A implementação do
controle social por meio da mobilização de fóruns, par-
ticipação em conselhos de saúde e outras formas
semelhantes de engajamento político, tem sido possível
justamente por causa da maneira pela qual a dinâmica
da redemocratização tem se cruzado com a dinâmica
de organização da sociedade civil e da mobilização em
resposta ao HIV e à AIDS.

Mais uma vez, as formas específicas disso ter ocorrido
em períodos diferentes e em diferentes partes do país
variaram de forma bastante clara. Mas o princípio geral
de construção do controle social, através da partici-
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pação dos cidadãos como forma de enfrentar a epi-
demia, tem tido um caráter e uma qualidade exclusiva-
mente brasileiros, e que precisam ser documentados e
descritos como componente essencial de uma estraté-
gia para lutar contra o estigma e a discriminação na
mobilização em relação à epidemia. Na verdade, em al-

guns aspectos, o princípio do controle social é um
processo de mobilização popular, é o contraponto ao
pano de fundo dos princípios dos direitos humanos que
eu ponderaria serem essenciais para uma resposta efi-
caz ao HIV e à AIDS.

Os exemplos que foram anteriormente mencionados de
forma breve são apenas algumas das estratégias que,
acredito, termos articulados ao longo de quase três dé-
cadas em resposta ao HIV e à AIDS no Brasil. De forma
alguma, pretendem ser uma lista exaustiva de todas as
possibilidades e abordagens desenvolvidas. Mas ofere-
cem, na minha opinião, uma ponte entre as possibili-
dades com maior potencial em termos de estratégias
que visam enfrentar o estigma, o preconceito e a dis-
criminação relacionados ao HIV e à AIDS e as comu-
nidades e as populações afetadas pela epidemia. Como
parte de uma abordagem mais ampla para as inter-
venções estruturais e ambientais, da organização de co-
munidades e mobilização de nações, e para o desenvol-
vimento de um único conjunto de estratégias que visam

dar resposta à epidemia, acho que eles estão entre os
melhores exemplos do que temos sido capazes de pro-
duzir.

Penso também que não temos feito o suficiente para
articular claramente a dinâmica dessas abordagens e
difundi-las de forma com que outros possam aprender
efetivamente a partir delas, tanto no Brasil e, tão im-
portante quanto, para além do Brasil. Esse é um dos
maiores desafios que atualmente nos confronta a re-
fletir sobre o campo mais amplo da prevenção e as
políticas de prevenção, no contexto global da pandemia
de HIV/AIDS. Espero que sejamos capazes de pensar a
melhor forma de fazer avançar uma parte do refina-
mento desse debate nessa série de seminários ao longo
dos próximos meses.

Algumas conclusões
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Gostaria de parabenizar a ABIA por reunir as pessoas presentes e pedir a elas que se indignem, porque,
apesar de termos atualmente meio copo cheio, é necessário que tenhamos indignação com a metade
do copo que ainda não conseguimos encher. É como disse um companheiro: é inaceitável aceitarmos
que a epidemia está controlada e estável.

Do ponto de vista da infecção pelo HIV, estamos respirando um pouco aliviados pela parte que encheu
metade do copo, e não podemos negar isso, por mais que busquemos comemorar a parte cheia. Há 18
anos, foi realizado um seminário acerca das reflexões psicossociais em torno da AIDS. Das pessoas que
estavam na mesa, sou a única viva: todas as outras morreram de AIDS logo depois. Uma das pessoas
na mesa dizia: “Seu ministro, eu tô bem vivo e não vou morrer”.

Acho importante ressaltar algumas partes da apresentação do Parker. Do ponto de vista do simbólico,
enchemos metade do copo, mas se o movimento social, se o controle social, não pegar para si o direi-
to à prevenção, a outra metade do copo nunca vai encher. Hoje, há condições de fazermos muito mais
do que deixar a epidemia estável ou controlada. É possível fazer melhor, pois temos como implemen-
tar certas medidas, evitar a transmissão vertical, aumentar o uso de preservativo, entre outras coisas.
Quando pensamos em estigma, ajudamos não só quem está infectado em si, mas, por conta das ex-
periências que já temos em relação à prevenção ao HIV/AIDS, podemos conseguir quase zerar a epi-
demia. O número de pessoas infectadas todo ano é o que vai significar essa noção de controle e
estabilidade.

Estamos mais perto desse sonho, sobre o qual vimos trabalhando há anos. Uma utopia móvel, cuja as-
piração tem-se desenvolvido, informada por um conjunto de supressões que vão dando conta das de-
sigualdades, para as quais a questão do estigma é central. Comentando o pronunciamento do Parker,
podemos dizer que avançamos brutalmente no direito à saúde, e, embora não tanto no direito à pre-
venção, avançamos nele também. O espaço mais difícil de trabalhar é a parte que não foi mencionada
e que talvez seja o ponto em que eu possa melhor colaborar: o plano do manejo cotidiano do estigma.

Os conceitos mais interessantes implicados no que Parker e Aggleton fizeram são a utilização da noção
de processo social, da ideia de processo, da produção e reprodução de desigualdades, e como buscar
na fórmula de Castells o modo de lidar com a questão de desigualdades. De qualquer modo, a identi-
dade de projeto é uma tradução melhor do que de transformação, uma vez que a noção de identidade
de resistência também é transformadora. Os movimentos sociais que conseguem seus direitos fazem
algo profundamente transformador. É fundamental trabalhar a morte civil que se dá na vida cotidiana
de quem vive com HIV/AIDS, e isso é algo que precisamos dar conta no Brasil de modo mais consis-
tente.

Discordo de Parker quando fala acerca da noção de superposição de estigmas por camadas. Sei que o
pensamento de camadas está no topo das discussões nos Estados Unidos. Isso é bastante claro, já que
faz parte da tradição americana ver as coisas desse modo. Essa teoria não contribui para nada, ape-

Com a palavra, os debatedores
VERA PAIVA,
professora Titular do Instituto de Psicologia da USP

“OS MOVIMENTOS

SOCIAIS QUE

CONSEGUEM SEUS

DIREITOS FAZEM ALGO

PROFUNDAMENTE

TRANSFORMADOR.

É FUNDAMENTAL

TRABALHAR A MORTE

CIVIL QUE SE DÁ NA

VIDA COTIDIANA DE

QUEM VIVE COM

HIV/AIDS, E ISSO É

ALGO QUE PRECISAMOS

DAR CONTA NO BRASIL

DE MODO MAIS

CONSISTENTE”



31

nas atrapalha, uma vez que pressupõe e está no registro da ideia de causalidade e que, mesmo quando
falamos em estigma, não funciona. Essa teoria pressupõe que, se a camada mais baixa se altera, é pos-
sível retirar todo o resto e, assim, tudo se acertará. É como se, ao ser resolvida a questão da classe so-
cial, tudo mais estivesse resolvido, o que não é verdade. Essa teoria pertence a esse referente conceitual.
Já a ideia de sinergia permite pensar no registro da sincronicidade e não da causalidade. Permite pen-
sar no exercício sintético, para além do analítico. Para analisar e pensar, é necessária a dependência
de variáveis e, no caso da prevenção, as variáveis não são tão necessárias.

A questão de poder e cultura é central, e deveria ser mais explorada. O sentido e o significado das
coisas têm valor, assim como as práticas discursivas. Aprimeira mudança é sempre no campo do sim-
bólico e, depois sim, vai para os outros níveis. Isso é consenso, de modos distintos, na teoria social. As
teorias da psicologia, exportadas para todas as áreas do saber, sobretudo da saúde, quanto estão ar-
ticuladas com o campo do comportamentalismo, colocam o simbólico no campo das crenças. No caso
da psicologia social, pensamos em termos de identidade fluída e não fixa. Nesse contexto, símbolo e
poder são questões centrais. Assim, termos como aidético, portador do HIV, portador de HIV etc. são
passagens que expressam os avanços simbólicos, mas que comportam avanços institucionais e avanço
na área de saúde, entre outras.

Há algumas coisas que servem como exemplos de intervenção estrutural. O financiamento de paradas
LGBT é um deles. Entretanto, apenas montar barraquinhas de prevenção é algo que está atrasado e
não ajuda mais. Alguns alunos meus realizaram uma pesquisa, na Parada do Orgulho LGBT de São
Paulo, em 2009, sobre o objetivo da tecnologia de trabalho que os programas estavam fazendo naquele
evento. Chegaram à conclusão de que era nenhuma, zero tecnologia. Embora o discurso seja de que é
prevenção, e não apenas distribuição de material, na prática é isso o que acontece. As pessoas acabam
pegando o material e as camisinhas, colocando no bolso, jogando no chão, pisando e indo embora. As
empresas de camisinha, que deveriam estar lá, não estão.

Por que não vamos também à parada dos evangélicos (Marcha para Jesus), que acontece na véspera,
para distribuir camisinha? Pesquisas realizadas pelo NEPAIDS, em São Paulo, apontam que quem
menos usou camisinha foram os evangélicos. Nesse contexto, por que será que não estamos dialogando
com essas pessoas? Distribuir camisinhas nas paradas LGBT é mais fácil. Meus alunos gays argumen-
tam que distribuir camisinhas nessas paradas apenas, e não na dos evangélicos, aumenta o estigma con-
tra os LGBTs. Na opinião deles, a distribuição feita na parada para o público LGBT foi desperdício de
dinheiro público.

Há, ainda, outras intervenções que levam em conta questões estruturais, como o apoio às pessoas vivendo
com HIV/AIDS e não apenas aos movimentos sociais, o apoio a jovens vivendo com HIV/AIDS, os estu-
dos com caminhoneiros que vêm sendo realizados no Rio Grande do Sul, que combinam testagem e in-
tervenção. Existe também a noção do uso dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e o trabalho
que está sendo feito nas escolas para garantir o acesso à participação e à inclusão, o combate à homo-
fobia, a questão dos direitos etc. Há, também, os programas contra o racismo, que dão um excelente de-
bate no campo da saúde. Outro ponto são as assessorias jurídicas, que começaram no GAPA e no
Ministério da Saúde. Gostaria de ouvir o que os representantes do ministério têm a dizer sobre isso, já
que hoje é possível cadastrar as denúncias no site. Se as denúncias não são relatadas, é preciso divul-
gar melhor o serviço.

Para finalizar, gostaria de enfatizar que não gosto de trabalhar somente com a questão do preconceito:
é necessário trabalhar a interação. Nesse sentido, precisamos articular preconceito com estigma.
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Antes de comentar a apresentação do Parker, gostaria de tecer alguns ideias sobre as

palavras da Vera. Quando estava no Programa Nacional de DST/Aids, há cerca de três anos,

escrevi um texto que circulou mais dentro do Programa que fora. O texto tratava da morte

de Otávio Valente Júnior, do Grupo Pela Vidda Rio de Janeiro, e a falta de reflexo que essa

perda teve dentro do Programa de AIDS e no movimento social. Parecia, então, que morrer

de AIDS aos 40 anos de idade poderia ser algo normal, e aquilo me indignou e me motivou

a escrever. O texto causou certa polêmica dentro do Programa. Essa questão é trazida pela

Vera agora. Quando ela afirma que o copo está meio cheio e que é necessário preenchê-lo,

vejo isso de forma um tanto pessimista.

Neste momento, estamos esvaziando a metade cheia, e não tentando preencher o meio vazio.

Estão acontecendo alguns retrocessos não só no campo das políticas públicas, mas também

no movimento social. Muitos falam que a resposta brasileira é uma resposta coletiva de Es-

tado e movimento social, mas hoje temos um movimento fragilizado e isso traz retrocessos,

senão em todos os lugares, talvez na maioria deles. Talvez nem conheçamos os lugares em

que isso está acontecendo.

Partindo desse ponto, volto à fala do Parker, já que ela apresenta questões em que gostaria

de me concentrar. Algumas já foram citadas pela Vera, como a questão da sobreposição de

estigmas, que também me incomoda bastante. Já a abordagem da sinergia é mais interes-

sante, pois, aparentemente, quanto mais excluído um grupo é, mais tem dificuldade de acesso.

Recentemente li um texto, se não me engano uma pesquisa sobre trabalhadores de saúde, de

2002, na qual um companheiro fala acerca da dificuldade que tem no trabalho quando pede

para se ausentar todos os meses para ir ao médico. Esses problemas ainda persistem. Assim

como quando buscamos a aposentadoria, como lidamos com isso e como, por vezes, há hu-

milhação quando as pessoas precisam do acesso e muitas vezes não o têm.

O universo do estigma não parece ter mudado muito, quando vemos a questão dos traves-

tis e dos profissionais do sexo. Há trabalhos que vêm sendo realizados com essa população

e sua autoestima, nos quais podemos ver que algumas pessoas conseguem efetivamente se

empoderar, mas isso acontece somente de forma individual. E, muitas vezes, quando uma

pessoa se sente empoderada, ela se retira do movimento e acaba não transmitindo aquilo

para seu coletivo. Isso implica perceber que temos trabalhado muito mais no nível indivi-

dual que no coletivo. E quando falamos nos princípios fundamentais do sistema de saúde,

é preciso pensá-los de forma descentralizada em vários níveis, que inclua a questão do HIV,

por exemplo.

CARLOS DUARTE,
Vice-presidente do GAPA-RS
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É difícil trabalhar a descentralização quando ela envolve questões que têm relação com es-

tigma e preconceito. Por vezes, são envolvidos gestores que também possuem suas próprias

questões e preconceitos. É fundamental considerar que trabalhar em nível local ou nacional

tem diferentes resultados. Depender de uma ou de diversas pessoas para pensar essas

questões traz diferentes resultados. Quando transferimos essas questões para o estado ou

município, por vezes não transferimos nada, nem dinheiro. Da mesma forma que quando

falamos de ações afirmativas, por exemplo, ao invés de trabalhar com equidade reafirmamos

preconceitos e as questões que deveriam ser trabalhadas de outra maneira. Isso fica muito

claro quando enfrentamos as questões de epidemia com homens que fazem sexo com homens

e travestis, e, sobretudo, quando da montagem do Plano Nacional de Promoção da Cidada-

nia e Direitos Humanos de GLBT _

Quando transportamos essas ações para o nível local, existem as dificuldades de implemen-

tação e, às vezes, o próprio gestor tem problemas de enfrentar a descentralização. Quando

negociamos com o gestor para que uma determinada ação para uma determinada popu-

lação aconteça, isso muitas vezes até é aprovado por ele, que acaba executando todo o resto,

mas deixa aquilo de fora. Ele não discute para evitar confronto, mas engaveta o que foi plane-

jado. Isso traz retrocessos locais em alguns setores. Este é um momento em que não está tão

claro que as questões discutidas e elaboradas mais amplamente se tornam ações conforme

são demandadas pelo plano estadual ou municipal.

Hoje, falamos que a sociedade civil está despolitizada e fragmentada, mas é necessário per-

guntar a partir de que sociedade civil estamos fazendo comparações. Existia uma sociedade

civil, na década de 1980, que gerou o Programa Nacional de Aids e que é completamente

diferente da de hoje. Atualmente, esses movimentos são muito locais – há ganhos, mas sem

alcance nacional. Ou seja, é possível conseguir coisas localmente, mas elas não têm força

para atingir seus objetivos em âmbito nacional. E isso não acontece apenas em relação ao

HIV/AIDS.

Recentemente, participei de um debate, no qual uma pessoa ligada ao movimento social, que

nem trabalhava com HIV/AIDS, dizia que não podíamos falar em equidade porque isso reme-

tia a privilégios. Falou também que, pela Constituição, não poderíamos trabalhar nesse pata-

mar. Essa fala veio de um gestor, que dizia que um idoso não deveria ser tratado melhor pois

era um igual, apenas com mais idade. Isso é ainda mais complicado quando trabalhamos

com a questão das DSTs/AIDS.
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s programas de redução de danos, implemen-
tados em todo o mundo, ao longo da segunda

metade das décadas de 1980 e 1990, lograram obter
um inegável sucesso com relação ao que se propuseram
─ reduzir, de uma forma abrangente, os danos associ-
ados ao consumo de substâncias psicoativas, com um
foco inegável, especialmente, na segunda metade dos
anos 1980, na prevenção da disseminação do HIV/
AIDS, então uma epidemia emergente e de uma sín-
drome letal a curto prazo, que se disseminava acele-
radamente na população de usuários de drogas injetáveis
(UDIs), entre muitas outras que não abordaremos aqui.

O balanço geral desses programas e projetos é ampla-
mente favorável, como fartamente documentado por
uma literatura que abrange centenas de artigo e
dezenas de livros e relatórios. Apenas a título de exem-
plo, sugiro ver a revisão sistemática de Wodak &
Cooney, de 20061. Por que, então, as revisões recentes,
como a de Mathers e outros, de 2008,2 apontam para
um quadro tão desalentador de uso e danos crescentes
(e não decrescentes)?

Penso que as respostas são de três naturezas, ou ao
menos incorporam três dimensões.

Em diversos contextos, mundo afora, as ações de re-
dução de danos têm sido implementadas em condições
absolutamente desfavoráveis, num quadro de clara vio-
lação dos direitos humanos, a prisão em massa, quando
não a execução sumária, de usuário de drogas, e a con-
vivência, obviamente, nada harmônica, entre projetos e
programas de redução de danos e ações brutais por
parte das polícias locais. Isso, além de legislações e me-
didas draconianas por parte dos aparelhos repressivos
de uma forma geral, o que compreende desde membros
do Judiciário aos exércitos de alguns países, bem como
uma vasta rede de repressão clandestina ou semi-ofi-
cial, como na ação dos paramilitares e milícias. Tais vio-

lações, abusos e truculências estão amplamente do-
cumentadas em publicação recente da Open Society
Institute (OSI), de 20093.

A despeito da implementação das propostas de re-
dução de danos ter sido modelar, sob vários aspectos
no Brasil4, com um impacto inegável sobre o curso da
epidemia nesse segmento populacional, que funciona
como uma população-ponte para não-usuários5, não es-
tamos longe dos efeitos perversos e desestrurantes da
violência policial e da ação de milícias, além de con-
frontos sangrentos entre facções rivais de traficantes,
como discutimos recentemente6.

O

1 Wodak A, Cooney A Do needle syringe programs reduce HIV infection among injecting drug users: a comprehensive review of the in-
ternational evidence. .Subst Use Misuse. 2006;41(6-7):777-813.

2 Mathers BM, Degenhardt L, Phillips B, Wiessing L, Hickman M, Strathdee SA, Wodak A, Panda S, Tyndall M, Toufik A, Mattick RP;
2007 Reference Group to the UN on HIV and Injecting Drug Use. Global epidemiology of injecting drug use and HIV among people who
inject drugs: a systematic review. Lancet. 2008 Nov 15;372(9651):1733-45.

3 OSI (Open Society Institute). At what cost? HIV and human rights consequences of the global “war on drugs”. Nova York: OSI.
4 Bastos FI, Nunn A, Hacker MA, Malta M & Szwarcwald CL (2008), AIDS in Brazil: The Challenge and the Response. In: Celentano C &

Beyrer C (eds.). Public Health Aspects of HIV/AIDS in Low and Middle Income Countries: Epidemiology, Prevention and Care. Nova York:
Springer.

5 Hacker MA, Leite I, Friedman SR, Carrijo RG, Bastos FI. Poverty, bridging between injecting drug users and the general population, and
"interiorization" may explain the spread of HIV in southern Brazil. Health Place. 2009 Jun;15(2):514-9.

6 Bastos FI, Caiaffa W, Rossi D, Vila M, Malta M. The children of mama coca: coca, cocaine and the fate of harm reduction in South Ame-
rica. Int J Drug Policy. 2007 Mar;18(2):99-106.

A primeira dimensão
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O destino da redução de danos, entre nós, depende, a
médio e longo prazos, da capacidade do estado
brasileiro em lidar com os desafios postos pela escalada
de violência e pela corrupção e abusos perpetrados
pelas diferentes instâncias do Poder Público. Não resta
dúvida de que as ações no âmbito da saúde pública
foram coroadas de êxito. Até que ponto elas continu-
arão a operar em um contexto de crescente violência

permanece uma questão em aberto. Quanto aos países
que hoje violam de forma descarada e cruel os direitos
mais básicos dos usuários de drogas, não parece haver
qualquer esperança, que não a de uma reforma global
das suas políticas de drogas e de suas políticas sociais
mais amplas, tendo como cláusula pétrea o respeito aos
direitos humanos, como cita a publicação anterior-
mente mencionada da OSI, de 2009.

7 Crofts N, Aitken CK, Kaldor JM. The force of numbers: why hepatitis C is spreading among Australian injecting drug users while HIV
is not. Med J Aust. 1999 Mar 1;170(5):220-1.

8 Garfein RS, Vlahov D, Galai N, Doherty MC, Nelson KE. Viral infections in short-term injection drug users: the prevalence of the hepati-
tis C, hepatitis B, human immunodeficiency, and human T-lymphotropic viruses. Am J Public Health. 1996 May;86(5):655-61.

A segunda dimensão

Em segundo lugar, e de forma complementar ao
primeiro item, vários programas e projetos em redução
de damos (RD) jamais atingiram uma cobertura mínina
que lhes permitisse desempenhar a contento seu papel:
reduzir os danos de uma forma abrangente, e, no con-
texto deste pronunciamento aqui, especificamente, de
prevenir, de fato, a disseminação do HIV na população
de usuários de drogas e suas redes sociais (de pessoas
que utilizam ou não drogas, mas que, de um modo ou de
outro, interagem com os usuários, por exemplo, como
seus parceiros e parceiras sexuais).

Mesmo em países com programas modelares, como é
o caso da Austrália, tem sido, por décadas a fio, pos-
sível prevenir a disseminação do HIV/AIDS, mas não
da hepatite C, cujas taxas de prevalência nessa popu-
lação específica têm apresentado uma saturação a
taxas muitíssimo mais elevadas de infecção do que o
HIV. A infectividade, por via parenteral, do vírus da he-
patite C (HCV), é substancialmente maior do que a do
HIV. Além disso, o HCV apresenta uma latência entre
infecção primária e emergência de quadros clínicos
graves, como a cirrose hepática e o hepatocarcinoma,
especialmente dilatada, mesmo frente ao HIV, vírus

cuja história natural se caracteriza precisamente pela
importante latência clínica entre primo-infecção e
emergência da síndrome clínica, a AIDS.

Os trabalhos, hoje clássicos, como o de Croft e outros,
de 19997, e o de Garfein e outros, de 19968, mostram,
respectivamente, como devido à força dos números, ex-
pressão cunhada por Crofts e outros na publicação
citada, um mesmo conjunto de programas pode se
mostrar capaz de efetivamente prevenir a dissemi-
nação do HIV, mas não do HCV, numa mesma popu-
lação – os usuários de drogas injetáveis – e num mesmo
contexto, a Austrália. E de como, num curto intervalo
de tempo, de poucos meses, uma proporção bastante
mais elevada de UDI é infectada pelo HCV, se com-
parado ao HIV, devido à maior infectividade do primeio
frente ao segundo, nesta população, como dito ante-
riormente.

Portanto, seja em função de questões operacionais e de
escala, seja em função de vetos e conflitos, desde aber-
tos e drásticos, como mencionado no item anterior,
entre as ações de RD e os contextos sociais, econômi-
cos e políticos, até problemas circunstanciais de des-
centralização, gestão e monitoramento, como ocorre
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em vários países, inclusive no Brasil9,10,11, não resta

dúvida de que a cobertura dos programas de redução

de danos, em todo o mundo, está bastante aquém do

desejável e necessário12.

Esta, na verdade, norteia as reflexões sistematizadas

que farei a seguir. Tratamos, aqui, da acelerada

dinâmica das cenas de uso e das redes de tráfico em

todo o mundo, fazendo com que os programas de RD

implementados nas décadas de 1980/90 se mostrem,

hoje, substancialmente defasados e pouco sintonizados
com as necessidades e problemas que afligem as novas
coortes de usuários de drogas.

Sob esse aspecto, cabe destacar algumas tendências
fundamentais.

A terceira dimensão

Mesmo em contextos em que foi estruturada a tradi-
cional subcultura junkie em torno da heroína e demais
substâncias opiáceas, observamos uma mudança pro-
nunciada das cenas de uso, com redução proporcional
do consumo de opiáceos e a ascensão do poliusuário,
que combina de forma sequencial ou consome simul-
taneamente diferentes substâncias, tanto lícitas, como
o álcool e os medicamentos sem prescrição, como dife-
rentes drogas – via de regra, de diferentes classes far-
macológicas – ilícitas. Essas incluem os estimulantes,
como a cocaína e o crack, os solventes, como o lança-
perfume, os desinfetantes e produtos à base de
gasolina e éter, além de alucinógenos variados e as de-
nominadas design drugs, que incluem o ecstasy e alguns
outros produtos ditos anfetamina-like.

Como se não bastasse, esse poliusuário pós-moderno,
frequentemente, adiciona a esse complexo coquetel ou-
tros produtos não psicoativos, com propriedades – su-
postamente – energizantes e/ou de aumento da potência
sexual, como nos, hoje famosos, relatos de utilização de
estimulantes de uso veterinário por via intravenosa, que
povam as páginas dos jornais sensacionalistas e os pro-
gramas de TV; de consumo de Viagra®, por parte de ado-
lescentes a adultos jovens13; e anabolizantes de
formulação e propriedades diversas, como descrito em
trabalho recente de colegas baianos, contexto em que o
uso de esteróides tem-se mostrado bastante usual14.
Com muita propriedade, os usuários cariocas passaram
a utilizar a designação de totalflex para esse novo
padrão de consumo, polivalente e, por vezes, caótico.

A primeira tendência

9 Bastos FI, Malta M, Hacker MA, Petersen M, Sudbrack M, Colombo M, Caiaffa WT; Project AjUDE II. Assessing needle exchange ope-
rations in a poor Brazilian community. Subst Use Misuse. 2006;41(6-7):937-51.

10 Fonseca EM, Ribeiro JM, Bertoni N, Bastos FI. Syringe exchange programs in Brazil: preliminary assessment of 45 programs. Cad Saude
Publica. 2006 Apr;22(4):761-70.

11 Fonseca EM, Nunn A, Souza-Junior PB, Bastos FI, Ribeiro JM. [Decentralization, AIDS, and harm reduction: the implementation of
public policies in Rio de Janeiro, Brazil]. Cad Saude Publica. 2007 Sep;23(9):2134-44.

12 Sharma M, Burrows D, Bluthenthal R. Coverage of HIV prevention programmes for injection drug users: confusions, aspirations, defi-
nitions and ways forward. Int J Drug Policy. 2007 Mar;18(2):92-8.

13 Fisher DG, Reynolds GL, Ware MR, Napper LE Methamphetamine and Viagra Use: Relationship to Sexual Risk Behaviors. . Arch Sex
Behav. 2009 Mar 28. [Epub ahead of print]

14 Iriart JA, Chaves JC, Orleans RG. [Body cult and use of anabolic steroids by bodybuilders] Cad Saude Publica. 2009 Apr;25(4):773-82
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Comome explicaram diversos entrevistados de pesquisa
em curso ─ assim como os carros homônimos, também
eles funcionariam com qualquer combustível.

A superposição e eventual sinergia de tantas e tão
diferentes substâncias vai de encontro a programas es-
truturados sobre os pilares da troca de equipamentos
de injeção (usados por novos, estéreis) e terapia de
manutenção com a metadona e outros opiáceos de uso
médico, como a buprenorfina, que nortearam por anos
as ações nos países europeus, Estados Unidos, Canadá
e Austrália. Nesses contextos, temos observado um re-
crudescimento da transmissão do HIV em paralelo ao
aumento de uso da cocaína, por diferentes vias, inclu-
sive injetável15, droga que, ao contrário dos opiáceos, é
habitualmente autoadministrada de forma repetida e
intensa em um pequeno intervalo de tempo, em um
padrão que a literatura em língua inglesa denomina
binge. Seja por via injetável, seja aspirada e, especial e
mais recentemente, fumada sob a forma de crack.

Tal padrão de autoadministração repetitiva, compul-
siva e acelerada está claramente associado a margina-
lização e engajamento em atividades ilícitas16, visando
financiar um hábito caro – ainda que cada pedra tenha
baixo preço unitário – e incrivelmente veloz, envolvendo
o sexo desprotegido17 e reutilização por inúmeras vezes
de uma mesma seringa, frequentemente compartilhada

com terceiros18.

No Brasil, onde o consumo da heroína era e é raro, ou
mesmo inexistente, a transição de vias de uso no âm-
bito da cocaína diz respeito basicamente à ascensão
vigorosa do crack como droga de abuso, em detrimento
do consumo de cocaína por via injetável19 ou aspirada.
Com isso, os programas estruturados sobre a troca de
equipamentos de injeção perderam bastante a sua atra-
tividade para uma população com padrões de consumo
sob forte transição e às voltas com múltiplas demandas
relevantes em termos de saúde20, distintas, porém,
daquelas mais frequentes entre os UDIs. Por exemplo:
graves lesões orais entre os assim ditos craqueiros, em
lugar de abcessos e flebites, entre os usuários de dro-
gas injetáveis, para ficar num caso constatado no dia-
a-dia da nossa prática de atenção a essas populações.

Por ora, não temos, como nos Estados Unidos, relatos
de uso injetável de crack macerado21, mas, basica-
mente, um novo e crescente contingente de usuários
não injetáveis, em especial vulneráveis, e com taxas de
prevalência de infecção diversas não tão elevadas como
entre os UDIs – sob duplo risco de exposição, sexual e
parenteral –, mas substancialmente mais elevadas22 do
que a população geral, na qual as taxas de infecção pelo
HIV são bastante baixas, da ordem de 0,7% , nos su-
cessivos estudos de vigilância sentinela.

15 Tyndall MW, Currie S, Spittal P, Li K, Wood E, O'Shaughnessy MV, Schechter MT. Intensive injection cocaine use as the primary risk fac-
tor in the Vancouver HIV-1 epidemic.AIDS. 2003 Apr 11;17(6):887-93.

16 Fischer B, Rehm J, Patra J, Kalousek K, Haydon E, Tyndall M, El-Guebaly N. Crack across Canada: Comparing crack users and crack
non-users in a Canadian multi-city cohort of illicit opioid users. Addiction. 2006 Dec;101(12):1760-70.

17 Deren S, Strauss S, Kang SY, Colón HM, Robles RR. Sex risk behaviors of drug users: a dual site study of predictors over time. AIDS
Educ Prev. 2008 Aug;20(4):325-37.

18 Tyndall MW, Currie S, Spittal P, Li K, Wood E, O'Shaughnessy MV, Schechter MT. Intensive injection cocaine use as the primary risk fac-
tor in the Vancouver HIV-1 epidemic.AIDS. 2003 Apr 11;17(6):887-93.

19 Inciardi JA, Surratt HL, Pechansky F, Kessler F, von Diemen L, da Silva EM, Martin SS. Changing patterns of cocaine use and hiv risks
in the south of Brazil. J Psychoactive Drugs. 2006 Sep;38(3):305-10.

20 Malta M, Monteiro S, Lima RM, Bauken S, Marco A, Zuim GC, Bastos FI, Singer M, Strathdee SA. HIV/AIDS risk among female sex
workers who use crack in Southern Brazil. Rev Saude Publica. 2008 Oct;42(5):830-7.

21 Santibanez SS, Garfein RS, Swartzendruber A, Kerndt PR, Morse E, Ompad D, Strathdee S, Williams IT, Friedman SR, Ouellet LJ. Preva-
lence and correlates of crack-cocaine injection among young injection drug users in the United States, 1997-1999. Drug Alcohol Depend.
2005 Mar 7;77(3):227-33.

22 Caiaffa, W. T., Osimani, M. L., Marinez, L. P., Radulich, G., Laura, L., Muzzio, E., Segura, M., Chiparelli, H., Russi, J., Zocratto, K. B. F., Rey, J.,
Vasquez, E., Cuchi, P., Sosa, E. S., Rossi, D., Weissenbacher, M. HIV and hepatitis C virus co-infection among self declared non-injecting co-
caine users (NICUs) in South America In: XVI International AIDS Conference, 2006, Toronto. Abstract Book. , 2006. v.1. p.0401 – 0401.
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As cenas de uso modernas são dinâmicas não apenas
quanto aos padrões de consumo, como também no que
diz respeito à fragmentação do próprio mercado e seu
abastecimento por uma rede de tráfico também cada
vez mais complexa e fluida. Além das tradicionais bocas
de fumo, disseminaram novas redes, sem vinculo direto
com os morros, representadas por jovens de classe
média que traficam o ecstasy e outras drogas sintéticas.
Infelizmente, ao contrário do que vem ocorrendo em
países como os Estados Unidos23, não dispomos de uma
etnografia sistemática dessas novas cenas de uso e
dessas novas redes de tráfico, em que a participação da
internet é decisiva, informações que, no Brasil, ainda se
restringem a notícias esparsas, de cunho policial e jor-
nalístico.

Mapear e intervir de forma preventiva, culturalmente
apropriada, junto a essas tribos e redes constitui um de-
safio aos métodos e estratégias contemporâneas em
pesquisa e/ou intervenção. Em paralelo à dinamização
dessas redes flexíveis, com atuação hoje decisiva nos
fenômenos os mais variados, como a disseminação de
mensagens, spams, vírus de computador etc., além das
eleições norte-americanas e, mais recentemente, da
eleição iraniana, acompanhada, a contrapelo das autori-
dades políticas e religiosas, por meio do twitter e de

fotos e filmes feitos por celulares, emerge uma ciência

das redes, a partir de insights da velha teoria dos

grafos24, que data, na sua formulação moderna, das

primeiras décadas do século 20, mas com pitadas de ine-

gável contemporaneidade e aplicações extraídas da

própria internet25.

Nascem daí novas técnicas de recrutamento e análise de

populações ocultas, como o método denominado Res-
pondent Driven Sampling26 ou o método denominado

Time Space Sampling ou Time Location Sampling27, além

do refinamento progressivo das etnografias clássicas,

hoje uma rica combinação de observação participante,

mapeamento no sentido etnográfico clássico, mas tam-

bém de mapeamento no sentido contemporâneo, com a

utilização intensiva de recursos como os aparelhos GPS

(Global Positionining System) portáteis e sistemas de in-

formação geográfica.

Um exemplo interessante desse trabalho multidisciplinar

é dado pelos refinados trabalhos28 do gupo originalmente

atuante na cidade de New Heaven, Connecticut, Estados

Unidos, a partir da Universidade de Yale, que cunhou,

através do antropólogo Merril Singer, o conceito de sin-

demia para a complexa superposição de agravos de

saúde, condições sociais e econômicas diversas, e pro-

A segunda tendência

23 Sanders B, Lankenau SE, Bloom JJ, Hathazi D. "Research chemicals": tryptamine and phenethylamine use among high-risk youth. Subst
Use Misuse. 2008;43(3-4):389-402.

24 A Teoria dos Grafos é um ramo da matemática que estuda as relações entre os objetos de um determinado conjunto. Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_dos_grafos

25 Salganik MJ, Dodds PS, Watts DJ. Experimental study of inequality and unpredictability in an artificial cultural market. Science. 2006
Feb 10;311(5762):854-6.

26 Goel S, Salganik MJ. Respondent-driven sampling as Markov chain Monte Carlo. Stat Med. 2009 Jul 30;28(17):2202-29.
27 Gondim RC, Kerr LR, Werneck GL, Macena RH, Pontes MK, Kendall C. Risky sexual practices among men who have sex with men in North-

east Brazil: results from four sequential surveys. Cad Saude Publica. 2009 Jun;25(6):1390-8.
28 Singer M, Stopka T, Siano C, Springer K, Barton G, Khoshnood K, Gorry de Puga A, Heimer R. The social geography of AIDS and hepa-

titis risk: qualitative approaches for assessing local differences in sterile-syringe access among injection drug users. The social geo-
graphy of AIDS and hepatitis risk: qualitative approaches for assessing local differences in sterile-syringe access among injection drug
users. Am J Public Health. 2000 Jul;90(7):1049-56.
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blemas sociais diversos, como a violência e o abuso em

grande escala de álcool e drogas

(http://en.wikipedia.org/wiki/Syndemic).

Em paralelo a essas reformulações metodológicas, pro-

jetos de grande envergadura têm utilizado as redes so-

ciais para disseminar mensagens preventivas e recrutar

pessoas que relutam em interagir com o sistema de

saúde – ou com quaisquer instâncias públicas – para in-

tervenções, como a troca de equipamentos de injeção ou

a distribuição de preservativos. Essas intervenções, em

sua maioria, também são móveis, por meio de trailers,
vans e mesmo motocicletas, essas muito utilizadas no
contexto africano, como pude comprovar pessoalmente
no interior do Quênia, junto à etnia Masai. Nada há de
novo frente ao que as lideranças gays fizeram por sua
própria conta na década de 1980, exceção feita à escala
e volume de recursos estatais hoje investidos – lembre-
mos que, à época, sob a administração Reagan, tais in-
tervenções eram vistas com ummisto de desconfiança e
indiferença, quando não de aberta hostilidade – e ao re-
finamento inegável dos métodos de análise29,30.

Finalmente, cabe destacar que, a despeito da imensa va-
riedade de substâncias e da criatividade utilizada nas
suas diferentes combinações, observamos um amplo pre-
domínio de uso de estimulantes, sejam eles a cocaína, o
crack, as anfetaminas, o ecstasy etc.
Como que cumprindo a antevisão genial do poeta
paranaense Paulo Leminski, que previu, em 1986, o co-
lapso gradual da contracultura lisérgica dos anos
1960/70 e a hegemonia do que denominou sincronia co-
caínica, os estimulantes reinam incontestes em nossos
dias, pois, como diz o poeta, a cocaína acentua e agudiza
o senso do aqui e do agora e não briga com o relógio31.
Não por acaso, nasceu em anos recentes a tentativa de
substituir estimulantes de uso ilícito por estimulantes sob
prescrição médica, exatamente na mesma linha de
raciocínio das terapias de substituição com metadona e
análogos, como a buprenorfina, só que adaptadas aos
frenéticos e antenados tempos pós-modernos. Infeliz-
mente, o Brasil ainda não está sintonizado com essas

novas alternativas de tratamento, ainda experimentais,
mas bastante promissoras, especialmente considerando-
se a legião de usuários de crack que povoam as esquinas
mais miseráveis das nossas metrópoles, as assim de-
nominadas cracolândias. Por ora, o medicamento uti-
lizado com mais frequência nesse sentido é o Modafinil,
estimulante inicialmente desenvolvido para uso por
tropas de militares em combate – alguém se lembra aqui
da velha heroína, o analgésico heróico das trincheiras da
Primeira Guerra Mundial?32

Enfim, os desafios postos pelos homens, suas sociedades,
culturas e drogas de predileção, em cada contexto e
tempo histórico, não param de se renovar e de nos exi-
gir novas formulações e respostas. Antes de tudo, cabe
atentar, não para as substâncias em si, sempre novas ou
renovadas, embora velhas no seu intento de modular o
psiquismo e a percepção, mas, sim, para o psiquismo hu-
mano, como dizia um outro poeta, Fernando Pessoa: é
antes do ópio que minha alma é doente!

A terceira tendência

29 Latkin C, Donnell D, Celentano DD, Aramrattna A, Liu TY, Vongchak T, Wiboonnatakul K, Davis-Vogel A, Metzger D. Relationships be-
tween social norms, social network characteristics, and HIV risk behaviors in Thailand and the United States. Health Psychol. 2009
May;28(3):323-9.

30 Kimbrough LW, Fisher HE, Jones KT, Johnson W, Thadiparthi S, Dooley S. Accessing social networks with high rates of undiagnosed HIV
infection: The social networks demonstration project. Am J Public Health. 2009 Jun;99(6):1093-9.

31 Leminski, P (1986). Anseios Crípticos. Curitiba: Ed Criar.
32 Anderson AL, Reid MS, Li SH, Holmes T, Shemanski L, Slee A, Smith EV, Kahn R, Chiang N, Vocci F, Ciraulo D, Dackis C, Roache JD,

Salloum IM, Somoza E, Urschel HC 3rd, Elkashef AM. Modafinil for the treatment of cocaine dependence. Drug Alcohol Depend. 2009
Jun 25.



Apesar de trabalhar com redução de danos há muito tempo, o pronunciamento do Bastos

traz novas tecnologias sobre as quais não vou comentar por desconhecimento. Tecerei co-

mentários a partir de minha experiência prática sobre o tema. Quando falamos um pouco

de Brasil e Rio de Janeiro, o que chama a atenção é o cenário que encontramos: um cenário

diferente do encontrado fora do Brasil. Aqui, o usuário era muito marginalizado, impossibili-

tado de ter acesso ao cuidado. Essa era uma característica bastante diferente. Inicialmente,

as pessoas que atuaram na área foram treinadas de forma sanitarista por técnicos aus-

tralianos e, quando foram a campo, perceberam ser necessário resgatar outros elementos,

que se desdobravam em outras questões, como violência, exclusão etc. A cena de uso de dro-

gas está, até hoje, em meio a populações carentes, vulneráveis, com meninos de rua usando

crack, e isso sobressai no cotidiano.

O programa de redução de danos brasileiro buscou o resgate de cidadania desses sujeitos,

mais do que meramente investir na troca de seringas. Para isso, foi necessário ampliar o pro-

jeto, que inicialmente não acontecia dessa forma. Os usuários desconfiavam: que programa

era aquele que queria lhes oferecer seringas? O programa gerava paranóia nos usuários.

O cenário é extremamente complexo, pois embora possamos falar de direitos humanos, o

tempo todo encontramos a violação desses direitos pela polícia ou pelos traficantes, que es-

tabelecem outros direitos. No Brasil, trabalhamos com o usuário na cena de uso, mas tam-

bém com advocacy em outros setores. São construídas redes de parceria para onde os

usuários são encaminhados. De fato, os usuários precisavam de um cenário mais propício, que

englobasse a sensibilização do sistema de saúde e do de justiça. A redução de danos foi um

primeiro passo para pensar a política de drogas.

Hoje, trabalho numa instituição que atua com política de drogas. Inicialmente, no Rio de

Janeiro, esse era um terreno difícil, já que não havia uma política de drogas que não fosse

adversa. Os programas de redução de danos foram os primeiros grandes elementos que abri-

ram a política de drogas no Brasil. Isso porque, na prática, tínhamos uma experiência que

ninguém mais possuía, que podia contribuir e foi muito importante. O debate da política de

drogas começou na época da política de implantação dos projetos de redução de danos –

final de 1998 e 1999 –, quando já havia alguma experiência de trabalho nesse campo.

Quanto à cobertura no Brasil, houve uma política muito significativa em termos de redução

de danos. Em alguns lugares, tínhamos uma ampla ou baixa cobertura e, em outros, nenhuma.

Nestes últimos anos, não ocorreu uma baixa cobertura, mas uma descontinuidade, com a

perda de vários programas. O Estado do Rio de Janeiro passou muito tempo impossibilitado

Com a palavra, os debatedores
CRISTIANE MOEMA,
Coordenadora de Clinica Social – Centro Brasileiro de Política de Drogas – Psicotropicus
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de realizar ações. Isso dificultou a manutenção da rede e a continuidade das iniciativas. A

falha na cobertura e a continuidade têm impacto muito negativo para os usuários. Hoje, há

poucos agentes de campo, e quem está discutindo a questão é mais a equipe técnica. No Rio,

houve um trabalho forte de sensibilização dos municípios, porque sabíamos que, com a des-

centralização, esse foco seria importante. Mesmo assim, os municípios acabaram não assu-

mindo a redução de danos.

Uma questão que deve ser trazida para o campo é como lidar com a descentralização. Há

uma questão, que o Bastos não tocou em sua fala, talvez porque não seja o ponto da sua

apresentação: é necessário pensar no que aconteceu com o movimento social, com as ONGs

de redução de danos. Atualmente, o movimento social está bastante fragilizado, não apenas

no Rio de Janeiro, mas no país em geral. Não é porque temos redução de danos no SUS, o

que é importantíssimo, que não devemos assumir a importância do movimento social nesse

processo. Os movimentos não conseguem se manter por sua baixa formação institucional e

pela falta de preparo para lidar com questões administrativas, pois, apenas com o financia-

mento do Ministério da Saúde, elas acabam.

A nova cena de uso que Bastos nos traz é novidade. Estou há aproximadamente três anos

longe dos campos, sem entrar em favela e fazer intervenção – nas últimas vezes, não foi no

Rio de Janeiro e, sim, no Rio Grande do Sul. Neste estado, percebi a importância de imple-

mentar novas tecnologias, assim como de oferecer espaços de banhos e cuidados para os

usuários de crack. Temos que pensar em novas alternativas, porque existe uma nova cena, que

mantém alguns velhos padrões, mas gera também coisas novas e novas vulnerabilidades,

com as quais ainda não sabemos lidar. Uma boa nova é que voltaremos a campo, pois há um

projeto aprovado para restabelecer os trabalhos no Rio de Janeiro em termos de redução de

danos.
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Hoje, atuo na área de Gerência de DST/Aids – SESDEC/RJ, e tenho observado salas vazias,

certo distanciamento e esvaziamento sobre o assunto. Falarei a partir de anotações sobre a

apresentação do Bastos, tentando recortar um pouco o tema para falar da AIDS com relação

ao consumo de drogas.

O tema da droga não é novo. Embora atualmente tenhamos um grande espaço na mídia

brasileira por conta do crack, a discussão continua um tabu e muitos preferem mantê-la na

invisibilidade. Desde o surgimento da epidemia, a temática da AIDS passou a representar um

protagonista quase solitário desse debate.

A temática da AIDS não dá conta sozinha da questão das drogas, e não é possível pensar

que essa questão possa abrir mãos de outros campos da saúde, assim como de outros, como

justiça, educação, polícia, sistema social, mídia etc. O diálogo entre esses diferentes atores

nem sempre ocorre de forma ponderada e tranquila. O assunto não é consensual e, por vezes,

é permeado por intolerância e moralismos. Esse é um debate complexo que precisar ser pau-

tado com mais frequência, aprimorado e ampliado para toda a sociedade brasileira.

O assunto drogas, quando vem à tona em diversos espaços, aparece carregado de muitos

mitos e informações distorcidas, sem que estejam apoiados em evidências concretas. A par-

tir de alguns pontos que o Bastos trouxe, é possível pensar até que ponto os atores que

fazem parte dessa discussão estão realmente envolvidos, comprometidos e informados para

lidar com esse debate, de forma que leve o usuário a uma situação de cidadania. Também, a

questão da visibilidade e da invisibilidade do tema drogas deve ser pensada como um fator

de aumento da vulnerabilidade às DSTs/AIDS.

O pronunciamento de Bastos está pautado na ideia de contexto, pois epidemia varia de

acordo com contexto. Com relação ao consumo de drogas, a questão não é diferente. O con-

texto sociopolítico pode aumentar ou diminuir a vulnerabilidade aos possíveis danos do uso

de drogas. Na década de 1980, com o surgimento da epidemia, os programas de redução de

danos relacionados a drogas injetáveis obtiveram sucesso incontestável quanto ao que se

propunham: baixar a infecção do HIV em relação a esse grupo de exposição. Aqui no Brasil,

conseguimos isso. Os casos de AIDS decresceram entre UDIs de 1993 a 2003, índice que au-

menta ainda mais de 2003 a 2006. No Rio de Janeiro, sempre houve predominância das dro-

gas inaláveis e fumadas sobre as injetáveis.

Quando falamos em categoria de exposição, todos sabem que há um número enorme de

casos ignorados. Podemos pensar que existe um grande número de casos não declarados

dentro dos casos notificados que apresentaram outras justificativas para essas infecções. É

NÉLIO ZUCCARO,
Técnico da área de prevenção da Gerência DST Aids - SESDEC-RJ
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DEBATE”
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preciso questionar por que as revisões dos casos mais recentes, então, apontam para um

quadro crescente. Se os programas tiveram êxito no inicio da epidemia, é preciso perguntar

por que a sustentabilidade deles e seus resultados não se mantiveram.

A primeira questão é a da violação dos direitos humanos. Redução de danos sempre tra-

balha em um contexto absolutamente desfavorável. Dentro do paradigma globalizado e re-

pressivo antidrogas, o usuário se sente muito prejudicado dentro do panorama mais amplo.

Desde 2006, temos uma nova lei no Brasil em que não há descriminalização do uso, apenas

despenalização. Isso aproximou mais o usuário do sistema de saúde e o afastou do sistema

penal, o que foi um avanço. Do ponto de vista do consumo, a legislação é um paradoxo, porque

criminaliza o consumo de apenas certas drogas. Mas há outras, como o álcool e o tabaco, ou

o Rivotril (o tarja preto mais vendido), que só perdem para anticoncepcional no Brasil em ter-

mos de venda, e que são comercializadas e estão disponíveis.

O contexto jurídico alimenta a dificuldade que o usuário tem de se revelar como tal diante

do sistema de saúde e da sociedade. No dia-a-dia, os profissionais de saúde, quando vão

fazer avaliação com o paciente, perguntam sobre tudo, menos sobre uso de droga. Muitos ges-

tores não querem se envolver no assunto, pois pensam que terão problemas em relação à le-

galidade. Alguns afirmam que, em seus municípios, não há usuários de drogas e lançam mão

de argumentos epidemiológicos para justificarem tal afirmação. Parece haver uma parede

entre os usuários de drogas e os serviços de saúde. O princípio de equidade do SUS não vale

para essa população. Praticamente 30 anos depois da epidemia, ainda vemos pessoas

dizendo que levar recursos de informação e insumos é fazer apologia ao uso de drogas, assim

como distribuir preservativos a adolescentes e população carcerária é estimular relações

sexuais.

Além da questão dos direitos humanos, não podemos deixar de lado a questão do estigma

e do preconceito. Se o usuário é estigmatizado, ao ser portador do vírus ele é duplamente

estigmatizado. A política de atenção ao uso de álcool e outras drogas é uma política em cons-

trução. Não é possível que a AIDS sozinha dê conta de todo um contexto que diz respeito a

uma série de fatores imbricados. Independentemente de quais ferramentas utilizamos na

modernidade, é essencial fortalecer a política de redução de danos para facilitar o acesso

dessas pessoas ao serviço de saúde.

Não podemos deixar de considerar que, na vida moderna, as prateleiras estão cheias de gozos

fáceis e descartáveis. Adiar quimicamente os sofrimentos, na atualidade, é comum. Isso não

está descolado da discussão do apaziguamento do sofrimento, e é preciso trazer as dis-

cussões da psicologia e da sociologia para esse debate.

“O CONTEXTO JURÍDICO

ALIMENTA A

DIFICULDADE QUE O

USUÁRIO TEM DE SE

REVELAR COMO TAL

DIANTE DO SISTEMA DE

SAÚDE E DA SOCIEDADE.

OS PROFISSIONAIS DE

SAÚDE, QUANDO VÃO

FAZER AVALIAÇÃO COM

O PACIENTE,

PERGUNTAM SOBRE

TUDO, MENOS SOBRE

USO DE DROGA. MUITOS

GESTORES NÃO QUEREM

SE ENVOLVER NO

ASSUNTO, POIS

PENSAM QUE TERÃO

PROBLEMAS EM

RELAÇÃO À

LEGALIDADE”
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Prevenção das DST/AIDS: Novos Desafios é o
primeiro seminário a ser realizado dentro do projeto
“Aprimorando o Debate II”, apoiado pelo Departa-
mento de DST/Aids do Ministério da Saúde. O semi-
nário tem como objetivo criar um espaço de
interlocução entre diversos setores que atuam na res-
posta à epidemia de AIDS no país e estimular sua in-
tegração. Esperamos com os debates refletir sobre as
agendas atuais de enfrentamento a partir de diferentes
perspectivas e apontar caminhos, idéias e sugestões
que visem à efetividade e ampliação das ações.
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1° Dia - Noite do dia 17 de agosto de 2009
19:00h - 19:15h – ABERTURA

19:15 - 20:15 – MESA INAUGURAL

Políticas de prevenção e estratégias adotadas no país

2° Dia - 18 de agosto de 2009
9:30h - 10:30h – MESA 1
Estigma e Prevenção

Apresentador: Richard Parker (ABIA)
Debatedores: Vera Paiva (USP)

Carlos Duarte (GAPA-RS)

10:30h - 11:00h – DEBATE ABERTO

11:00h - 11:30h – INTERVALO PARA CAFÉ

11:30h - 12:40h – MESA 2 – Acesso e equipamentos sociais
da prevenção

Acesso a serviços: novas estratégias para antigos problemas?

Apresentador: Alexandre Grangeiro (USP)

Populações sob maior risco de infecção – MARSP:
capilaridade das ações.

Apresentador: Roberto Chateaubriantd (GAPA-MG)
Debatedores: Marta Mc Britton (Barong)

Ana Uziel (IP/UERJ)

12:40h - 13:10h – DEBATE ABERTO

13:10h - 14:30h – INTERVALO PARA ALMOÇO

14:30h - 15:40h – MESA 3 – Relação da prevenção com
tratamento

Em que medida as políticas de prevenção e tratamento estão
integradas?

Apresentador: Ronaldo Hallal (Departamento de DST/Aids –
MS)

DST/AIDS, direitos sexuais e reprodutivos: revisitando as
tecnologias disponíveis.

Apresentadora: Daniela Knauth (UFRGS)
Debatedores: Wilza Vilela (USP)

15:40h - 16:10h – DEBATE ABERTO

16:10h - 16:30h – INTERVALO PARA CAFÉ

16:30h - 17:00h – ENCERRAMENTO DO DIA

3° Dia - 19 de agosto de 2009
9:30h - 10:30h – MESA 1 – Uso de Drogas e Prevenção a

AIDS: Desafios atuais e novas
propostas

Prevenção da transmissão do HIV e uso de drogas:
UDI e redução de danos.
Apresentador: Francisco Bastos (Fiocruz)
Debatedores: Cristiane Moema (PIM)

Nélio Zuccaro (Gerência DST Aids – SESDEC/RJ)

10:30h - 11:00h – DEBATE ABERTO

11:00h - 11:30h – INTERVALO PARA CAFÉ

11:30h - 12:40h – MESA 2 – Possibilidades e limites da
prevenção

HSH e alternativas para a prevenção

Apresentador: Veriano Terto (ABIA)

Prevenção posithiva: soroconcordância e sorodiscordância.

Apresentador: Ivia Maksud (UFF)
Debatedores: Débora Fontenelle (HUPE/UERJ/Gerência DST

Aids – SESDEC/RJ)

12:40h - 13:10h – DEBATE ABERTO

13:20h - 14:30h – INTERVALO PARA ALMOÇO

14:30h - 15:40h – MESA 3 – Novas estratégias e novas
tecnologias de prevenção

Novas tecnologias e o SUS

Apresentador: Arthur Kalichman (SES-SP)

Informação e prevenção na Internet

Apresentadora: Dulce Aurélia (Departamento de DST/Aids -
MS)
Debatedores: Gabriela Chaves (Médicos Sem Fronteiras)

Márcio Schiavo (COMUNICARTE)

15:40h - 16:10h – DEBATE ABERTO

16:10h - 16:30h – INTERVALO PARA CAFÉ

16:30h - 17:00h – ENCERRAMENTO

Apresentador: Ivo Brito (Departamento de DST/Aids – MS)
Debatedores: Richard Parker (ABIA)

Jose Ricardo Ayres (USP)

20:15 – COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO
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