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AAAAA     presente publicação está inserida no âmbito do projeto “Aprimorando o Debate:
  respostas frente à AIDS no Brasil”, que a Associação Brasileira Interdisciplinar de
  AIDS (ABIA) vem realizando ao longo do ano de 2001. Trata-se de uma série de

seminários que procura aprimorar o debate intersetorial sobre a epidemia de HIV/AIDS
no Brasil, envolvendo, desta forma, organismos governamentais, organizações não-
governamentais, entidades públicas e do setor privado e a academia. Ao longo dos
últimos vinte anos, muito foi feito em termos práticos para responder à epidemia de
HIV/AIDS no Brasil, fato evidenciado pelos programas governamentais de prevenção
e controle de AIDS, por meio das inúmeras e variadas ações realizadas por organizações
não-governamentais, bem como pela tradição de pesquisas realizadas nas instituições
acadêmicas, reconhecida nacional e internacionalmente.  Ao mesmo tempo, é importante
ressaltar que no momento em que a epidemia mundial entra em sua terceira década,
o Brasil depara-se com a fase conclusiva, em 2002, do 2º empréstimo do Banco Mundial
para o desenvolvimento do Programa de AIDS do governo brasileiro. Este cenário
demanda uma avaliação mais sistemática do trabalho que vem sendo realizado no Brasil,
para que seja possível identificar os caminhos para o futuro e os passos para
o planejamento das ações para os próximos anos.

O amplo debate, envolvendo OG, ONG setor privado e universidades, coloca-se como
uma prioridade para toda a comunidade brasileira envolvida na resposta frente à epidemia
e nos permite visualizar os rumos que o país necessitará seguir para garantir a continuidade
e melhoria das ações em HIV/AIDS, objetivo último dos seminários em questão.

O primeiro seminário foi realizado em junho, entre os dias 18 e 20, na cidade do Rio
de Janeiro, e tratou de temas relativos à pesquisa em HIV/AIDS. Com o título “pesquisa em
DST/HIV/AIDS: determinantes sócio-demográficos e cenários futuros”, o evento contou
com a participação de especialistas, ativistas e pesquisadores que procuraram aprofundar
a discussão sobre a qualidade da resposta obtida no campo da pesquisa, como podemos
ler nas notas sobre o seminário, que abrem esta publicação. Para tanto, foram elaborados
dois textos de referência (background papers), que também compõem esta publicação.
O primeiro, de Francisco Inácio Bastos e Mônica Malta (ambos pesquisadores da FIOCRUZ),
procurou fazer um extenso levantamento e profunda análise da produção científica
brasileira sobre AIDS, em diversas áreas do conhecimento, durante o período de 1997 a 2000.
Já o segundo, escrito por Maria Cristina Pimenta (CN – DST/AIDS), com a colaboração de
Carlos André Passarelli (ABIA), Ivo Brito (CN – DST/AIDS) e Richard Parker (ABIA e Columbia
University), traz uma reflexão sobre as pesquisas sobre comportamento sexual desenvolvidas
no Brasil, desde o advento da epidemia de AIDS até os dias de hoje.

Esta publicação, além de sistematizar e apresentar os principais eixos de discussão do
seminário, tem como objetivo estender o diálogo para além dos participantes do evento,
mantendo viva a reflexão ali iniciada.

Richard Parker Veriano Terto Jr.
Presidente da ABIA Coordenador Geral da ABIA

A p r e s e n t a ç ã o



6 Notas sobre o seminário “pesquisa em DST/HIV/AIDS: determinantes sócio-demográficos e cenários futuros”

Carlos André F. Passarelli
1

O seminário “pesquisa em DST/HIV/AIDS: determinan-

 tes sócio-demográficos e cenários futuros”, realizado em

 junho, na cidade do Rio de Janeiro, teve dois eixos

de discussão. Um deles girou em torno da necessidade de se

obter dados, que permitam uma compreensão mais global

dos determinantes sócio-demográficos relacionados ao

comportamento sexual e ao uso de drogas da população

brasileira, que possam servir de linha de base para a avalia-

ção do impacto das ações de prevenção que vêm sendo im-

plementadas no país. O outro, que pode ser analisado como

uma tentativa de incorporar essa preocupação em uma

discussão maior sobre o cenário institucional onde as pes-

quisas sobre AIDS são desenvolvidas, ou podem vir a se de-

senvolver, justamente por isto, caminhou para uma reflexão

sobre a necessidade de se criar uma agenda de pesquisa para

a área, com a delimitação de alguns princípios básicos e pro-

postas, que possam vir a aprimorar as respostas que a Acade-

mia e outros institutos de pesquisa vêm dando à epidemia.

Já na primeira mesa do seminário, panorama da epidemia

de HIV/AIDS no Brasil, uma exposição de Euclides Castilho

(da Faculdade de Medicina da USP), seguida dos debates

promovidos por Dráurio Barreira (da CN-DST/AIDS) e An-

tonio José da Costa Cardoso (do Instituto de Saúde Coleti-

va da Universidade Federal da Bahia), estas duas vertentes

de discussão começaram a se esboçar. Ao iniciar sua fala

discorrendo sobre a disputa entre os pesquisadores france-

ses e norte-americanos sobre a descoberta do vírus da AIDS

(e lembrando as correntes “dissidentes” que ainda aprego-

am que o HIV não é o agente causador dessa doença), Cas-

tilho mostrou que a própria investigação epidemiológica

não se dá sem passar por percalços políticos, econômicos e

ideológicos, além daqueles de ordem científica. Mais ainda

no caso de uma epidemia como a AIDS que, como nos

mostrou o expositor, não se manifesta de maneira unifor-

me no país, de modo que podemos falar de uma epidemia

multifacetada, ou de um mosaico composto por várias sub-

epidemias regionais, para citar apenas duas imagens aludi-

das por Castilho.

Nessa exposição, vimos que, nesses vinte anos, desde

que foram notificados os primeiros casos de AIDS, o pa-

norama epidemiológico sofreu profundas modificações. No

início dos anos 80, os primeiros casos foram identificados

entre uma população preponderantemente masculina e

Notas sobre o seminário
“pesquisa em DST/HIV/AIDS:
determinantes sócio-demográficos
e cenários futuros”

com altos níveis de escolaridade, estando a epidemia cir-

cunscrita aos grandes centros urbanos e com uma expres-

siva participação da transmissão homossexual e por trans-

fusão de sangue e de hemoderivados. Muito rapidamente,

passamos a observar o aumento do número de casos entre

as classes menos favorecidas socialmente, mulheres heteros-

sexuais e usuários de drogas injetáveis e, talvez por este

motivo, a epidemia caminhou para municípios de pequeno

e médio porte (embora ainda com características urbanas).

No entanto, estas tendências já confirmadas pelos dados da

vigilância da AIDS (heterossexualização, feminização, pau-

perização e interiorização da epidemia) precisam ser mais

bem investigadas, se quisermos ter uma compreensão mais

apurada da expansão do HIV em nosso país, na medida em

que o caso de AIDS de hoje é decorrência de um episódio

que ocorreu há cerca de 5 ou 10 anos atrás.

Em diversos momentos desse debate, ouvimos que a

vigilância do HIV é uma necessidade imperiosa, mas que

não é, de longe, um problema a ser solucionado com as

ferramentas disponibilizadas somente pela epidemiologia.

A interdisciplinaridade aparece, então, como uma possi-

bilidade de qualificar o dado epidemiológico e, mais do

que isto, refinar a compreensão dos fatores que atuam

como determinantes dos comportamentos que tornam as

pessoas e grupos mais ou menos vulneráveis à infecção

pelo HIV. Não se trata, portanto, apenas de conciliar os

vários bancos de dados e sistemas de informação existen-

tes (SICLOM, SINAM, SISCEL, SIH/SUS, SIM), mas de

estabelecer uma agenda de pesquisa que tenha como prin-

cípio a busca por uma compreensão mais holística e inter-

disciplinar da epidemia da infecção pelo HIV, permitindo

entendê-la em sua complexidade e variedade.

Foi justamente o diálogo entre as diversas áreas e, no

presente caso, entre a epidemiologia e as ciências sociais

no levantamento dos determinantes sócio-demográficos

dos comportamentos que tornam as pessoas vulneráveis

frente ao HIV, que garantiu, entre outros pontos, a rique-

za da segunda mesa do seminário, centrada na exposição

de Elza Berquó (do Centro Brasileiro de Análise e Planeja-

mento – CEBRAP), sobre a pesquisa demográfica sobre com-

portamento sexual da população brasileira, que foi comentada

por Pedro Chequer (do Programa de AIDS das Nações Unidas

– UNAIDS), Lígia Pontes (da Universidade Federal do Ceará)

e Sônia Corrêa (do IBASE e vice-presidente da ABIA).

A apresentação de Elza Berquó centrou-se na compa-

ração dos dados da pesquisa por ela coordenada, sobre o

1
 Psicólogo, mestre em Psicologia Social, assessor de projetos da ABIA.
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comportamento sexual e percepções sobre HIV/AIDS da

população brasileira, com aqueles obtidos por um estudo

semelhante, realizado no Chile, promovido pelo Ministé-

rio da Saúde desse país. Este tipo de comparação é, portan-

to, uma das possibilidades analíticas de estudos de base

populacional, como os que autora citou. Mas, o que a com-

paração torna óbvia é, justamente, a ação dos fatores sócio-

culturais, que estão na base da epidemia de AIDS, e que

determinam o abismo entre a informação sobre AIDS que

as pessoas têm e a baixa percepção que elas elaboram sobre

o risco de contrair o HIV.

Por outro lado, como foi comentado pelos interlocu-

tores presentes à mesa (e que o texto de Pimenta et al, que

serviu de base para as discussões deste seminário, tenta

descrever), outra distância que nos é revelada nesse deba-

te é a disjunção entre os achados de estudos comporta-

mentais e a formulação das políticas públicas. Ao passo

que os estudos demonstram, em maior ou menor grau, a

forma como as desigualdades econômicas, regionais, de

gênero, raça, etnia e orientação sexual, entre outros fato-

res, contribuem para aumentar a vulnerabilidade das po-

pulações frente ao HIV, ainda são parcos os mecanismos

e fluxos já estabelecidos e articulados para informar, com

esses achados, a formatação das políticas públicas no

campo da saúde.

Pode-se argumentar, portanto, que a construção de

uma agenda de pesquisa deve pressupor, além de uma pre-

ocupação em alcançar uma compreensão dos determinan-

tes estruturais da epidemia, uma “aplicabilidade” dos seus

achados. No entanto, isso não deve resultar na adoção de

políticas, para o campo da ciência e da tecnologia, que

fomentem o exagero de posturas “funcionalistas” ou de

abordagens pretensamente “pragmáticas”, que acabam por

supervalorizar os estudos quantitativos, em detrimento

daqueles de caráter mais qualitativo. O que se pretende é,

justamente, ir além da falsa dicotomia entre “qualitativo

e quantitativo”, incorporando, como objetivos dos estu-

dos em AIDS, o diálogo destes com as políticas públicas e

com a população pesquisada.

Mas, para que todo esse debate possa avançar, é necessá-

rio que tenhamos uma noção mais integral de qual é a efe-

tiva resposta que a área de pesquisa vem dando à epidemia

de AIDS. Este foi, portanto, o objetivo da terceira mesa do

seminário – “revisão das principais tendências de pesquisa sobre

HIV/AIDS no Brasil” – que contou com uma exposição de

Francisco Inácio Bastos (da FIOCRUZ), sobre o texto pro-

duzido para esta discussão, que foi debatido por Vera Paiva

(do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo) e

por Cláudia Cunha (da Divisão de Ciência e Tecnologia do

Ministério da Saúde), que representava a chefe desse pro-

grama, a Dra. Beatriz Tess.

A partir da análise apresentada por Bastos e dos co-

mentários das debatedoras, podemos concluir, entre ou-

tras coisas, que o Brasil tem uma longa experiência acu-

mulada de pesquisa em DST/HIV/AIDS, e que caminhamos

para um processo de organizar e melhor coordenar os es-

forços que se encontram pulverizados, no dizer de Bastos,

pelas diversas ilhas de competência espalhadas pelo país,

mas com ainda forte concentração no eixo Rio/São Paulo.

De qualquer modo, a nossa produção acadêmica em

DST/AIDS coloca o Brasil em níveis de excelência e condi-

ções de pesquisa equivalentes aos países do sul da Europa

(Itália, por exemplo). Neste sentido, o país não pode se fur-

tar à posição conquistada no cenário internacional e as-

sumir um papel mais propositor, no que tange à produção

de ciência e tecnologia. A mera replicação de modelos e

tecnologias estrangeiras não condiz com o perfil inovador

que muitos cientistas brasileiros vêm imprimindo a nossa

produção local, que tem contribuído, junto com outros fa-

tores, para firmar a resposta brasileira à epidemia como um

modelo original, se comparada com os programas nacio-

nais de outros países.

Dito de outra forma, uma agenda de pesquisa em

DST/HIV/AIDS deve procurar dar maior visibilidade à res-

posta frente à epidemia que o Brasil vem conseguindo

delinear, revelando as condições (sociais, históricas, cul-

turais, epidemiológicas, políticas, entre outras) que nos

permitiram chegar onde estamos, as contradições que en-

frentamos, nossas perspectivas nos diversos campos de

conhecimento e qual o papel da academia e dos institutos

de pesquisa neste processo.

Mas, para tanto, há um sem número de desigualdades

que devemos vencer. Além da concentração da produção

científica em uma determinada região do país, existe, ain-

da, uma nítida cisão entre as ciências chamadas naturais e

as humanas, que se traduz na disparidade do montante de

recursos alocados e publicações produzidas em cada uma

dessas áreas. Se, por um lado, existem particularidades em

cada disciplina que acabam por implicar modos também

singulares de pesquisa e produção acadêmica (divulgação

e natureza dos resultados), de outro assistimos, o que já

havia sido comentado exaustivamente em outros momen-

tos desse seminário, à insuficiência de protocolos de pes-

quisa que facilitem e promovam o diálogo entre a pesqui-

sa social e a pesquisa clínica ou básica.

Seguindo nesse caminho de discussão, a quinta mesa

do seminário, “pesquisa e desigualdades”, permitiu debater

com maior profundidade essa interface entre a produção

acadêmica e as estruturas sociais que acabam por gerar

condições de exclusão social. Esse foi o mote da exposição

de Richard Parker (presidente da ABIA e professor da Co-

lumbia University), que contou com a presença de José

Ricardo Ayres (da Faculdade de Medicina da USP), Peter

Spink (da Fundação Getúlio Vargas/SP) e Elizabeth Mo-

reira dos Santos (da Escola Nacional de Saúde Pública, da

FIOCRUZ), como debatedores.

Segundo Parker, a pesquisa em AIDS ainda não conse-

guiu se deparar, de forma minimamente razoável, com o

fenômeno da pauperização da epidemia, na medida em que

o conceito de pobreza e os vínculos desta condição com a

questão da vulnerabilidade frente ao HIV ainda precisam ser

desvendados. Neste sentido, a noção de violência estrutural

tem sido útil, para entender os diversos eixos de desigual-

dade que estão na conformação da epidemia. Entre eles,

estão: a) pobreza e exploração econômica; b) relações de

gêneros e poder; c) raça e etnia e; d) opressão sexual.
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Assim, partindo de Castells e suas proposições sobre a

era da informação, Parker faz uma distinção entre duas

ordens de diferenciação social existentes na conjuntu-

ra econômica: a produção e a distribuição; sugerindo

que os mercados (formais e informais, como os do sexo

e das drogas) têm uma função decisiva nos rumos da epi-

demia (ou das várias epidemias), na medida em que eles

são definidores dos modos de interação social, aniqui-

lando diferenças e promovendo desigualdades.

O foco da discussão, então, recaiu sobre a forma dé-

bil como a pesquisa tem conseguido tocar nessas ques-

tões, forçando-nos, necessariamente, a uma reflexão so-

bre os pressupostos teóricos que orientam a nossa com-

preensão sobre a epidemia e, portanto, as nossas agen-

das de pesquisa (quais as nossas concepções de sujeito,

de saúde, de prevenção?), o tipo de inserção social que

nos permite – pesquisadores e intelectuais – compreen-

der e transformar a realidade e os diálogos (possíveis?)

que devem ser estabelecidos entre a produção científica

e os contextos onde efetivamente as comunidades inte-

ragem entre si.

Um debate que se estabelece nesses termos não se li-

mita, simplesmente, a uma interrogação sobre a forma

(método) como o conhecimento é produzido e os fun-

damentos epistemológicos da atividade de pesquisa, mas

nos remete aos preceitos éticos que devem, necessaria-

mente, fazer parte da nossa agenda. Neste sentido, a úl-

tima exposição do seminário – ética em pesquisa – reali-

zada por Dirceu Grecco (da Faculdade de Medicina

UFMG) e debatida por Jorge Beloqui (do Grupo de In-

centivo à Vida/SP) e Daniela Knauth (da Faculdade de

Antropologia da UFRGS), nos trouxe os parâmetros e

dispositivos institucionais que efetivam a manutenção

de procedimentos considerados éticos na atividade de

pesquisa. A apresentação de Grecco permitiu visualizar

que a ética não se discute no abstrato, mas se sustenta

pela regulamentação e cumprimento de normas, que se

fazem valer pela prática de conselhos idôneos e atuan-

tes. Neste sentido, a declaração de Helsinque, que de-

termina sobre os procedimentos éticos da pesquisa em

seres humanos, ainda hoje é um instrumento regulador

efetivo e eficaz, que consegue proteger os direitos dos

voluntários contra atitudes abusivas ou arbitrárias por

parte dos pesquisadores, na medida em que delimita res-

ponsabilidades para estes.

A partir dessa contextualização, foi possível discutir

a atuação dos Conselhos de Ética em Pesquisa (CEP), a

adaptação dos instrumentos que garantem os direitos dos

voluntários (tais como o consentimento informado) à re-

alidade da população brasileira e a forma como se dá o

acesso dos voluntários aos resultados das pesquisas. De

qualquer modo, a existência dessas instâncias e procedi-

mentos (e o seu cumprimento e controle) é o que nos

faz avançar na consolidação de uma atividade de pesqui-

sa que esteja afinada com os ideais democráticos e, ao

mesmo tempo, preservar os princípios que estão na base

da resposta que a sociedade vem dando à epidemia, a sa-

ber, a cidadania e a solidariedade.

Conclusão: uma agenda possível
A partir das discussões suscitadas pelos expositores

e debatedores em todas as mesas do seminário, tenta-

mos listar alguns pontos que poderiam vir a integrar

uma agenda de pesquisa em DST/HIV/AIDS, e que nos

possibilitem lidar com a dinâmica e a multiplicidade

que é própria da epidemia, respondendo-lhe de forma

criativa e eficaz.

1) As pesquisas em DST/HIV/AIDS, na medida do pos-

sível, devem possuir uma orientação interdisciplinar,

não somente para enriquecer as metodologias empre-

gadas, mas, principalmente, para que tenhamos aná-

lises mais aprofundadas sobre os diversos aspectos da

epidemia.

2) Estimular a realização de estudos que permitam

uma melhor compreensão da epidemia de infecção pelo

HIV, e que sejam sensíveis aos fatores estruturais e ei-

xos de desigualdades que determinam, de forma sinér-

gica, as várias sub-epidemias existentes na realidade

brasileira.

3) Promover a implementação de fluxos e procedi-

mentos formais que permitam uma maior interlocu-

ção entre pesquisadores e os setores responsáveis pela

formulação de políticas públicas no campo da saúde.

4) Enfatizar e priorizar os estudos que tenham

como objetivo analisar, problematizar e aprimorar

a resposta brasileira à epidemia de AIDS, promo-

vendo a publicação de pesquisas nacionais em re-

vistas indexadas internacionais.

5) Estimular as atividades e institutos de pesquisa

também em regiões que estejam fora do eixo sul/su-

deste, para que possamos ter estudos que, de forma

efetiva, revelem as diferenças regionais do país.

6) Os protocolos de pesquisa devem prever procedi-

mentos e fluxos que permitam um diálogo maior en-

tre os pesquisadores e os grupos que são objetos dos

estudos, permitindo um maior acesso (e usufruto) das

comunidades à produção científica.

7) Garantir o efetivo funcionamento dos Conselhos de

Ética em Pesquisa em todas as instituições acadêmicas

e de pesquisa, promovendo e facilitando a participação

de representantes dos usuários nestas instâncias.

Essas recomendações são os frutos de um seminá-

rio que, desde a sua idealização, aposta na intersetori-

alidade como estratégia e solução para os dilemas ain-

da postos pela AIDS. Também no que tange às interfa-

ces entre os pesquisadores e a epidemia, é importante

perseverar no esforço de integração entre todas as ins-

tâncias que contribuem no enfrentamento aos desafi-

os dessa epidemia. Assim, o envolvimento da socieda-

de civil, instituições de pesquisa, organismos governa-

mentais e o setor privado com as questões que permei-

am o campo da pesquisa é a ferramenta que nos per-

mite aprofundar o nosso conhecimento sobre o modo

como a epidemia brasileira vem se configurando e,

principalmente, encontrarmos respostas efetivas para

as questões que ela nos coloca.
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Introdução

A epidemia pelo HIV/AIDS entra agora na sua terceira

década como grave questão de saúde pública em todo

o mundo. O Brasil ocupa hoje uma posição bastante

singular no panorama mundial da epidemia, posição esta

que não é compartilhada (ainda que de forma aproximada)

com nenhum outro país, seja ele desenvolvido ou em de-

senvolvimento.

O caráter singular do Brasil é exatamente o de abrigar

uma epidemia que, inequivocamente, se pauperiza (ver, por

exemplo, Fonseca et al., 2000 e Szwarcwald et al., 2001, ou

diversos artigos sobre o tema que constam do presente le-

vantamento bibliográfico e do levantamento anterior –

Bastos & Coutinho, 1999), ou seja, se expande preferenci-

almente ao longo das profundas heterogeneidades sociais

do país, ao mesmo tempo em que conta com recursos (por

exemplo, no âmbito do diagnóstico e tratamento) quase

exclusivamente disponíveis nos países mais desenvolvidos,

ainda que, no caso brasileiro, de forma assimétrica e hete-

rogênea nas suas diferentes regiões e localidades.

Se, por um lado, existem, entre nós, problemas como a

sustentabilidade das ações, hoje financiadas por meio de re-

cursos provenientes dos orçamentos da saúde (nos níveis

federal, estaduais e municipais), do acordo de empréstimo

com o Banco Mundial, e, em proporção substancialmente

menor, de agências de cooperação, ou o atendimento e a

referência/contra-referência de pessoas vivendo com

HIV/AIDS em um Sistema Único de Saúde sobrecarregado

por problemas de ordem diversa, por outro, o Brasil tem apos-

tado, com sucesso, em iniciativas criativas e mesmo ousadas,

grosso modo comparáveis às iniciativas internacionais “de

ponta”. Entre estas, destacam-se:

a) o fornecimento irrestrito de medicamentos anti-re-

trovirais, acoplado a uma política de redução dos preços fi-

nais e dos custos de produção, e estímulo à produção e capa-

citação científica e tecnológica local no âmbito da produção

e desenvolvimento de fármacos e remédios;

b) o estabelecimento de redes de diagnóstico e monito-

ramento laboratorial de grande sofisticação e excelente pa-

drão de qualidade, como as redes de avaliação da carga viral,

As pesquisas sobre HIV/AIDS no Brasil hoje:
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contagem diferencial de subpopulações de linfócitos, carac-

terização e isolamento viral, e, mais recentemente, de moni-

toramento da resistência aos anti-retrovirais.

As diferentes e contrastantes facetas da epidemia brasi-

leira vêm instigando a produção científica nacional, que

vem tematizando, especialmente dos pontos de vista social

e epidemiológico, as inter-relações entre os diferentes con-

textos e estratos sociais de um país marcadamente hetero-

gêneo e a dinâmica da epidemia de HIV/AIDS. Ao mesmo

tempo, a pesquisa brasileira vem buscando (não sem difi-

culdades) se ombrear aos países mais desenvolvidos na van-

guarda da pesquisa nas áreas básica e clínica, ou nas inves-

tigações interdisciplinares da epidemiologia clínica, da

epidemiologia molecular, do monitoramento e avaliação

das ações de saúde, da modelagem e computação científica

de alto desempenho, etc.

Em poucas áreas do conhecimento, o Brasil possui um

sistema científico-tecnológico de complexidade similar ao

que se verifica hoje no âmbito do HIV/AIDS, com alguns

aspectos comuns aos sistemas maduros de Ciência e Tecno-

logia (C&T) de todo o mundo, como uma razoável integra-

ção da pesquisa de ponta com o complexo industrial instala-

do no país e um crescente número de parcerias e projetos

multicêntricos com instituições e organizações internacio-

nais. Em termos comparativos, é possível pensar o Brasil neste

campo específico como possuidor de uma comunidade cien-

tífica comparável à da Itália ou Espanha, ou seja, distante da

superpotência científica representada pelos Estados Unidos

(seguida do “bloco intermediário”, onde estão Inglaterra e

Alemanha), mas substancialmente mais avançado do que

outros países em desenvolvimento com melhor desempe-

nho científico, como a Índia.

A magnitude da epidemia brasileira e a capacidade de

produção que vem sendo demonstrada pelas instituições

públicas e companhias privadas nacionais (ou filiais de

empresas transnacionais) no que diz respeito à medicação

anti-HIV/AIDS vem fazendo com que a grande maioria dos

protocolos fase III
3

 de medicamentos anti-retrovirais in-

clua hoje o Brasil como um dos centros neles envolvidos.

Tal participação coloca desafios éticos importantes quanto

ao adequado monitoramento destas iniciativas e “recla-

ma” uma participação mais efetiva dos pesquisadores bra-

sileiros na formulação destes protocolos (o que esbarra na

ainda restrita capacidade nacional no âmbito da epidemio-

1
 Pesquisador do Departamento de Informações para a Saúde (DIS/CICT) da Fundação Oswaldo Cruz e do CNPq.

2
 Bolsista (PIBIC) do Departamento de Informações para a Saúde (DIS/CICT) da Fundação Oswaldo Cruz.

3
 Embora fuja aos propósitos do presente texto descrever as diferentes fases dos ensaios clínicos, cabe observar que os estudos fase III visam basicamente

avaliar a eficácia de um determinado produto em situações que se aproximam do contexto de sua utilização prática, e, para isso, lançam mão de grandes
amostras, geralmente em estudos multicêntricos, que contam com dois ou mais subgrupos distribuídos aleatoriamente (randomizados). Por outro lado,
os ensaios clínicos de fases anteriores (I e II), lançam mão de amostras reduzidas, e se destinam a avaliar diferentes parâmetros de um novo fármaco tais
como: absorção e farmacodinâmica, tolerabilidade e possíveis efeitos adversos e doses tóxicas. Os estudos pré-clínicos não são realizados em seres
humanos, mas sim em animais de experimentação.
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logia clínica) e, principalmente, da participação nacional

nas fases iniciais de pesquisa clínica (I e II), e também da

pesquisa pré-clínica e, possivelmente, em um momento

posterior, do desenvolvimento de fármacos originais e pes-

quisas na área propriamente básica.

Da perspectiva da geração de conceitos e formulações

originais, pode-se dizer que a produção científica nacional

oscila entre uma produção genuinamente propositiva e

criadora e iniciativas que, basicamente, reproduzem pro-

postas oriundas de outros contextos, o que se torna especi-

almente problemático nas áreas em que as características

culturais e sociais influenciam mais de perto a gênese dos

conceitos e sua eventual aplicação, como, por exemplo, no

âmbito das avaliações de custo-benefício das políticas pú-

blicas. Neste sentido, características como a replicabilida-

de e a generalizibilidade dos achados, metas a serem busca-

das no âmbito das Ciências Naturais, podem, na verdade,

constituir empecilhos sérios no âmbito das Ciências Soci-

ais. A partir desta constatação, grandes protocolos multi-

cêntricos, como o Estudo Multicêntrico da Organização

Mundial da Saúde sobre Usuários de Drogas Injetáveis (hoje

– julho de 2001 –, em curso), passaram a combinar meto-

dologias quantitativas (sob a forma de inquérito epidemi-

ológico ou survey), com o emprego de questionários fecha-

dos e manuais de aplicação e codificação padronizados, e

metodologias qualitativas, adaptadas aos contextos locais,

com entrevistas em profundidade e grupos focais.

  No presente trabalho, procedemos a um balanço da

produção nacional em HIV/AIDS, atualizando, e aprofun-

dando em alguns pontos, trabalho anterior sobre a mesma

temática (Bastos & Coutinho, 1999). Em virtude do au-

mento expressivo da produção científica nacional neste

último triênio, em comparação com triênios anteriores

de uma série histórica bastante mais longa (que cobre

boa parte das duas primeiras décadas da epidemia no Bra-

sil e a respectiva produção científica), nossa análise se

deterá nas transformações qualitativas da comunidade

científica nacional e da produção científica na área nes-

tes três últimos anos.

Do método...
O levantamento da produção científica na área seguiu,

na presente análise, os mesmos critérios do CNPq/CAPES

utilizados anteriormente (Bastos & Coutinho, 1999) quan-

to aos produtos científicos stricto sensu ou “trabalhos com-

pletos” (artigos publicados em revistas com corpo editorial,

livros e capítulos de livro), e lançou mão dos principais ban-

cos de dados disponíveis: Medline/Pubmed, LILACS (banco

especificamente voltado para a produção latino-americana

e com critérios mais amplos de indexação que o Medline),

CD-ROMs anuais de AIDS (facilitando a busca temática,

embora com critérios de indexação em tudo similares ao

Medline).

É sempre possível contestar os critérios definidores do

que é produção científica a partir de diferentes pontos de

vista, ou seja, a fronteira entre o que é considerado como

literatura cinza (“gray literature”) e produto científico

completo está sujeita a inúmeras flutuações. Nossa opção

no presente texto tem um caráter duplamente operacio-

nal: privilegia os produtos completos considerados como

tais pelas agências de fomento, nacionais e internacionais,

e visa a adequar a dimensão e escopo da tarefa de recuperar

a produção científica às limitações de tempo, recursos hu-

manos e dotação orçamentária, limitações estas presentes

em quaisquer levantamentos de natureza similar.

Além destes bancos de dados, que nortearam o levanta-

mento anterior (Bastos & Coutinho, 1999), o sistema

SciELO (Scientific Electronic Library Online) foi exausti-

vamente utilizado nesta segunda análise, em decorrência

do importante aprimoramento deste sistema nos últimos

anos, que constitui hoje uma fonte inestimável da produ-

ção brasileira nas áreas biomédica e das ciências sociais

aplicadas à saúde. O SciELO é um sistema indexador de

periódicos, basicamente da América Latina e do Caribe, dis-

ponibilizado pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesqui-

sa do Estado de São Paulo) e BIREME (Centro Latino-Ame-

ricano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde).

Lançamos mão, ainda, na presente análise de duas

outras fontes de informações disponíveis na internet: a)

INDEX-PSI – Indexador de periódicos nacionais e interna-

cionais ligados às Ciências Sociais e à Psicologia, disponi-

bilizado pelo Conselho Federal de Psicologia; b) O Site da

Coordenação Nacional de DST/AIDS do Ministério da Saú-

de (www.aids.gov.br), fonte de inúmeros documentos em

vias de se transformar em publicações completas e/ou pu-

blicações completas não disponíveis por outros meios.

Utilizado anteriormente de forma algo pontual, desta

feita pudemos nos valer integralmente dos fundamentais

recursos do sistema ISI (Institute for Scientific Informati-

on), através de seus bancos voltados para as Ciências Natu-

rais (Science Citation Index Expanded) e Sociais (Social

Sciences Citation Index), através da sua disponibilização

pelo convênio FIOCRUZ/FAPESP. O sistema ISI permite a

busca de referências em cadeia, ao permitir o acesso à biblio-

grafia citada pela referência inicialmente encontrada, assim

como a consulta ao número e locais de citações de cada uma

das referências que consta do sistema (este último a ser mais

minuciosamente explorado em trabalho futuro que verse mais

especificamente sobre o “impacto” da produção científica

brasileira), acelerando bastante todo o processo de busca.

Finalmente, revisamos os nomes cadastrados no “Dire-

tório dos Grupos de Pesquisa do CNPq” (versão 4.0, de 2000),

recuperando a produção de todos os integrantes de grupos

de pesquisa que contivessem HIV, AIDS e temas correlatos

nas suas linhas de pesquisa.

Por todas estas razões, cabe reconhecer que o importan-

te crescimento experimentado pela pesquisa brasileira em

HIV/AIDS no período sob análise (1997-2000), em compa-

ração com quaisquer dos períodos trienais anteriores, ou

seja, o incremento da produção científica evidenciada pelo

presente levantamento em comparação com o levantamen-

to anterior (Bastos & Coutinho, 1999), se deve, em boa me-

dida, a um crescimento real desta produção, embora, seja,

em parte, tributário de uma estratégia de recuperação de

referências mais sofisticada e abrangente.
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Não obstante, não resta dúvida de que, já na fase inicial

de recuperação das referências (com a utilização exclusiva

dos bancos de dados tradicionais, anteriormente emprega-

dos), a produção deste último triênio era substancialmente

mais expressiva do que aquela referente a períodos anterio-

res, ou seja, descartados os possíveis vícios de observação,

existe um crescimento real da produção no último triênio.

De forma similar ao levantamento anterior (Bastos & Cou-

tinho, 1999), foi utilizada a biblioteca pessoal do primeiro

autor do presente texto, recurso essencial em se tratando de

livros e capítulos de livro, habitualmente pouco presentes (e

quando presentes, com grande defasagem temporal) nas nos-

sas bibliotecas públicas. Uma novidade alvissareira em termos

da produção nacional veiculada em livros/capítulos de livros

diz respeito a um contingente já expressivo de publicações de

autores nacionais (ou de estrangeiros que desenvolvem seu

trabalho no Brasil) em livros/coletâneas editadas no exterior,

facilitando a sua recuperação por sistemas on-line de venda de

livros, como a Amazon.com (por nós consultada). Além disso,

alguns sites de venda de livros, como a própria Amazon.com,

passaram recentemente a incluir livros de autores brasileiros,

editados em português (de forma ainda bastante parcial).

Os trabalhos foram classificados em diversas planilhas,

separadas por quatro grandes áreas temáticas: ciência

básica; clínica; epidemiologia e ciências sociais e do com-

portamento.

Análise dos principais resultados
Os principais resultados estão incluídos em planilhas

anexas, distribuídas por grandes áreas do conhecimento.

Ilhas de competência
Uma transformação fundamental na pesquisa em

HIV/AIDS foi a consolidação definitiva do que a sociolo-

gia da ciência denomina “ilhas de competência” (Olivei-

ra, 1985), no triênio sob análise, 1997-2000. A produção

de alguns grupos, que contam com um contingente im-

portante de pesquisadores titulados e um bom montante

de verbas, passou a predominar claramente em determi-

nadas áreas, como, por exemplo, nos trabalhos que re-

querem o domínio de determinadas técnicas de biologia

molecular, imunologia e virologia.

Embora seja temerário comparar esta produção, mes-

mo a mais qualificada, à produção norte-americana, exis-

tem áreas específicas como, por exemplo, a subtipagem e

caracterização viral, as técnicas de mensuração da carga

viral no sêmen ou a utilização de ferramentas do geopro-

cessamento e análise espacial na análise de tendências da

epidemia, em que a produção nacional praticamente equi-

vale à produção norte-americana, não em volume, mas

em domínio de diferentes técnicas e suas aplicações ao

contexto brasileiro.

Três modelos básicos de relação entre produção científi-

ca e estruturas de colaboração científica e financiamento

podem ser evidenciados a partir da análise das autorias dos

trabalhos e das fontes de financiamento neles mencionadas:

a) Um modelo centralizado, em termos de fontes de

financiamento e da participação de um grupo mais restrito

e seleto de pesquisadores nos trabalhos publicados.

O exemplo claro deste primeiro “tipo-ideal” (utilizan-

do a terminologia weberiana) é dado pelo grupo da Univer-

sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que, a despeito de

apoios suplementares de fontes diversas, como a Petrobrás,

tem baseado suas ações de maior envergadura em sucessi-

vas verbas de pesquisa (grants) oriundas dos institutos per-

tencentes ao sistema NIH (National Institutes of Health,

EUA). Tais projetos de grande envergadura, infra-estrutu-

ra sofisticada e substancial aporte financeiro enfatizam,

invariavelmente, as assim denominadas “hard sciences”
4

(ou seja, basicamente, no caso do HIV/AIDS, as Ciências

Naturais, freqüentemente em interação com as Matemáti-

cas), com forte concentração em ciências básicas como a

virologia, imunologia, genética e biologia molecular, e suas

aplicações na área clínica e sua interface com técnicas avan-

çadas de análise estatística.

Embora este grupo tenha contado, em alguns dos tra-

balhos publicados, com a contribuição de profissionais da

área dita sócio-comportamental, é possível constatar que

tal contribuição é fundamentalmente subsidiária. Tal fato,

a nosso ver, decorre de inúmeros fatores, mas um deles, nos

parece central: até onde é do nosso conhecimento, nenhum

pesquisador brasileiro foi ou é Investigador Principal de

um projeto dos National Institutes of Health (NIH) que

não pertença às chamadas redes internacionais de projetos

como as redes HPTN (HIV Prevention Trials Network) ou

VPTN (Vaccine Preparedness Trials Network). Ao integrar

protocolos necessariamente multicêntricos, acaba-se por

deixar em um segundo plano as especificidades locais em

prol da comparabilidade de procedimentos e replicabilida-

de e generalizibilidade dos achados. Com isso, as Ciências

Sociais e Psicológicas, que se nutrem exatamente das sin-

gularidades de indivíduos, grupos, sociedades e culturas,

acabam, o mais das vezes, a reboque das demais ciências, ou

obrigadas a adotar metodologias e procedimentos unifor-

mes, o que pode ser traduzido por uma orientação basica-

mente behaviorista nas Ciências Psicológicas e funciona-

lista nas Ciências Sociais.

As autorias dos trabalhos estão fortemente concentra-

das nos investigadores principais e seus respectivos alunos

e auxiliares de pesquisa, assim como em determinadas co-

laborações com colegas norte-americanos.

b) Um segundo grupo, de natureza intermediária fren-

te às polaridades representadas pelos grupos que compõem

os itens a) e c), é representado pela Escola Paulista de Me-

dicina/UNIFESP, grupo onde o papel das fontes de recursos

nacionais é proporcionalmente maior (contemplado que

foi com o aporte de recursos do PRONEX – Programa de

Apoio a Núcleos de Excelência, FINEP/CNPq) frente aos

recursos externos, e onde existe uma maior pulverização

4 
A tradução em português seria de “ciências duras”, que soa algo estranha, mas que permite distinguir este conjunto de seus dois subconjuntos principais:

as ciências exatas (como a matemática e a física) e as ciências naturais (como a biologia).
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em termos de autorias e colaborações. Este segundo grupo,

ainda que algo distante do exemplo representado pela UFRJ,

também se concentra nas “hard sciences”, conta com ade-

quada infra-estrutura e domínio das técnicas mais avança-

das no âmbito das ciências básicas.

Este segundo grupo parece (a quem analisa seu desem-

penho exclusivamente da ótica da produção e não de um

conhecimento mais aprofundado de sua estrutura organi-

zacional) menos hierárquico, com uma maior diversidade

de linhas-de-atuação e pesquisadores titulados (e seus res-

pectivos alunos e auxiliares) e, por isso mesmo, mais vin-

culado a iniciativas diversas destes pesquisadores, com re-

curso mais freqüente a agências locais de fomento e finan-

ciamentos mais pontuais e menos abrangentes quando da

sua inter-relação com agências internacionais de fomento

à pesquisa.

c) O terceiro “tipo-ideal” é representado pela Fundação

Oswaldo Cruz (Fiocruz), onde existe como que um con-

junto de pequenos núcleos, com vida relativamente inde-

pendente, cada um deles com suas próprias estruturas de

financiamento, equipes de pesquisadores e colaborações.

A diversidade é expressiva tanto do ponto de vista das áreas

abordadas como da perspectiva geográfica, com uma atua-

ção importante de pesquisadores dos campi regionais, es-

pecialmente em Salvador, Bahia, ainda que exista uma ine-

gável concentração no campus principal, em Manguinhos,

no Rio de Janeiro.

A atuação da Fiocruz, pelo seu próprio porte e abran-

gência, ainda que de certa forma concentrada nas ciênci-

as básicas e na epidemiologia, vem se ampliando na área

sócio-comportamental e clínica. Outra tendência, relati-

vamente recente, diz respeito a temas transversais, como

o HIV/AIDS entre os usuários de drogas injetáveis ou a

transmissão vertical, que congregam grupos relativamen-

te grandes de pesquisadores de diferentes áreas, fazendo

com que exista uma tendência a uma maior concentra-

ção de pessoas, recursos e utilização de infra-estrutura.

Em parte devido à sua condição de integrante da estru-

tura do próprio Ministério da Saúde, a Fiocruz vem desem-

penhando um papel bastante ativo na montagem e opera-

ção das grandes redes nacionais, como a “Rede Nacional de

Isolamento e Caracterização Viral” e iniciativas de nature-

za similar, que ultrapassam a esfera estrita da ciência, e

abrangem o treinamento e capacitação de profissionais, a

análise da proficiência de outros laboratórios e a prestação

de serviços à comunidade e a outras instituições.

“As assim chamadas Ciências Sociais”
Parafraseando o título de uma coletânea de artigos

editada pela UERJ (Bomeny & Birman, 1991), cabe obser-

var que o conjunto de disciplinas, grosso modo reunidas

sob a rubrica “Ciências Sociais” (quando, na verdade, no

caso do HIV/AIDS, sob análise, haja uma superposição da

dimensão psicológica com aquela propriamente social)

não se encaixa exatamente na tipologia descrita acima.

Ao intitularem deste modo a coletânea de textos por

elas editada, contendo textos de pesquisadores em Ciências

Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),

as organizadoras buscaram resgatar as especificidades das

Ciências Sociais, suas complexas inter-relações com as gran-

des questões nacionais, como o desenvolvimento ou a de-

sigualdade social, assim como aspectos específicos de sua

trajetória no Brasil, especialmente nas universidades e ins-

titutos de pesquisa.

Igualmente no presente levantamento, devido ao pró-

prio caráter da produção em Ciências Sociais aplicadas à

saúde, às especificidades de seus objetos e métodos, assim

como dos veículos em que ela é expressa (com uma partici-

pação bem maior de livros e capítulos em livro, frente a

revistas), cabe assinalar que se trata de uma área em que a

produção é mais individualizada (onde as publicações

multiautorais são menos freqüentes), que conta com equi-

pes de pesquisa menores e requer (ou antes, dispõe) de

infra-estrutura menos onerosa e complexa.

Ainda que exista uma produção mais relevante por par-

te de determinados grupos e instituições, a produção nesta

área do conhecimento é mais dispersa, não chegando a de-

finir situações propriamente paradigmáticas como as que

contrastam os grupos de excelência em Ciências Naturais

com as atividades científicas das demais instituições. Tam-

bém a estrutura de financiamento é mais diversificada, sen-

do bastante incomuns as verbas de pesquisa (grants) de gran-

de envergadura, e substancialmente maior a participação

de agências internacionais não-governamentais, cujo exem-

plo paradigmático é a Fundação Ford.

Ou seja, enquanto nas Ciências Naturais predominam as

iniciativas estatais, nacionais ou internacionais (particular-

mente do sistema NIH), nas Ciências Sociais ganham maior

relevância as fundações privadas, as iniciativas conjuntas

academia/organizações não-governamentais, tornando me-

nos nítidas as fronteiras entre ciência e intervenção, prática

acadêmica e mobilização social/ativismo.

Definiríamos a produção neste campo do conhecimen-

to como estruturada antes por redes (em grande parte,

virtuais, no sentido de não compartilharem um mesmo

espaço físico ou uma única instituição) do que por gru-

pos de base mono-institucional, estrutura concentrada

de financiamento e produção multiautoral. Um exemplo

característico desta estrutura de rede é o conjunto de pes-

quisadores de diferentes filiações e formações, nucleados,

de forma intermitente (ainda que exista um núcleo cen-

tral, propositor e dinamizador), em torno do Instituto de

Medicina Social da UERJ e da ABIA (Associação Brasilei-

ra Interdisciplinar AIDS).

Vale o que está escrito...?
Uma observação fundamental do levantamento anteri-

or foi a que constatou a importante dissociação, na produ-

ção científica nacional, entre uma exuberante vitalidade

da produção oral (sob a forma de comunicações a congres-

sos, seminários etc.) e uma produção escrita (consideran-

do-se os “trabalhos completos”, segundo os critérios ante-

riormente definidos neste texto) bastante mais restrita.
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Ainda que a veiculação preferencialmente oral da pro-

dução brasileira seja evidente e persista uma importante

dissonância entre o que é dito e o que é escrito (facilmente

constatável pela profusão de comunicações de autores na-

cionais feitas aos congressos internacionais, como os Con-

gressos Internacionais de AIDS), tal fato vem experimen-

tando mudanças aceleradas, especialmente no que diz res-

peito a comparações entre a produção oral e escrita dos

grupos de excelência acima mencionados.

Neste sentido é possível constatar que entre os grupos

com produção científica mais estruturada e regular, como

no exemplo supracitado do grupo da Universidade Federal

do Rio de Janeiro, a correspondência entre resumos apre-

sentados em congressos internacionais (como as Confe-

rências Internacionais de AIDS e as Conferences on Retro-

viruses and Opportunistic Infections) e publicações com-

pletas vem se aproximando dos padrões internacionais, ou

seja, os principais trabalhos apresentados em um congres-

so, em, digamos, 1996, se transformam em publicações com-

pletas no intervalo (necessário a todo o processo de reda-

ção, submissão e re-submissão) de 2 ou 3 anos (no exem-

plo, 1998-9). Tal correspondência foi verificada por nós em

trabalho anterior quanto a grupos de pesquisa internacio-

nais de excelência (Bastos & Coutinho, 1999), tomando

como exemplo a produção de dois grupos de pesquisa, dos

EUA e Canadá, com quem o primeiro autor do presente

texto mantém contato estreito e trabalho em colaboração.

Aparentemente (já que os indícios neste sentido são

indiretos), um fator central ao aumento da produção cien-

tífica nacional é a exigência (crescente), por parte das agên-

cias financiadoras, de publicações completas como critério

básico de aferição do sucesso de um ciclo de financiamento

e produção científica. Fora do âmbito dos centros de exce-

lência, submetidos mais constantemente e mais de perto

às exigências das grandes agências de fomento nacionais e

internacionais, outras agências, como a própria Coordena-

ção Nacional de DST/AIDS, vêm aumentando o seu grau de

exigência quando da prestação de contas dos projetos por

ela financiados, não necessariamente em termos de publi-

cações completas, mas, certamente, quanto à incorporação

obrigatória da definição de indicadores e métodos de avali-

ação a serem utilizados ao longo do processo de implemen-

tação do projeto, já no momento da própria formulação e

submissão de propostas.

A prática de definir indicadores de processo e impac-

to, e de avaliá-los sistematicamente do ponto de vista qua-

litativo e/ou quantitativo parece estar contribuindo para

que instituições e grupos, normalmente pouco afeitos à

avaliação das suas ações, venham se empenhando em sis-

tematizá-las em anos recentes. Já é possível constatar tais

efeitos benéficos sobre a produção científica em determi-

nadas subáreas do conhecimento, como, por exemplo, no

âmbito das ações de prevenção ao HIV/AIDS dirigidas a

usuários de drogas injetáveis, como mostramos recente-

mente, em apresentação oral no “Congresso Internacio-

nal de Redução de Danos” (Bastos et al., 2001), registran-

do o estabelecimento de parcerias entre agências governa-

mentais e ONG, envolvidas no trabalho mais direto e práti-

co de prevenção, e a academia.

Além das ilhas...
Obviamente, seria uma ingenuidade acreditar que a di-

nâmica de uns determinados grupos de pesquisas, insti-

tuições e/ou regiões geográficas se espraie espontaneamen-

te para o conjunto de grupos, instituições e regiões do país.

Há aqui uma inequívoca dinâmica de concentração das

pesquisas de maior envergadura em determinados grupos/

espaços, que, caso não seja contrabalançada por uma ação

decisiva do Estado e demais agências de fomento, tende a

se aprofundar inexoravelmente.

Isto se deve a fatores diversos, entre os quais se incluem:

a) À medida que as questões básicas de uma determina-

da área do conhecimento vão sendo respondidas, emergem

questões progressivamente mais complexas, a exigirem

equipes com background acadêmico mais sofisticado, que

contam com um maior número de profissionais de dife-

rentes especialidades trabalhando em conjunto e, especi-

almente, no âmbito das Ciências Naturais, de infra-estru-

tura e equipamentos mais dispendiosos, complexos e de

manutenção mais difícil;

b) À complexificação crescente dos procedimentos ope-

racionais dos empreendimentos científicos de grande por-

te (“big science”) corresponde uma sofisticação, igualmente

progressiva, de seus aspectos organizacionais e gerenciais,

fazendo com que apenas instituições que contam com es-

truturas administrativas de maior porte consigam proce-

der aos inúmeros processos de aquisição, monitorização e

prestação de contas com relação a serviços, insumos e equi-

pamentos;

c) A estrutura nacional, e, principalmente, internaci-

onal, de financiamento vem, claramente, privilegiando

os grandes grupos de pesquisa e determinadas regiões,

onde se concentram recursos e pessoas qualificadas, be-

neficiando-se do efeito das “economias de escala” (ou seja,

quando a integração, complexificação e/ou magnitude

de uma determinada cadeia produtiva representa um

acréscimo mais do que proporcional frente à soma dos

seus diferentes componentes), evidente em regiões de

produção econômica de alta complexidade, como no Sili-

con Valley, Califórnia, EUA, em relação à produção de com-

putadores e softwares.

Em um país com marcantes disparidades regionais e

uma comunidade científica pouco integrada, como o Bra-

sil, cabe ao Estado, através de suas próprias agências e da

sua capacidade normativa e reguladora, à indústria (e aqui

também o Estado está bastante presente, através de sua

política fiscal e de sua política industrial) e às comunida-

des estimular o fortalecimento de grupos emergentes, con-

tribuir para a difusão de conhecimentos e boas práticas,

além de estabelecer padrões de competição diferenciada

que permitam a submissão e o adequado desenvolvimento

de projetos de menor magnitude, mas que possuam mérito

científico e possam eventualmente determinar impacto
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social (ainda que exclusivamente sobre populações especí-

ficas/determinadas comunidades).

A prática de elaborar diretórios de pesquisa (como, há

alguns anos, foi proposto e implementado pela Organiza-

ção Pan-Americana da Saúde; ver detalhes em Bastos &

Coutinho, 1999) e revisar criticamente a produção cien-

tífica é essencial neste sentido, pois permite explicitar a

produção de grupos, que, por ora, não procederam à siste-

matização da própria produção, o que pode conferir-lhe

maior integração e “organicidade”. É possível identificar,

na presente revisão, a presença de grupos de pesquisa emer-

gentes, em, por exemplo, Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE)

e Belém (PA).

Repisando as conclusões do trabalho anterior (Bastos

& Coutinho, 1999), não resta dúvida de que o eixo São

Paulo/Rio de Janeiro continua a responder pela maioria

esmagadora dos trabalhos, e, especialmente pelas colabo-

rações internacionais, com um crescimento, no período

1997-2000, bastante expressivo da produção em Minas

Gerais e na Bahia.

O papel da Coordenação
Nacional de DST e Aids

Os projetos AIDS I e AIDS II (denominações dadas aos

acordos de empréstimo do governo brasileiro com o Banco

Mundial, entre os anos de 1994 – 1998 e 1998 – 2002, respec-

tivamente, para o financiamento de ações de prevenção à AIDS

e promoção à saúde, com recursos administrados pelas agên-

cias do sistema das Nações Unidas) reservaram parte de seus

recursos ao financiamento direto às pesquisas em

HIV/AIDS. Embora tais recursos sejam relevantes e venham

determinando, inquestionavelmente, um impacto sobre a pro-

dução científica nacional nesta área específica, papel maior

está reservado a financiamentos concedidos a títulos diversos

a serviços, organizações não-governamentais e redes, que, ain-

da que muitas vezes não se dirijam especificamente à área de

pesquisa, acabam por dinamizá-la ao contribuir para a resolu-

ção de determinados “gargalos” da pesquisa nacional, como a

padronização de condutas, a avaliação da proficiência de ser-

viços, a integração de diferentes serviços no âmbito nacional

e a capacitação dos profissionais.

A título de exemplo, lembremos da importante produ-

ção científica vinculada à Rede Nacional de Caracterização e

Isolamento Viral, onde se conjugam os recursos da Coorde-

nação Nacional de DST-AIDS a pequenos recursos do siste-

ma da ONU, além de verbas originárias de agências de fo-

mento propriamente ditas, tanto nacionais (como o CNPq)

como internacionais (como institutos vinculados aos NIH

ou programas a ele subordinados como os da Fundação Fo-

garty). Os recursos disponibilizados pela CN-DST/AIDS vêm

sendo fundamentais uma vez que, freqüentemente, se diri-

gem a áreas onde as agências de fomento tradicionais se

mostram desinteressadas ou mesmo refratárias, como as ava-

liações de proficiência ou o treinamento à distância em pro-

cedimentos laboratoriais básicos.

Por esta razão, a CN-DST/AIDS vem desempenhando na

sua área específica um papel pouco habitual no Brasil –

embora central na estrutura de pesquisa norte-americana –

de instância articuladora e multiplicadora de ações de dife-

rentes instituições, potencializando e integrando recursos

provenientes de fontes diversas.

Notas finais
Em suma, reiteramos algumas das conclusões do traba-

lho anterior (Bastos & Coutinho, 1999), no sentido de que

as pesquisas brasileiras no âmbito do HIV/AIDS apresentam

um vigor e um impacto, nacional e internacional, pouco

habituais na ciência brasileira.

Não resta dúvida de que persistem, como desafios reno-

vados, deficiências estruturais da ciência brasileira, como a

forte oralidade da tradição cultural brasileira e a fragmen-

tação do próprio sistema editorial brasileiro (que faz com

seja irrecuperável parte da produção brasileira), a imensa

heterogeneidade da qualidade e da vitalidade da pesquisa

nas diferentes regiões e instituições ou, ainda, as deficiên-

cias na formação de pesquisadores em determinadas áreas

como, por exemplo, na utilização de métodos quantitati-

vos em Ciências Sociais ou no desenvolvimento da Epide-

miologia Clínica.

A transição que vem sendo experimentada pelas univer-

sidades brasileiras ainda está longe de se consumar, e temos

hoje um modelo híbrido, em que, simultaneamente, vêm

minguando (ou, no mínimo, se mantendo estacionários,

num quadro de inequívoca complexificação) os recursos fe-

derais de cunho mais abrangente (como reformas de insta-

lações físicas ou contratação de novos professores) e se am-

pliando os recursos cuja obtenção depende de esforços com-

petitivos, que privilegiam quase invariavelmente os grupos

mais estruturados e de maior tradição na área.

À falta de esforços compensatórios, podemos desembo-

car num sistema com assimetrias tão profundas que com-

bine ilhas de excelência com instituições e grupos inteira-

mente alijados do processo de crescimento institucional e

do progresso da ciência mundial. A pesquisa em HIV/AIDS

ocupa neste sentido uma posição privilegiada, pela sua ar-

ticulação, já bastante sedimentada, com a comunidade, com

a indústria e com os fóruns e agências internacionais. Es-

pera-se que as atuais tendências positivas no âmbito da

pesquisa em HIV/AIDS possam se aprofundar, servindo de

exemplo, tanto à atenção à saúde da população brasileira

no sentido lato como à comunidade científica brasileira,

de que é possível olhar para o mundo sem virar as costas ao

país, de que é possível igualmente estar sintonizado com a

vanguarda sem esquecer as graves conseqüências da incú-

ria administrativa persistente ao longo de tantos anos, em

diversas instituições, e da flagrante injustiça social.

Financiamento: O presente texto resulta de pesquisa financiada

pela ABIA/Fundação Ford, ao longo de 2000/1, contando ainda com o

apoio do CNPq.
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1999 Aceitabilidade do Condom Feminino Berquó  E Saúde da mulher;

em  Contextos Sociais Diversos et al. prevenção às DST/AIDS

Brasília: Ministério da Saúde
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1999 Aconselhamento: Um Desafio para a Deslandes SF Avaliação de serviços de saúde;
ática Integral em Saúde. Avaliação das Ações et al. HIV/AIDS
Brasília: Ministério da Saúde

1999 A Resposta Brasileira ao HIV/AIDS: Assistência Cunha C Iniciativas e avanços na política
Experiências exemplares. assistencial às pessoas vivendo
Brasília: Ministério da Saúde com HIV/AIDS

Prevenção Spink MJ Práticas de prevenção às DST/AIDS

Informação, Educação e Comunicação Silva LM A mídia e o combate à AIDS

Gestão e Avaliação Martins TA Avaliação de políticas de saúde
para as DST e  AIDS no Brasil

Capacitação Romero LC Treinamento; capacitação; HIV/AIDS

Drogas e AIDS Bastos FI Redução de danos; usuários de drogas;
usuários de drogas injetáveis

Atuação das ONGs Villela WV Respostas da sociedade civil ao HIV/AIDS;
ONGs/AIDS

Cooperação Internacional Bermúdez XP Cooperação externa; Grupo de
Cooperação Técnica Horizontal em
HIV/AIDS entre países da América
Latina e Caribe (GCTH)

Direitos Humanos e AIDS no Brasil Silva MV Direitos humanos; HIV/AIDS

1999 Saúde, Desenvolvimento e Política: Sobre os limites e as possibilidades dos estudos Mattos RA Avaliação de políticas públicas
Respostas frente à AIDS no Brasil. acercados impactos das políticas públicas relativas frente ao HIV/AIDS
Rio de Janeiro: Editora 34 à epidemia de HIV/AIDS: algumas reflexões

metodológicas feitas a partir do caso brasileiro

Interface entre as políticas internacionais e nacionais Fontes MB Cooperação internacional;
estrutura de financianemnto da AIDS

Interfaces entre os programas de DST/AIDS Diniz SG & Saúde da mulher; saúde reprodutiva
e saúde reprodutiva: o caso brasileiro Villela WV e HIV/AIDS

Das interfaces entre os níveis governamentais e Villela WV ONG/AIDS; respostas governamentais
a sociedade civil e sociedade civil ao HIV/AIDS

Políticas públicas e prevenção ao HIV/AIDS Camargo KR Jr Prevenção ao HIV/AIDS

Direitos humanos e AIDS: o cenário brasileiro Ventura M Direitos humanos; legislação brasileira
sobre DST/AIDS

Tão longe, tão perto... As pesquisas sobre Bastos FI & Produção científica brasileira
HIV/AIDS no Brasil Coutinho K em HIV/AIDS

1999 Cairo- Brasil: 5 anos de experiências relevantes Araújo MJC Prevenção ao HIV/AIDS e DST
em saúde,direitos reprodutivos e sexuais et al.
Rio de Janeiro: Fundação Ford

1999 Sexualidades pelo Avesso: Direitos, Direitos reprodutivos, exclusão social e AIDS Ávila MB Saúde da mulher; relações
Identidades e Poder de gênero
Rio de Janeiro: Editora 34 Vulnerabilidade e prevenção  em tempos de AIDS Ayres JRCM Empowerment; vulnerabilidade;

et al. prevenção

Soropositividade e políticas de identidade no Brasil Terto V Jr. ONG/AIDS; respostas da sociedade
civil ao HIV/AIDS

Subjetividade feminina e soropositividade Knauth DR Saúde da mulher; estigmatização
“Marido é tudo igual”: mulheres populares e Heilborn ML Relações de gênero; saúde da mulher
sexualidade no contexto da AIDS & Gouveia PF
Prevenção do HIV/AIDS, gênero e sexualidade: um Villela MV Relações de gênero; prevenção
desafio para os serviços de saúde
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45Francisco Inácio Bastos - Mônica Malta

1999 Adolescência, Sexualidade e AIDS Martinez Educação sexual com adolescentes
São Paulo: Povo MCW

1999 DST/AIDS - Conviver sem Riscos Vaccari VL Educação sexual
São Paulo: Ed LE

1999 E se tudo o que você ouviu Maggiore C Educação sexual
sobre AIDS estiver errado?
São Paulo: Ed Paulus

1999 Ficar, Transar... Sexualidade Beria J Educação sexual
do Adolescente em Tempos de AIDS
São Paulo: Tomo Ed

1999 Cocaína e Crack AIDS em usuários de drogas Malbergier A Usuários de drogas;
São Paulo: comportamentos de risco
Artes Médicas

2000 Legislação sobre DST e AIDS no Brasil Direitos Humanos - Volume I Ministério Legislação referente
Brasília: Ministério da Saúde Normas Federais - Volume II da Saúde à AIDS; diretos humanos

Outras Normas (Normas estaduais,
Municipais e Distrito Federal) - Volume III

2000 AIDS e Vida: um Estudo Ferreira CVL Psicologia; AIDS;
Clínico-Psicanalítico com Pacientes HIV estudo clínico
São Paulo: Lemos

2000 Bela Vista e Horizonte: estudos Carvalheiro Homens que fazem
comportamentais e Epidemiológicos entre  JR & sexo com homens (HSH);
Homens  que Fazem Sexo com Homens. Greco DB estudos comportamentais;
Brasília: Ministério da Saúde epidemiologia;  vacinas anti-HIV/AIDS

2000 Aderência ao Tratamento por Antiretrovirais Nemes MIB Aderência ao antiretrovirais;
em Serviços Públicos no Estado de São Paulo et al. avaliação de serviços de saúde
Brasília: Ministério da Saúde

2000 Comportamento Sexual da População Brasileira Berquó E Enquete nacional; hábitos
e percepções do HIV/AIDS et al. e comportamentos
Brasília: Ministério da Saúde sexuais dos brasileiros

2000 Levantamento Nacional sobre Prevenção Godoy AMM DST/AIDS; uso de drogas; estudantes
de DST/AIDS e de Uso Indevido de Drogas et al.
em Escolas
Brasília: Ministério da Saúde

2000 AIDS no Brasil: A Agenda de Galvão J Políticas Públicas em HIV/AIDS; atuação
Construção de uma Epidemia das Organizações Não Governamentais
Rio de Janeiro: Editora 34 (ONG/AIDS)

2000 Tá Difícil de Engolir? Experiências de Adesão Aderência ao tratamento anti-retroviral em AIDS: Jordan MS Aderência à terapia antiretroviral;
ao Tratamento Anti-retroviral em São Paulo revisão da literatura médica et al. avaliação de serviços de saúde
Rio de Janeiro: NEPAIDS Lidando com a adesão: a experiência de profissionais Paiva V Adesão à terapia antireroviral

e ativistas na cidade de São Paulo et al.
Fatores psicossociais que dificultam a adesão das Tunala L Saúde da mulher; relações de gênero
mulheres portadoras do HIV aos cuidados de saúde et al.

Aderência ao tratamento anti-retroviral: resultados Santos CP Avaliação de serviço de saúde;
preliminares e reflexões da experiência em um serviço et al. adesão ao tratamento antiretroviral
universitário - Casa da AIDS

Grupo de adesão - Centro de referência e treinamento Adão VM & Adesão; grupos terapêuticos
DST/AIDS Merighi IM
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2000 Os jovens na mídia: o desafio da AIDS Morais A Prevenção; uso de drogas;
Brasília: Ministério da Saúde et al. mudanças de comportamento

2000 Manual de Assistência Ansiedade Morais MFL Psiquiatria; assistência ao paciente
Psiquiátrica em HIV/AIDS com AIDS
Brasília: Ministério da Saúde Depressão Ferreira VMB

Aspectos referentes a reações e transtornos psicóticos Neumann CFB

Afecções Neurológicas Oliveira ACP

Distúrbios cognitivos e demência associados ao HIV Tostes MA &
Oliveira ACP

Álcool, drogas ilícitas e anti-retrovirais Ferreira VMB

Adesão ao tratamento anti-retroviral Vitória MAA

2000 Avessos do Prazer: Drogas, AIDS e Direitos Prevenção do HIV/AIDS e do uso indevido de drogas: Monteiro S & Prevenção; educação sexual;
Humanos. Rio de Janeiro: Ed Fiocruz Desenvolvimento e avaliação de jogos educativos Rebello S drogas; HIV/AIDS

Instrumentos jurídicos de garantia dos direitos das Ventura M Legislação referente à AIDS;
pessoas vivendo com HIV/AIDS diretos humanos

SIDA/AIDS, planos e seguros-saúde e reparação Turra MD Leis de proteção e assistência
do dano moral privada à saúde

de pessoas vivendo com HIV/AIDS

A prevenção de DST/AIDS e do uso indevido de Schall V Prevenção ao uso indevido
drogas a partir da pré-adolescência: uma abordagem de drogas e às DST/AIDS
lúdico-afetiva com crianças e adolescentes

Redução de danos secundários ao consumo de Erwig LR & Redução de danos;
drogas e assistência primária à saúde: Bastos FI programa de trocas de seringas;
 a experiência de Porto Alegre uso indevido de drogas

2000 Sex, Drugs, and HIV/AIDS in Brazil Inciardi JA Comportamento sexual; drogadição;
Bolder, Colorado: Westview Press et al.  HIV/AIDS

2000 Framing the Sexual Subject: The Politics of Male Homossexuality and Seropositivity: Terto V Jr Homens que fazem sexo com homens
Gender, Sexuality and Power the constructuion of social identities in Brazil (HSH); pessoas vivendo com HIV/AIDS
Brekley: Univ Califórnia Press

Gender scripts and the sexual scene: promoting Paiva V Adolescentes;
sexual subjects among Brazilian teenagers comportamento sexual; educação sexual

2000 Fazendo Arte com a camisinha Paiva V Educação sexual; prevenção da AIDS;
São Paulo: Ed Summus comportamento sexual

2000 Na Contramão da AIDS: Sexualidade, Parker R Respostas da Sociedade de AIDS;
Intervenção, Política Rio de Janeiro: Editora 34 Civil à epidemia  políticas públicas

2000 Daniel Letícia falando sobre AIDS Giv & Casa Educação sexual com crianças
São Paulo: Ed Ave Maria Siloé
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