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O HAITI NÃO É AQUI:
VIVER MAIS E MELHOR4

Ainda que a letra de Caetano Veloso tenha razão quanto à
degradação urbana, a corrupção e a violência no Brasil e no
Haiti, em se tratando de Aids, é possível dizer que o Haiti não é
aqui. A partir de uma longa trajetória de militância política e da
reforma do setor saúde e da ampliação do diálogo com a soci-
edade civil (ao menos, quanto a aspectos específicos, no que se
inclui a prevenção e tratamento do HIV/Aids), o Brasil foi o
primeiro país em desenvolvimento a instituir a terapia anti-re-
troviral potente (conhecida como ‘coquetel’ e na literatura cientí-
fica como Haart, como visto no capítulo anterior), em larga
escala e a custo zero (sob a perspectiva do consumidor final •o
paciente vivendo com Aids).

Portanto, o pesquisador ou profissional de saúde que escreve
da perspectiva cotidiana do seu trabalho no Brasil, pode se consi-
derar um privilegiado frente ao enorme contingente de pessoas
vivendo com HIV/Aids em todo o mundo em desenvolvimento,
que corresponde a mais de 90% das pessoas vivendo com
HIV/Aids em todo o mundo, hoje, que, em sua esmagadora
maioria, não se beneficiam, em nada, dos avanços mais recentes
da pesquisa biomédica neste campo, e ainda sofrem e morrem,
precocemente, como se vivessem (e morressem) na década
de 1980.

Por uma questão de coerência frente à imensa massa de paci-
entes desassistidos e de impacto da epidemia numa perspectiva
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global, inicio este capítulo com os desdobramentos mais recen-
tes da epidemia na África subsahariana e regiões da Ásia, onde a
epidemia segue um curso acelerado e os pacientes já afetados
pela síndrome clínica continuam a experimentar seus efeitos como
se as quase três décadas de pesquisa em HIV/Aids tivessem re-
dundado em um absoluto fracasso.

A África subsahariana tem sido a região mais devastada pela
Aids (e por inúmeros outros males, como a desnutrição, e doen-
ças endêmicas, como a malária) ao longo desses mais de 25 anos
da epidemia visível, e um número difícil de precisar de anos de
epidemia silenciosa (ou seja, na pré-história da Aids nos seus
marcos ocidentais, como visto nos capítulos anteriores). A his-
tória da epidemia de Aids neste continente, que a imprensa pas-
sou a denominar “continente esquecido”, reúne algumas poucas
histórias de sucesso, como a de Uganda, onde a disseminação
do HIV arrefeceu, e muitas histórias de inércia e negligência.

O eixo dinâmico da epidemia subsahariana deslocou-se, pro-
gressivamente, para o sul do continente, sem que a epidemia
experimentasse qualquer sinal de reversão na porção mais cen-
tral da África subsahariana ao longo dos anos, com algumas
poucas exceções, como a de Uganda, já referida.

A epidemia da extremidade sul do continente africano atin-
giu proporções dramáticas nos países mais ricos do continente,
África do Sul e Botswana. Especialmente na África do Sul, país
bem mais populoso, a epidemia vem dizimando comunidades
inteiras como na província de KwaZulu-Natal, habitada, em sua
maioria, pelos Zulus, uma das etnias e grupos lingüísticos ne-
gros, que dividem com a minoria branca de ascendência holan-
desa e inglesa, um país atravessado por conflitos étnicos e injus-
tiças sociais.
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A despeito de contar com a mais vigorosa indústria minera-
dora de todo o mundo, além de outras fontes de riqueza, como
um comércio pujante e um setor de serviços (turismo, informá-
tica, pesquisa universitária) que exerce uma inconteste liderança
em todo o continente, a resposta sul-africana segue sendo tími-
da e contraditória. Tendo visitado o país em 2000, tive o des-
prazer de ouvir suas então lideranças políticas criticarem aberta-
mente as iniciativas de ampliação do acesso às medicações para
tratamento da Aids, no que me soou como uma combinação de
ignorância e cinismo, pois combinava argumentações científicas
despropositadas sobre não ser o HIV a causa da Aids, com um
aparente desprezo das recém-empossadas lideranças negras (cabe
ressaltar que em oposição explícita a Nelson Mandela) pelo seu
próprio povo.

Transcorridos seis anos da minha visita àquele país, só agora
(meados de 2006) terei a oportunidade de rever, in loco, o impac-
to da epidemia sobre a população mais pobre (basicamente ne-
gra e mestiça) da África do Sul, ainda que todos os indicadores
e reportagens veiculadas pela imprensa leiga dêem conta de um
quadro ainda sombrio. De positivo, ao longo desses últimos
anos, temos:
 A adoção da terapia anti-retroviral como medida profilática para

grávidas que vivem com HIV/Aids, após acirrada batalha judici-
al, vencida, finalmente, pelos defensores da profilaxia medicamen-
tosa para esta população. Ainda que os achados das pesquisas
mais recentes expressem uma redução muito expressiva (para
menos de 5% dos bebês filhos de grávidas infectadas pelo HIV)
da transmissão mãe-bebê na população estudada, tais achados
ainda estão basicamente restritos a estudos específicos, restando,
portanto, a questão essencial de saber se esse impacto já se verifica
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de forma substancial na população como um todo, incluindo as
mulheres que não têm acesso aos cuidados pré-natais ou de saúde
de um modo geral ou mulheres que freqüentam o pré-natal de
forma assistemática, além de outros problemas e dificuldades que
emergem quando se tenta ampliar a escala de qualquer interven-
ção em um contexto de desigualdade social e acesso limitado aos
cuidados de saúde.
 A implementação de amplos programas de saúde ocupacional,

por parte das grandes mineradoras, em parceria com institui-
ções sul-africanas, estatais e privadas, e agências internacionais de
pesquisa e ajuda humanitária. A despeito da imensa maioria des-
ses programas distribuírem anti-retrovirais para o tratamento da
Aids, além de tratamento e profilaxia para a tuberculose (proble-
ma de saúde pública gravíssimo entre os mineiros sul-africanos),
sobressaem problemas de sustentabilidade desse programas em
médio prazo, dada a extensão da epidemia sul-africana que, em
alguns contextos, chega a afetar 40% dos habitantes de algumas
localidades. Mas, antes de tudo, tais programas se vêem às voltas
com questões éticas complexas, uma vez que em contextos de
prevalência muito elevada (ou seja, elevada proporção de pes-
soas infectadas em uma dada comunidade), a Aids (assim como
a tuberculose) é, antes de tudo, uma questão familiar e comunitá-
ria. Sendo assim, como definir quais os potenciais beneficiários
de tais programas: os trabalhadores? Os trabalhadores e suas
famílias nucleares? Os trabalhadores e suas famílias estendidas?
As comunidades de onde são recrutados os trabalhadores e onde
vivem suas famílias?

Em se tratando de decisões que se traduzem em esperança
de vida ou em uma sentença de morte para comunidades intei-
ras, questões éticas cruciais se apresentam.
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A estratégia adotada por Botswana de prover acesso
universal aos anti-retrovirais e demais medicações anti-Aids, se
mostra, neste sentido, mais coerente, e em tudo se assemelha à
política brasileira de acesso universal. Cabe observar, entretan-
to, que se trata de um pequeno país, com 1,7 milhões de habi-
tantes, enquanto a África do Sul conta com 44 milhões de ha-
bitantes, distribuídos em um território bastante mais amplo e
com relevantes divisões regionais, sociais, étnicas e lingüísticas,
ou seja, um verdadeiro desafio à implementação de políticas
públicas de abrangência nacional, como a de acesso universal à
medicação anti-Aids.

Cabe observar ainda que questões psicossociais complexas
afetam sobremaneira a formulação e implementação de políti-
cas de acesso universal à medicação anti-Aids, para além das
dificuldades orçamentárias e logísticas. O exemplo paradigmáti-
co é aqui, ainda uma vez, a Rússia e as antigas repúblicas soviéti-
cas, onde uma epidemia que afeta basicamente a população de
usuários de drogas, num quadro institucional de escassa tradição
democrática e de ausência de lideranças da sociedade civil que
possam representar esta e outras populações marginalizadas, não
conta com a coalizão virtuosa entre movimentos comunitários e
Estado que poderia fomentar a adoção de uma política de
acesso universal aos medicamentos anti-Aids. Tem sido extre-
mamente difícil, mesmo em anos recentes, com a recuperação
econômica da Rússia, carrear recursos para uma população mal-
vista, estigmatizada e criminalizada. Mesmo os programas de
substituição de heroína e outros opiáceos por metadona,
adotados com êxito em inúmeros países em todo o mundo,
continuam proibidos na Rússia e outras antigas repúblicas
soviéticas, a despeito das repetidas tentativas por parte de
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organismos internacionais, como a própria Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).

A par das já mencionadas epidemias de grande magnitude
na África subsahariana e Leste europeu, a segunda década da
epidemia testemunha a emergência de diversas epidemias na Ásia,
especialmente na sua região sudeste. Até então, as epidemias re-
gionais asiáticas estavam basicamente restritas à tailandesa e al-
guns surtos epidêmicos isolados, em localidades que serviram
de rota e entreposto de vendas do ópio e seus derivados.

Talvez o inegável sucesso obtido pela Tailândia no combate
à epidemia em seu território, tenha transmitido a falsa impressão
de que sucessos similares se repetiriam em outros países da re-
gião, em que a epidemia experimentaria, ao menos em suas fases
iniciais, uma dinâmica similar à tailandesa, em que os usuários de
drogas injetáveis e trabalhadores do sexo (especialmente do sexo
feminino, embora exista a participação, menos expressiva, de
trabalhadores do sexo transexuais e da assim denominada pros-
tituição viril) desempenharam um papel central. Mas, provavel-
mente, em decorrência de problemas estruturais, como um maior
contingente de pessoas pobres, dispersos em um território aci-
dentado, e serviços de saúde menos organizados e acessíveis, o
êxito das iniciativas tailandesas não se repetiu em países que emer-
giam de conflitos armados e/ou de transições políticas contur-
badas, como Laos, Cambodja e Vietnã.

O sucesso da iniciativa tailandesa deve-se, basicamente, à ado-
ção de uma política sistemática de utilização de preservativos no
âmbito da vasta rede de estabelecimentos (prostíbulos, bares,
casas de massagem etc.) onde se pratica o sexo comercial na
Tailândia (o assim denominado, Programa 100% Condom) e ao
estabelecimento de uma política igualmente abrangente de tra-
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tamento de usuários de heroína e outros opiáceos (há que se res-
saltar que as autoridades tailandesas têm sido muito pouco recep-
tivas a iniciativas de redução de danos em moldes ocidentais).

A Tailândia se vê às voltas, hoje, com as dificuldades de ofe-
recer tratamento a um vasto contingente de pessoas que adoece-
ram ao longo dessas mais de duas décadas de epidemia, ainda
que sua epidemia não esteja mais se disseminando em ritmo
explosivo, como no início da década de 1980. Apesar dos es-
forços recentes, o acesso universal à medicação anti-retroviral
ainda não é uma realidade na Tailândia.

Nos países mais pobres e menos estruturados, como Laos,
Cambodja e Vietnã, o desafio é, simultaneamente, reverter o cur-
so acelerado da disseminação da epidemia e oferecer tratamento
e apoio aos já infectados, com uma óbvia sobrecarga para servi-
ços de saúde já saturados e para um contingente relativamente
restrito de profissionais de saúde devidamente capacitados.

Mas o desafio maior está reservado a países de dimensões e
população continentais, como a Índia e China, onde a epidemia,
hoje, se assemelha a um complexo mosaico, com áreas e
populações por ora não afetadas, e localidades e segmentos popu-
lacionais gravemente afetados, com quadros em tudo similares
aos experimentados pela Tailândia nos anos 80, com incidência
especialmente elevada entre usuários de drogas injetáveis e tra-
balhadores do sexo. Pode-se dizer, com razoável margem de
certeza, que o destino da epidemia de Aids em todo o mundo
dependerá, em grande medida, da dinâmica, em médio prazo,
das epidemias chinesa e indiana. Caso as epidemias nestes dois
imensos e superpovoados países escaparem dos atuais nichos,
em termos de áreas e populações específicas afetadas, e se es-
praiar no sentido geográfico para o território daqueles países de
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um modo mais abrangente, afetando a assim denominada po-
pulação geral, estaremos às voltas com uma pandemia de tal
magnitude e extensão que ultrapassaria em muito a capacidade
de resposta global, ainda que se tratando de países hoje conside-
rados como potências emergentes.

Caso Índia e China consigam, de fato, manter suas epide-
mias sob controle, e mesmo reverter suas epidemias regionais,
existe a chance de controlar a epidemia em nível global, desde
que a África deixe de figurar como o ‘continente esquecido’ e
constitua prioridade inequívoca das nações de todo o mundo,
pois, não resta dúvida de que é impossível reverter a epidemia
da África subsahariana a partir dos seus próprios recursos, se-
jam eles financeiros, técnicos ou referentes à mão-de-obra es-
pecializada.

Da perspectiva do Brasil, de uns poucos países em desen-
volvimento em que o acesso à medicação anti-retroviral é uni-
versal (Botswana, Argentina, Chile, entre outros), ou ainda da
perspectiva da maior parte dos países desenvolvidos, que con-
tam com sistemas nacionais de saúde (como Reino Unido ou
Canadá) ou que combinam (de forma nem sempre harmônica
com relação às populações marginalizadas) seguros privados e
legislações de proteção diversas, como os Estados Unidos da
América, a situação é bem distinta da que descrevemos acima.
Nestes países, a maioria das pessoas vivendo com Aids, devi-
damente identificadas como tais, recebe a medicação anti-re-
troviral potente ou Haart, que lhes garante uma vida plena e
substancialmente mais longa.

A Haart determinou uma profunda inflexão na vida das pes-
soas infectadas pelo HIV/vivendo com Aids, uma revolução
bem sucedida, ainda que não isenta de riscos e incômodos, que
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já dura uma década. No plano individual, a Haart determinou
um aumento dramático da sobrevida dos pacientes com Aids e
uma redução muito importante das doenças oportunistas, que
afligiam o cotidiano desses pacientes e lhes impunham hospitali-
zações dolorosas e muitas vezes prolongadas. Ao livrar seu coti-
diano dessas agruras, as pessoas vivendo com Aids puderam
retomar suas vidas de forma plena.

Como disse, não há revolução sem riscos e incômodos, e o
preço a pagar por esta tem sido de dupla natureza na esfera dos
indivíduos vivendo com Aids. Trata-se de um tratamento com-
plexo, que necessariamente combina três ou mais medicações, a
serem tomadas (pelos critérios vigentes hoje) indefinidamente,
de forma absolutamente regular e associadas a uma série de
efeitos colaterais, alguns deles graves o suficiente, para fazer com
que os pacientes tenham de interromper determinado esquema
terapêutico e se vejam forçados a substituí-lo por outro.

Numa vertente complementar, mas específica, o tratamento
nem sempre logra, em médio prazo, o efeito desejado, resul-
tando em rebote (nova subida) da carga viral, que até então
vinha se mantendo indetectável ou bastante baixa, sinalizando
uma replicação (reprodução) viral bastante baixa, ao menos
no compartimento (local do organismo) que é habitualmente
avaliado – o sangue).

Em suma, seja devido a efeitos colaterais graves, seja devi-
do à subida da carga viral, o que é denominado ‘falha viral’,
que, habitualmente, se traduz em falha do ponto de vista clíni-
co, o paciente se vê obrigado a tomar uma nova combinação
de medicamentos. Numa perspectiva de tempo mais dilatada,
trata-se de uma corrida, cabeça-a-cabeça, entre vírus e seres
humanos, sem vencedor ou vencido à vista, em médio prazo.
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A cada ataque que lhes move a imunidade do organismo e os
medicamentos, os vírus se reconfiguram, beneficiando-se dos
deslizes do adversário como tomadas pouco regulares do me-
dicamento ou mesmo o esquecimento de uma ou mais doses
– o que é denominado ‘problema de adesão’ (aos medicamen-
tos anti-retrovirais). Os vírus, essas máquinas spinozianas que
vimos no capítulo 1, não se dão por achado sob o fogo cerra-
do da medicação e de um sistema imunológico que, aos pou-
cos, se recompõe. Como nos velhos faroestes, escondem-se e
preparam emboscadas quando se ‘percebem’ mais fracos, e
partem para o combate aberto toda vez que uma recomposi-
ção bem-sucedida lhes permite retomar a luta cara-a-cara com
medicamentos e elementos do sistema imunológico do indiví-
duo que estão atacando.

Ao menos por ora, não há meios de vencê-los em definitivo,
apenas nocauteá-los com doses crescentes de agressividade, no
que, da perspectiva do ser humano infectado, se traduz numa
progressiva substituição de medicamentos menos potentes ou
mais simples, ditos de primeira linha, por medicamentos pro-
gressivamente mais potentes e complexos, no que se convencio-
nou denominar medicamentos de segunda linha.

Até o momento nenhuma das medidas tomadas se traduziu
numa eliminação completa dos vírus ou erradicação, que, para
os indivíduos infectados, se traduziria clinicamente em uma cura
definitiva da Aids. Portanto, temos, enquanto membros consci-
entes e informados da humanidade (sejamos nós cientistas ou
não) uma batalha permanente, sem data para terminar, a batalha
de desenvolver remédios sucessivamente mais efetivos e poten-
tes, para fazer frente a vírus que se redefinem e reconfiguram
permanentemente.
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A outra alternativa seria a de ‘cortar o mal pela raiz’, seja
através de uma nova geração de estratégias preventivas capazes
de se somar às mudanças comportamentais espontâneas dos
indivíduos, no sentido de adoção de um comportamento pre-
ventivo consistente frente ao HIV/Aids (por exemplo, utilizan-
do preservativos em todas as relações sexuais), seja através de
novas alternativas biomédicas no campo da prevenção, como a
descoberta de uma vacina de fato eficaz ou o desenvolvimento
de preparações microbicidas que impediriam que as mulheres se
infectassem com o HIV ao terem relações sexuais desprotegidas
com homens infectados. Até o momento em que redigo essas
linhas, tais alternativas não estão disponíveis (como no caso das
vacinas anti-Aids) ou quando estão (como no caso dos preser-
vativos) não se dispõe de estratégias que consigam com que as
pessoas as adotem de forma absolutamente consistente. Portan-
to, numa perspectiva mais dilatada no tempo, a Aids veio para
ficar, e incomodar a geração dos nossos filhos e netos.

Mas a introdução em larga escala de uma medida profilática
(por exemplo, uma vacina ou medicação que visa prevenir o de-
senvolvimento de uma doença, como na profilaxia da tubercu-
lose) ou terapêutica (como no caso da própria Aids em adultos)
com relação a uma doença infecciosa sempre se faz acompa-
nhar de uma mudança bastante profunda nas condições ecoló-
gicas em que se dá a disseminação do agente infeccioso no
âmbito das populações humanas.

Antes de incursionar por este último tópico, gostaria de fazer
um parêntese para dizer que, em determinadas circunstâncias,
não é possível distinguir com clareza o que é profilático (preven-
tivo) e terapêutico (curativo) no âmbito do HIV/Aids. No cam-
po da transmissão materno-infantil do HIV, a profilaxia se
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imbrica à terapia, fazendo com que mulheres grávidas tratadas
precocemente com medicação anti-retroviral possam ter suas
chances de gerar um bebê infectado pelo HIV reduzidas a pra-
ticamente zero, desde que inseridas num plano integrado de
manejo da infecção e cuidados, que compreende ainda a realiza-
ção de parto cesáreo, a não amamentação e o fornecimento de
medicação aos recém-nascidos.

Neste caso (a mais bem-sucedida iniciativa de toda a história
da luta contra o HIV/Aids) é possível eliminar definitivamente a
Aids em uma das suas modalidades mais danosas “a Aids pedi-
átrica (desde que existam os meios materiais, vontade política e
capacidade técnica e gerencial).

Mas, retomando o raciocínio anterior, tal sucesso não pode
ser sequer vislumbrado no campo da epidemia no seu conjunto,
pelas razões que exponho a seguir.

O advento da Haart determinou uma recomposição de todo
o campo do HIV/Aids no nível das populações com acesso efe-
tivo a esse recurso indispensável. Ao fazer com que as pessoas
vivam vidas mais longas e mais saudáveis, a Haart determina uma
ampla recomposição das redes sociais onde essas pessoas estão
inseridas. Ou seja, antes da Haart as pessoas vivendo com Aids
viviam pouco e/ou estavam constantemente adoentadas, tendo
imensa dificuldade de retomar suas vidas na sua plenitude. Com o
advento da terapia, estas pessoas são capazes de retomar suas
vidas plenamente, mas, como em tudo que é humano, demasiado
humano, podem fazê-lo de forma consciente ou de forma arris-
cada, para sua própria saúde e dos demais. E nisso reside uma
nova dimensão da prevenção, que irei detalhar a seguir – não mais
a prevenção exclusivamente dirigida a evitar que as pessoas se
infectem, como também a prevenção dirigida a pessoas que já
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estão vivendo com o HIV/Aids, no sentido de que elas não se
reinfectem com o vírus (o que, ao contrário do que muitos pen-
sam, se traduz em riscos substanciais), não se infectem com outros
agentes infecciosos e não infectem seus parceiros. Os desafios são
múltiplos e complexos, como veremos a seguir.

Inicio aqui por um tópico que certamente não é o mais rele-
vante, em nível mundial, mas que me é bastante familiar: o trata-
mento e apoio psicossocial a pessoas que vivem com Aids, sob
tratamento com a Haart, que consomem drogas e/ou álcool de
forma importante.

Vivendo mais e melhor, abriram-se renovadas chances para
que pessoas que consomem de forma abusiva e/ou são depen-
dentes de álcool e drogas retomem suas vidas habituais, o que,
em muitas circunstâncias, pode significar o retorno a padrões
anteriores de consumo, incluindo os danos e riscos daí decor-
rentes. Embora tais pacientes não devam de forma alguma ser
excluídos a priori dos benefícios da terapia, o manejo cotidiano
constitui um desafio permanente às equipes de saúde, seja em
função dos inegáveis efeitos colaterais cruzados de medicamen-
tos, álcool e drogas; seja em função do comprometimento do
status imunológico que elevadas doses de álcool e algumas dro-
gas (como a cocaína) podem determinar; seja, de forma indireta
e complexa, em função dos desdobramentos que um estilo de
vida instável (extremamente comum entre dependentes graves
de álcool e drogas) pode acarretar para o emprego sistemático e
cuidadoso de esquemas terapêuticos complexos.

As dificuldades não param por aí. Alguns dos pacientes de-
pendentes de drogas, especialmente injetáveis, estão freqüentemente
infectados por outros vírus e bactérias, e essas co-infecções tor-
nam bastante mais difícil o manejo clínico, tanto do HIV/Aids,
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como da eventual segunda ou terceira doença (por exemplo,
hepatite C ou tuberculose). Além disso, sob efeito repetido de
substâncias que alteram a percepção e a motricidade, o uso con-
sistente de medidas preventivas, como os preservativos, consti-
tui um desafio adicional.

A despeito de todas essas dificuldades, diversas iniciativas
bem-sucedidas têm sido relatadas em todo o mundo, inclusive
no Brasil. As estratégias que lograram obter êxito documentadas
pela literatura internacional incluem: a atuação coordenada de
equipes multidisciplinares, a co-localização de serviços diversos
em uma mesma unidade de saúde (por exemplo, de um serviço
de doenças infecciosas e de um serviço de tratamento de de-
pendentes químicos ou um grupo de alcoólicos anônimos
(AA)/narcóticos anônimos (NA)) e o manejo de cada paciente
numa perspectiva absolutamente individualizada (o que é interna-
cionalmente conhecido como ‘manejo de caso’ – case management).

Passo a seguir a um segundo tópico, igualmente complexo e
desafiador – o aumento dos comportamentos de risco e o re-
crudescimento das infecções sexualmente transmissíveis (inclusi-
ve o HIV) entre gays, especialmente jovens, nos mais diferentes
países desenvolvidos. A despeito de algumas indicações prelimi-
nares de que tal fenômeno estaria ocorrendo igualmente entre
jovens heterossexuais, me atenho aqui aos recentes achados rela-
tivos aos gays, cuja questão é comprovadamente relevante.

A partir da metade da década de 1990, começou-se a obser-
var em diversas comunidades gays, norte-americanas e européias,
um retorno de práticas de risco, sendo mesmo algumas dessas
práticas de risco (re)valorizadas como se constituíssem uma nova
onda. Foi o caso do estímulo ao sexo desprotegido ou bareba-
cking (literalmente ‘cavalgar em pêlo’), difundido em festas gays e
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comunidades virtuais na Internet. Algo como uma temerária volta
aos comportamentos de risco da era pré-Aids, em alguns con-
textos orientada pela idéia de uma espécie de roleta-russa e,
paradoxalmente, em outros (e por vezes, nos mesmos, numa
combinação estranha de representações psicossociais opostas)
tributária de uma banalização da Aids, que, devidamente trata-
da, passa a ser vista como uma afecção trivial, para alguns, simi-
lar a um ‘resfriado forte’.

Parecem ter contribuído para esse revival dos anos 80, o con-
flito intergeracional entre as lideranças comunitárias remanescentes
dos anos 80 e os jovens gays, que iniciaram sua vida sexual na era
pós-Haart, ou seja, em um momento em que as pessoas com
Aids passam a viver vidas mais longas e saudáveis, e em que a
epidemia perde, digamos assim, sua materialidade dramática (de
pessoas extremamente emagrecidas e debilitadas). Contribuiria
ainda, a própria recomposição das redes sociais, colocando em
contato pessoas vivendo com Aids de gerações distintas, pesso-
as pertencentes a diferentes segmentos sociais, e com visões muitas
vezes diversas e contrastantes, usuários de drogas e álcool,
trabalhadores do sexo. Não que todos esses elementos não este-
jam presentes em toda a trajetória da epidemia, mas é que agora
pessoas que estariam à margem de qualquer interação social, por
adoecimento ou morte, retornam à cena, sentindo-se bem dis-
postas e otimistas com relação às suas perspectivas pessoais e
em relação a uma suposta não-transmissibilidade do HIV a seus
parceiros (suposta, ressalto, uma vez que níveis indetectáveis de
vírus no sangue não necessariamente significam que alguém dei-
xa de transmiti-los a terceiros).

Temos, portanto, na cena contemporânea, uma arriscada
mistura de adolescentes e jovens adultos que se julgam invulne-
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ráveis ou que dizem que a Aids é coisa de ‘bicha velha’ (nas
palavras de um entrevistado de um projeto de pesquisa desen-
volvido no Brasil) e pessoas vivendo com Aids que julgam que,
ao se tratarem (nem sempre de forma realmente sistemática,
como julgam), podem dispensar quaisquer meios de proteção.
Não por acaso, em diversas cenas gays, mundo afora, observa-
se um recrudescimento de diferentes infecções sexualmente trans-
missíveis, inclusive da gonorréia retal (infecção caracteristicamente
associada à prática do sexo anal desprotegido).

Uma nova geração de estratégias preventivas deve lidar
com os desafios renovados da era pós-Haart, mostrando clara-
mente que a Aids de fato se tornou crônica, mas não se tornou
um ‘resfriado forte’, e continua presente na cena contemporâ-
nea, constituindo um problema de todos nós.

Fechando essa série de reflexões cabe mencionar os ris-
cos de desenvolvimento da resistência viral, não apenas do pon-
to de vista individual (resistência secundária ao tratamento), como
também da transmissão de cepas resistentes a novos indivíduos.
Neste último caso, conhecido como resistência primária, um in-
divíduo pode se infectar com vírus resistentes a um amplo con-
junto de medicamentos, dificultando e mesmo impossibilitando
a adoção de quaisquer opções terapêuticas.

Há pouco foi noticiada em Nova York a emergência de
um assim denominado ‘super-vírus’, resistente a qualquer medi-
cação até então conhecida. Sensacionalismos à parte, trata-se de
um risco real da era pós-Haart – a emergência e posterior disse-
minação de vírus multiresistentes.

Tenho trabalhado, com diversos colegas brasileiros, nor-
te-americanos e canadenses, em pesquisas empíricas e na for-
mulação de modelos conceituais e matemáticos de emergência e
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transmissão de vírus resistentes, no contexto de um retorno de
comportamentos de risco e transmissão ampliada de outras in-
fecções sexualmente transmissíveis. A conclusão a que chega-
mos, em consonância com diversos outros grupos de pesquisa,
é de que a dinâmica da epidemia nos países em que a Haart está
amplamente acessível dependerá do ajuste e entrechoque de for-
ças opostas, incluindo os benefícios ao nível populacional da
utilização da Haart (efetivamente reduzindo, mas não necessaria-
mente eliminando, a capacidade das pessoas, sob tratamento, de
transmitirem o HIV), os efeitos deletérios de um contingente de
pessoas que não aderem ou aderem parcialmente à terapia e se
vêem afetadas por vírus resistentes e, antes de tudo, da capacida-
de das pessoas vivendo com Aids de manterem ao longo do
tempo comportamentos mais seguros.

Face à inevitável fadiga diante de medidas preventivas que
se estendem hoje por quase três décadas e do inevitável otimis-
mo vinculado a viver mais e melhor dos pacientes com Aids em
tratamento com a Haart, trata-se de um desafio formidável.

De forma alguma, tais desafios devem se traduzir em
desânimo ou descrédito dos inegáveis benefícios associados à
Haart, mas, por outro lado, de forma alguma tais benefícios
devem servir de munição à inércia, descaso e indiferença, seja
por parte da sociedade, seja por conta de governos e profissio-
nais de saúde.

Se as estratégias preventivas souberem se renovar e segui-
rem vigorosas e abrangentes e se o tratamento for cuidadosa-
mente administrado e monitorado, podemos trilhar um cami-
nho virtuoso, com uma epidemia de fato sob controle e com as
pessoas vivendo com Aids, usufruindo plenamente dos benefí-
cios da moderna terapia. Se o otimismo se traduzir em com-
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placência e indiferenças, podemos nos defrontar com uma epide-
mia com força renovada, com a disseminação de vírus resistentes.

Mais do que nunca, os ativistas e os profissionais de saúde
estão frente a uma encruzilhada: a epidemia pode estar perto de
um controle efetivo ou de um recrudescimento digno dos mais
desastrados aprendizes de feiticeiro. O exemplo da tuberculose,
freqüentemente resistente a diferentes medicamentos, deve nos
servir de guia e inspiração, para que não nos vejamos surpreen-
didos com a volta de algo que os países ocidentais julgavam
coisa de um passado distante, e que vem assustando o mundo
desenvolvido e em desenvolvimento, dos bairros empobreci-
dos de Nova York ao sistema penitenciário da Rússia e do Leste
europeu.




