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ANEXO C
discurso do presidente Fernando Collor 
de Melo em cadeia nacional de rádio e TV

Leia o discurso do Presidente137

Esta é a integra do pronunciamento programado para ser apresenta-
do ontem à noite, em cadeia de rádio e tv pelo presidente Collor.

Boa noite.
Hoje venho falar à família brasileira sobre um assunto de extrema im-

portância par todos nós: a Aids. 
O que pretendo como pai de família é informar o Senhor e a Senhora 

sobre essa doença que não tem cura, mas que pode ser prevenida.
Mas para isso, precisamos agir rapidamente para conter seu avanço, 

evitando dramáticas consequências.
Há uma guerra a ser vencida.
A Aids é uma emergência médica que justifica ações urgentes do go-

verno em todos os níveis: não é uma doença que possa ser tratada com 
meias verdades ou meias medidas. 

A falta de informação é o primeiro obstáculo que temos que vencer.
Nenhum brasileiro, rico ou pobre, velho ou moço, homem ou mulher, 

pode recusar-se, sob qualquer pretexto, a buscar informações sobre a 
questão.

137 Texto extraído da Folha de São Paulo, de 1º de dezembro de 1991, Primeiro Caderno, seção 
Brasil, p. 4. O discurso foi distribuído na manhã do dia 30/11/1991 e o pronunciamento acon-
teceu à noite desse mesmo dia. O texto foi digitado exatamente como no original. A autora 
tentou localizar o referido pronunciamento na Biblioteca da Presidência da República, sem 
sucesso.
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Os primeiros casos de aids no Brasil apareceram no começo da década 
passada, com o registro de alguns poucos doentes em São Paulo e no Rio 
de Janeiro. 

A partir de 1985, esses casos passaram a crescer de forma acelerada, 
como mostram essas colunas em vermelho.

Existem hoje, em todo o País, espalhados por 900 municípios, 21 mil 
casos de Aids.

Não se trata, vejam bem, de uma doença que só atinge as grandes cida-
des: é um problema que está crescendo no país inteiro. 

O Ministério da Saúde estima que haja, atualmente, no País, entre 500 
e 700 mil pessoas infectadas pelo vírus, o que indica um crescimento ace-
lerado da doença na última década.

Isso não significa que esses milhares de infectados já tenham os sinto-
mas e nem sequer saibam estar doentes.

O período de incubação da doença é de 9 anos em média: isso quer di-
zer que todas essas pessoas, que não têm qualquer sintoma, podem trans-
mitir o vírus para os outros.

Pensem no que isso significa em perdas de vidas humanas. 
Precisamos agir já, para evitar uma verdadeira tragédia.
Este gráfico é impressionante. 
Vejam: ele indica a necessidade de agirmos, Governo e Sociedade, de 

forma urgente; porque se nada fizermos, no ano 2000 serão 8 milhões, 
repito 8 milhões o número de brasileiros infectados pela doença, se não 
houver campanha visando educar, adotar medidas de prevenção.

Mesmo assim é possível que cheguemos ao ano 2000 com dois mi-
lhões de doentes.

Como evitar isso?
É preciso saber que a doença é causada por um tipo de micróbio, um 

vírus, o HIV, o vírus da Aids, que destrói a capacidade do corpo de resistir 
a infecções comuns.

O vírus é transmitido da seguinte forma: por relações sexuais com 
pessoas infectadas, por agulhas e seringas contaminadas, por transfusões 
de sangue contaminado, e da mulher infectada ao recém–nascido, duran-
te a gravidez ou o parto.
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Essas são as formas de transmissão reconhecidas pela ciência.
Felizmente não se transmite no trabalho, nas escolas, no ônibus, trem, 

metrô ou outros tipos de transportes.
Não se transmite pelo aperto de mão, pelo abraço, pela convivência 

normal nas casas; não se transmite em banheiros, piscinas, pela mordida 
de insetos, nem pela comida.

Sobretudo, não se transmite pela solidariedade, pelo amor e carinho 
ao próximo.

Minha gente,
Temos que lutar contra o preconceito e contra a discriminação aos 

doentes de Aids.
Primeiro, porque esta é uma atitude cristã que nos deve guiar.
Segundo, porque há hoje 10 milhões de portadores do vírus em todo 

o mundo, e centenas de pessoas contraem a doença diariamente, o que 
em menos de uma década fará com que todos nós conheçamos alguém de 
nosso círculo mais íntimo de relacionamento contaminado como vírus, 
caso não sejam tomadas as medidas preventivas necessárias. 

Terceiro, porque o portador da Aids está perfeitamente habilitado a 
exercer a maioria das profissões, sem oferecer risco ao próximo.

Quarto, porque a ignorância é a única justificativa para a discrimina-
ção e o preconceito.

Estigmatizar os portadores da doença apenas agrava o profundo dra-
ma que vivem essas pessoas, que merecem a nossa compreensão e sobre-
tudo solidariedade.

Relembro as sábias palavras do Evangelho: “Felizes os que têm mise-
ricórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia deles também”.

Há poucos dias um grande jogador de basquete norte-americano veio 
a público para revelar a sua condição de portador do vírus.

Vários brasileiros têm agido da mesma forma. 
Essas atitudes demonstram coragem heróica, despertando a atenção 

do mundo para um fato de extrema importância: a Aids não é uma doença 
que atinge os chamados grupos de risco, como erroneamente têm pensa-
do algumas pessoas.

Ninguém que tenha vida sexualmente ativa está livre do risco da 
doença.
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Hoje, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 75% dos por-
tadores do vírus da Aids, no mundo, são heterossexuais. 

Este gráfico nos mostra como isso vem acontecendo. 
Em 1985, quando a incidência da doença começava a crescer mais ace-

leradamente no Brasil, 60% das vítimas eram homossexuais. 
Hoje são pouco mais de 40%.
A série em vermelho mostra que também o número de bissexuais que 

contraíram a doença vem diminuindo. 
Pensem nisso com cuidado!
Há outro dado fundamental: o aumento de casos por uso de drogas é 

assustador.
De 1980 a 1986, apenas 3% dos casos no Brasil eram relacionados com 

usos de drogas injetáveis.
Vejam vocês nete gráfico que a partir de 1986 a Aids passou a contami-

nar mais e mais pessoas que fizeram o uso dessas drogas.
Esse número em 1991, subiu para 29%.
O pior, o maior crescimento desse tipo de contaminação no Brasil 

ocorreu em adolescentes, na população de 13 a 19 anos de idade.
Como sabemos, ainda não há cura, mas a epidemia é evitável, porque 

sabemos a causa da doença: a transmissão do vírus HIV.
Ouçam com atenção as maneiras de prevenir a doença; ouçam e trans-

mitam esses conselhos a seus amigos, amigos, filhos, filhas e parentes.
Você está se prevenindo contra a Aids:

- se não trocar de parceiros sexuais com frequencia e se tiver um re-
lacionamento sexual seguro;

- se exigir teste anti-Aids nos bancos de sangue: saiba que a doação 
em locais apropriados é segura e um ato de amor ao próximo;

- se exigir agulhas e seringas descartáveis ou esterilizadas em farmá-
cias, hospitais, postos de saúde e laboratório, bem como material 
esterilizado nos dentistas;

- se exigir, em cabelereiros, barbeiros, casas de tatuagem e acupun-
tura, esterilização dos objetos que cortam ou perfuram, como agu-
lhas, alicates, giletes, navalhas.
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Vejam como tomando providências muito simples, você pode se aju-
dar a evitar o pior, porque cuidando de si próprio, você estará cuidando 
também do seu próximo. 

Minha gente,
Apenas listar as maneiras de previnir não basta.
Precisamos ir mais além: pertenço a uma geração que prefere encarar 

os problemas de frente, sem moralismos falsos ou intolerâncias inaceitá-
veis para com o comportamento alheio. 

A liberdade indivudual de agir é uma das maiores conquistas da civi-
lização a que pertencemos, e de modo algum podemos usar a Aids como 
um pretexto para tolher ou qualificar a liberdade das pessoas. 

Mas é preciso também fazer uma ressalva: a liberdade, nas sociedades 
modernas e justas, não existe dissociada de deveres e obrigações de parte 
de cada cidadão. 

A liberdade tem que estar associada à idéia de responsabilidade, de 
respeito e, principalmente, de amor ao próximo.

Esses são valores universalmente aceitos.
E esses valores são tanto mais importantes quando tratamos da liber-

dade sexual: a promiscuidade é uma forma de comportamento que atenta 
para a própria vida; assim silenciar sobre o tema, por mais polêmico que 
possa ser, seria contraproducente.

Quando tratamos dessas questões que pertencem ao campo da moral, 
não estamos falando de algo que possa ser identificado como a moda, ou 
que possa ser considerado ultrapassado.

É preciso que todos se conscientizem da importância de se tratar a 
sexualidade humana, uma das mais belas e profundas manifestações da 
vida, com respeito e reponsabilidade.

Respeito e responsabilidade que são ainda maiores quando há uma 
epidemia que tem causado tanta dor, tantas perdas.

Minha gente,
Como pai de dois adolescentes e como Presidente da República, cum-

pro um dever inadiável em alertar a Nação e de liderar uma ampla campa-
nha ampla, objetiva e corajosa de combate à Aids. 

O Governo, consciente da sua obrigação moral e dever cívico, precisa 
agir rapidamente, combatendo a epidemia em várias frentes.
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Assim, estamos iniciando uma nova fase de trabalho em prevenção e 
assistência.

Já existe um amplo programa de distribuição de medicamentos, in-
cluindo o AZT, que está sendo implementado pelo Ministério da Saúde.

Mas o principal papel do Governo é o de ajudar a prevenir a doença.
Estou determinado a constituição de uma Comissão Nacional de 

Aids, presidida pelo senhor Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que vai 
procurar mobilizar a sociedade para essa importante missão de combate 
à epidemia.

O Ministério da Saúde já está implantando um grande programa de 
descentralização do combate à doença, com a criação de programas mu-
nicipais em 3.000 cidades brasileiras.

Em cada uma dessas cidades estão sendo criadas Comissões específi-
cas, coordenadas pelas Secretarias Municipais de Saúde.

Esse esforço, porém, não será completo sem a mobilização de todos 
os cidadãos, das igrejas, escolas, empresas, sindicatos, associações co-
merciais, profissionais de saúde, organizações não governamentais, en-
fim, qualquer pessoa ou grupo que queira dedicar-se a essa tarefa. 

O Senhor e a Senhora que estão assistindo a este pronunciamento aju-
dem a criá-la junto aos Prefeitos de suas cidades, ou procurem engajar-se 
no trabalho que já está sendo feito nas localidades onde morem. 

Não podemos perder tempo.
Amanhã, um programa sobre esse tema e sobre o Programa de 

Descentralização do combate à Aids será levado ao ar em rede nacional 
de televisão e rádio.

É preciso que todos os brasileiros se engajem nessa luta: se falharmos, 
não poderemos culpar ninguém por nossa omissão, a senão a nós mesmos.

Lembre-se: pode acontecer com qualquer pessoa; não acredite nessa 
história do “comigo não acontece”.

Há uma guerra a ser vencida.
Vamos vencê-la, minha gente, com a ajuda e o empenho de todos e de 

cada um dos brasileiros, e, acima de tudo, com a ajuda de Deus. Boa noite. 
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