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A p r e s e n t a ç ã o

A

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 nãogovernamentais, 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
Presidente da ABIA

Veriano Terto Jr.
Coordenador Geral da ABIA
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O

seminário “pesquisa em DST/HIV/AIDS: determinantes 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 avaliação do impacto das ações de prevenção que vêm sendo implementadas 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 pesquisas sobre AIDS são desenvolvidas, ou podem vir a se desenvolver, 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 propostas, que possam vir a aprimorar as respostas que a Academia 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 Antonio José da Costa Cardoso (do Instituto de Saúde Coletiva 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 franceses e norte-americanos sobre a descoberta do vírus da AIDS
(e lembrando as correntes “dissidentes” que ainda apregoam que o HIV não é o agente causador dessa doença), Castilho 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 uniforme no país, de modo que podemos falar de uma epidemia
multifacetada, ou de um mosaico composto por várias subepidemias regionais, para citar apenas duas imagens aludidas por Castilho.
Nessa exposição, vimos que, nesses vinte anos, desde
que foram notificados os primeiros casos de AIDS, o panorama epidemiológico sofreu profundas modificações. No
início dos anos 80, os primeiros casos foram identificados
entre uma população preponderantemente masculina e
1
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com altos níveis de escolaridade, estando a epidemia circunscrita aos grandes centros urbanos e com uma expressiva participação da transmissão homossexual e por transfusão de sangue e de hemoderivados. Muito rapidamente,
passamos a observar o aumento do número de casos entre
as classes menos favorecidas socialmente, mulheres heterossexuais 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, pauperização 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 possibilidade 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 existentes (SICLOM, SINAM, SISCEL, SIH/SUS, SIM), mas de
estabelecer uma agenda de pesquisa que tenha como princípio a busca por uma compreensão mais holística e interdisciplinar 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 riqueza da segunda mesa do seminário, centrada na exposição
de Elza Berquó (do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento – CEBRAP), sobre a pesquisa demográfica sobre comportamento 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 comparação dos dados da pesquisa por ela coordenada, sobre o
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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 Ministério da Saúde desse país. Este tipo de comparação é, portanto, uma das possibilidades analíticas de estudos de base
populacional, como os que autora citou. Mas, o que a comparação torna óbvia é, justamente, a ação dos fatores sócioculturais, 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 interlocutores 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 debate é a disjunção entre os achados de estudos comportamentais 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 fatores, contribuem para aumentar a vulnerabilidade das populações 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 preocupação em alcançar uma compreensão dos determinantes 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 estudos em AIDS, o diálogo destes com as políticas públicas e
com a população pesquisada.
Mas, para que todo esse debate possa avançar, é necessário que tenhamos uma noção mais integral de qual é a efetiva 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 produzido 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 programa, a Dra. Beatriz Tess.
A partir da análise apresentada por Bastos e dos comentários das debatedoras, podemos concluir, entre outras coisas, que o Brasil tem uma longa experiência acumulada de pesquisa em DST/HIV/AIDS, e que caminhamos
para um processo de organizar e melhor coordenar os esforços 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 condições de pesquisa equivalentes aos países do sul da Europa
(Itália, por exemplo). Neste sentido, o país não pode se furtar à posição conquistada no cenário internacional e assumir 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 fatores, para firmar a resposta brasileira à epidemia como um
modelo original, se comparada com os programas nacionais de outros países.
Dito de outra forma, uma agenda de pesquisa em
DST/HIV/AIDS deve procurar dar maior visibilidade à resposta frente à epidemia que o Brasil vem conseguindo
delinear, revelando as condições (sociais, históricas, culturais, epidemiológicas, políticas, entre outras) que nos
permitiram chegar onde estamos, as contradições que enfrentamos, 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, ainda, 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 momentos desse seminário, à insuficiência de protocolos de pesquisa que facilitem e promovam o diálogo entre a pesquisa 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 Columbia 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 Moreira dos Santos (da Escola Nacional de Saúde Pública, da
FIOCRUZ), como debatedores.
Segundo Parker, a pesquisa em AIDS ainda não conseguiu 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 desigualdade 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.

Carlos André F. Passarelli
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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 conjuntura 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 epidemia (ou das várias epidemias), na medida em que eles
são definidores dos modos de interação social, aniquilando diferenças e promovendo desigualdades.
O foco da discussão, então, recaiu sobre a forma débil como a pesquisa tem conseguido tocar nessas questões, forçando-nos, necessariamente, a uma reflexão sobre os pressupostos teóricos que orientam a nossa compreensão sobre a epidemia e, portanto, as nossas agendas de pesquisa (quais as nossas concepções de sujeito,
de saúde, de prevenção?), o tipo de inserção social que
nos permite – pesquisadores e intelectuais – compreender e transformar a realidade e os diálogos (possíveis?)
que devem ser estabelecidos entre a produção científica
e os contextos onde efetivamente as comunidades interagem entre si.
Um debate que se estabelece nesses termos não se limita, simplesmente, a uma interrogação sobre a forma
(método) como o conhecimento é produzido e os fundamentos epistemológicos da atividade de pesquisa, mas
nos remete aos preceitos éticos que devem, necessariamente, fazer parte da nossa agenda. Neste sentido, a última exposição do seminário – ética em pesquisa – realizada por Dirceu Grecco (da Faculdade de Medicina
UFMG) e debatida por Jorge Beloqui (do Grupo de Incentivo 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 atuantes. Neste sentido, a declaração de Helsinque, que determina 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 responsabilidades 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 realidade 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 procedimentos (e o seu cumprimento e controle) é o que nos
faz avançar na consolidação de uma atividade de pesquisa 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 saber, a cidadania e a solidariedade.
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Conclusão: uma agenda possível
A partir das discussões suscitadas pelos expositores
e debatedores em todas as mesas do seminário, tentamos 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 possível, devem possuir uma orientação interdisciplinar,
não somente para enriquecer as metodologias empregadas, mas, principalmente, para que tenhamos análises 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 eixos de desigualdades que determinam, de forma sinérgica, as várias sub-epidemias existentes na realidade
brasileira.
3) Promover a implementação de fluxos e procedimentos formais que permitam uma maior interlocução 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, promovendo a publicação de pesquisas nacionais em revistas indexadas internacionais.
5) Estimular as atividades e institutos de pesquisa
também em regiões que estejam fora do eixo sul/sudeste, para que possamos ter estudos que, de forma
efetiva, revelem as diferenças regionais do país.
6) Os protocolos de pesquisa devem prever procedimentos e fluxos que permitam um diálogo maior entre 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 seminário que, desde a sua idealização, aposta na intersetorialidade como estratégia e solução para os dilemas ainda postos pela AIDS. Também no que tange às interfaces entre os pesquisadores e a epidemia, é importante
perseverar no esforço de integração entre todas as instâncias que contribuem no enfrentamento aos desafios dessa epidemia. Assim, o envolvimento da sociedade civil, instituições de pesquisa, organismos governamentais e o setor privado com as questões que permeiam o campo da pesquisa é a ferramenta que nos permite 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.

Notas sobre o seminário “pesquisa em DST/ HIV/ AIDS: determinantes sócio-demográficos e cenários futuros”
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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 desenvolvimento.
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 levantamento bibliográfico e do levantamento anterior –
Bastos & Coutinho, 1999), ou seja, se expande preferencialmente 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 heterogênea nas suas diferentes regiões e localidades.
Se, por um lado, existem, entre nós, problemas como a
sustentabilidade das ações, hoje financiadas por meio de recursos 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 apostado, 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-retrovirais, acoplado a uma política de redução dos preços finais e dos custos de produção, e estímulo à produção e capacitação científica e tecnológica local no âmbito da produção
e desenvolvimento de fármacos e remédios;
b) o estabelecimento de redes de diagnóstico e monitoramento laboratorial de grande sofisticação e excelente padrão de qualidade, como as redes de avaliação da carga viral,

contagem diferencial de subpopulações de linfócitos, caracterização e isolamento viral, e, mais recentemente, de monitoramento da resistência aos anti-retrovirais.
As diferentes e contrastantes facetas da epidemia brasileira vêm instigando a produção científica nacional, que
vem tematizando, especialmente dos pontos de vista social
e epidemiológico, as inter-relações entre os diferentes contextos e estratos sociais de um país marcadamente heterogêneo e a dinâmica da epidemia de HIV/AIDS. Ao mesmo
tempo, a pesquisa brasileira vem buscando (não sem dificuldades) se ombrear aos países mais desenvolvidos na vanguarda da pesquisa nas áreas básica e clínica, ou nas investigações 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 Tecnologia (C&T) de todo o mundo, como uma razoável integração da pesquisa de ponta com o complexo industrial instalado no país e um crescente número de parcerias e projetos
multicêntricos com instituições e organizações internacionais. Em termos comparativos, é possível pensar o Brasil neste
campo específico como possuidor de uma comunidade científica 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 desempenho 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
3
protocolos fase III de medicamentos anti-retrovirais inclua hoje o Brasil como um dos centros neles envolvidos.
Tal participação coloca desafios éticos importantes quanto
ao adequado monitoramento destas iniciativas e “reclama” uma participação mais efetiva dos pesquisadores brasileiros na formulação destes protocolos (o que esbarra na
ainda restrita capacidade nacional no âmbito da epidemio-
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Pesquisador do Departamento de Informações para a Saúde (DIS/ CICT) da Fundação Oswaldo Cruz e do CNPq.
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
com o: absorção e farm acodinâm ica, tolerabilidade e possíveis efeitos adversos e doses tóxicas. Os estudos pré-clínicos não são realizados em seres
humanos, mas sim em animais de experimentação.
2

Francisco Inácio Bastos - Mônica Malta

9

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 pesquisas 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 propostas oriundas de outros contextos, o que se torna especialmente 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 públicas. Neste sentido, características como a replicabilidade e a generalizibilidade dos achados, metas a serem buscadas no âmbito das Ciências Naturais, podem, na verdade,
constituir empecilhos sérios no âmbito das Ciências Sociais. A partir desta constatação, grandes protocolos multicêntricos, como o Estudo Multicêntrico da Organização
Mundial da Saúde sobre Usuários de Drogas Injetáveis (hoje
– julho de 2001 –, em curso), passaram a combinar metodologias quantitativas (sob a forma de inquérito epidemiológico ou survey), com o emprego de questionários fechados 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 aprofundando em alguns pontos, trabalho anterior sobre a mesma
temática (Bastos & Coutinho, 1999). Em virtude do aumento 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 Brasil e a respectiva produção científica), nossa análise se
deterá nas transformações qualitativas da comunidade
científica nacional e da produção científica na área nestes 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) quanto aos produtos científicos stricto sensu ou “trabalhos completos” (artigos publicados em revistas com corpo editorial,
livros e capítulos de livro), e lançou mão dos principais bancos 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
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completo está sujeita a inúmeras flutuações. Nossa opção
no presente texto tem um caráter duplamente operacional: 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 humanos e dotação orçamentária, limitações estas presentes
em quaisquer levantamentos de natureza similar.
Além destes bancos de dados, que nortearam o levantamento anterior (Bastos & Coutinho, 1999), o sistema
SciELO (Scientific Electronic Library Online) foi exaustivamente utilizado nesta segunda análise, em decorrência
do importante aprimoramento deste sistema nos últimos
anos, que constitui hoje uma fonte inestimável da produção 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, disponibilizado pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e BIREME (Centro Latino-Americano 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 internacionais ligados às Ciências Sociais e à Psicologia, disponibilizado pelo Conselho Federal de Psicologia; b) O Site da
Coordenação Nacional de DST/AIDS do Ministério da Saúde (www.aids.gov.br), fonte de inúmeros documentos em
vias de se transformar em publicações completas e/ou publicações 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 Information), através de seus bancos voltados para as Ciências Naturais (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 bibliografia 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 “Diretório 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 importante crescimento experimentado pela pesquisa brasileira em
HIV/AIDS no período sob análise (1997-2000), em comparação com quaisquer dos períodos trienais anteriores, ou
seja, o incremento da produção científica evidenciada pelo
presente levantamento em comparação com o levantamento anterior (Bastos & Coutinho, 1999), se deve, em boa medida, 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 empregados), a produção deste último triênio era substancialmente
mais expressiva do que aquela referente a períodos anteriores, ou seja, descartados os possíveis vícios de observação,
existe um crescimento real da produção no último triênio.
De forma similar ao levantamento anterior (Bastos & Coutinho, 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 nossas 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 comportamento.

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 sociologia da ciência denomina “ilhas de competência” (Oliveira, 1985), no triênio sob análise, 1997-2000. A produção
de alguns grupos, que contam com um contingente importante de pesquisadores titulados e um bom montante
de verbas, passou a predominar claramente em determinadas áreas, como, por exemplo, nos trabalhos que requerem o domínio de determinadas técnicas de biologia
molecular, imunologia e virologia.
Embora seja temerário comparar esta produção, mesmo a mais qualificada, à produção norte-americana, existem 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 geoprocessamento e análise espacial na análise de tendências da
epidemia, em que a produção nacional praticamente equivale 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 científica 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” (utilizando a terminologia weberiana) é dado pelo grupo da Universidade 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 sucessivas verbas de pesquisa (grants) oriundas dos institutos pertencentes ao sistema NIH (National Institutes of Health,
EUA). Tais projetos de grande envergadura, infra-estrutura sofisticada e substancial aporte financeiro enfatizam,
4
invariavelmente, as assim denominadas “hard sciences”
(ou seja, basicamente, no caso do HIV/AIDS, as Ciências
Naturais, freqüentemente em interação com as Matemáticas), 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 avançadas de análise estatística.
Embora este grupo tenha contado, em alguns dos trabalhos 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 replicabilidade e generalizibilidade dos achados. Com isso, as Ciências
Sociais e Psicológicas, que se nutrem exatamente das singularidades de indivíduos, grupos, sociedades e culturas,
acabam, o mais das vezes, a reboque das demais ciências, ou
obrigadas a adotar metodologias e procedimentos uniformes, o que pode ser traduzido por uma orientação basicamente behaviorista nas Ciências Psicológicas e funcionalista nas Ciências Sociais.
As autorias dos trabalhos estão fortemente concentradas nos investigadores principais e seus respectivos alunos
e auxiliares de pesquisa, assim como em determinadas colaborações com colegas norte-americanos.
b) Um segundo grupo, de natureza intermediária frente às polaridades representadas pelos grupos que compõem
os itens a) e c), é representado pela Escola Paulista de Medicina/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
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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 adequada infra-estrutura e domínio das técnicas mais avançadas no âmbito das ciências básicas.
Este segundo grupo parece (a quem analisa seu desempenho exclusivamente da ótica da produção e não de um
conhecimento mais aprofundado de sua estrutura organizacional) menos hierárquico, com uma maior diversidade
de linhas-de-atuação e pesquisadores titulados (e seus respectivos alunos e auxiliares) e, por isso mesmo, mais vinculado a iniciativas diversas destes pesquisadores, com recurso mais freqüente a agências locais de fomento e financiamentos 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 conjunto de pequenos núcleos, com vida relativamente independente, 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 atuação importante de pesquisadores dos campi regionais, especialmente em Salvador, Bahia, ainda que exista uma inegável concentração no campus principal, em Manguinhos,
no Rio de Janeiro.
A atuação da Fiocruz, pelo seu próprio porte e abrangência, ainda que de certa forma concentrada nas ciências básicas e na epidemiologia, vem se ampliando na área
sócio-comportamental e clínica. Outra tendência, relativamente recente, diz respeito a temas transversais, como
o HIV/AIDS entre os usuários de drogas injetáveis ou a
transmissão vertical, que congregam grupos relativamente grandes de pesquisadores de diferentes áreas, fazendo
com que exista uma tendência a uma maior concentração de pessoas, recursos e utilização de infra-estrutura.
Em parte devido à sua condição de integrante da estrutura do próprio Ministério da Saúde, a Fiocruz vem desempenhando um papel bastante ativo na montagem e operação das grandes redes nacionais, como a “Rede Nacional de
Isolamento e Caracterização Viral” e iniciativas de natureza 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 observar 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
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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 grandes questões nacionais, como o desenvolvimento ou a desigualdade social, assim como aspectos específicos de sua
trajetória no Brasil, especialmente nas universidades e institutos de pesquisa.
Igualmente no presente levantamento, devido ao próprio 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 participação 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 equipes de pesquisa menores e requer (ou antes, dispõe) de
infra-estrutura menos onerosa e complexa.
Ainda que exista uma produção mais relevante por parte de determinados grupos e instituições, a produção nesta
área do conhecimento é mais dispersa, não chegando a definir situações propriamente paradigmáticas como as que
contrastam os grupos de excelência em Ciências Naturais
com as atividades científicas das demais instituições. Também a estrutura de financiamento é mais diversificada, sendo bastante incomuns as verbas de pesquisa (grants) de grande envergadura, e substancialmente maior a participação
de agências internacionais não-governamentais, cujo exemplo paradigmático é a Fundação Ford.
Ou seja, enquanto nas Ciências Naturais predominam as
iniciativas estatais, nacionais ou internacionais (particularmente do sistema NIH), nas Ciências Sociais ganham maior
relevância as fundações privadas, as iniciativas conjuntas
academia/organizações não-governamentais, tornando menos nítidas as fronteiras entre ciência e intervenção, prática
acadêmica e mobilização social/ativismo.
Definiríamos a produção neste campo do conhecimento 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 grupos de base mono-institucional, estrutura concentrada
de financiamento e produção multiautoral. Um exemplo
característico desta estrutura de rede é o conjunto de pesquisadores de diferentes filiações e formações, nucleados,
de forma intermitente (ainda que exista um núcleo central, propositor e dinamizador), em torno do Instituto de
Medicina Social da UERJ e da ABIA (Associação Brasileira Interdisciplinar AIDS).

Vale o que está escrito...?
Uma observação fundamental do levantamento anterior foi a que constatou a importante dissociação, na produção científica nacional, entre uma exuberante vitalidade
da produção oral (sob a forma de comunicações a congressos, seminários etc.) e uma produção escrita (considerando-se os “trabalhos completos”, segundo os critérios anteriormente definidos neste texto) bastante mais restrita.
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Ainda que a veiculação preferencialmente oral da produção 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 nacionais feitas aos congressos internacionais, como os Congressos Internacionais de AIDS), tal fato vem experimentando mudanças aceleradas, especialmente no que diz respeito 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 apresentados em congressos internacionais (como as Conferências Internacionais de AIDS e as Conferences on Retroviruses and Opportunistic Infections) e publicações completas vem se aproximando dos padrões internacionais, ou
seja, os principais trabalhos apresentados em um congresso, em, digamos, 1996, se transformam em publicações completas no intervalo (necessário a todo o processo de redação, submissão e re-submissão) de 2 ou 3 anos (no exemplo, 1998-9). Tal correspondência foi verificada por nós em
trabalho anterior quanto a grupos de pesquisa internacionais 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 científica nacional é a exigência (crescente), por parte das agências 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 excelência, submetidos mais constantemente e mais de perto
às exigências das grandes agências de fomento nacionais e
internacionais, outras agências, como a própria Coordenação 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 publicações completas, mas, certamente, quanto à incorporação
obrigatória da definição de indicadores e métodos de avaliação a serem utilizados ao longo do processo de implementação do projeto, já no momento da própria formulação e
submissão de propostas.
A prática de definir indicadores de processo e impacto, e de avaliá-los sistematicamente do ponto de vista qualitativo e/ou quantitativo parece estar contribuindo para
que instituições e grupos, normalmente pouco afeitos à
avaliação das suas ações, venham se empenhando em sistematizá-las em anos recentes. Já é possível constatar tais
efeitos benéficos sobre a produção científica em determinadas subáreas do conhecimento, como, por exemplo, no
âmbito das ações de prevenção ao HIV/AIDS dirigidas a
usuários de drogas injetáveis, como mostramos recentemente, em apresentação oral no “Congresso Internacional de Redução de Danos” (Bastos et al., 2001), registran-

do o estabelecimento de parcerias entre agências governamentais e ONG, envolvidas no trabalho mais direto e prático de prevenção, e a academia.

Além das ilhas...
Obviamente, seria uma ingenuidade acreditar que a dinâmica de uns determinados grupos de pesquisas, instituições e/ou regiões geográficas se espraie espontaneamente 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 determinada 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 diferentes especialidades trabalhando em conjunto e, especialmente, no âmbito das Ciências Naturais, de infra-estrutura e equipamentos mais dispendiosos, complexos e de
manutenção mais difícil;
b) À complexificação crescente dos procedimentos operacionais dos empreendimentos científicos de grande porte (“big science”) corresponde uma sofisticação, igualmente
progressiva, de seus aspectos organizacionais e gerenciais,
fazendo com que apenas instituições que contam com estruturas administrativas de maior porte consigam proceder aos inúmeros processos de aquisição, monitorização e
prestação de contas com relação a serviços, insumos e equipamentos;
c) A estrutura nacional, e, principalmente, internacional, de financiamento vem, claramente, privilegiando
os grandes grupos de pesquisa e determinadas regiões,
onde se concentram recursos e pessoas qualificadas, beneficiando-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 Silicon Valley, Califórnia, EUA, em relação à produção de computadores e softwares.
Em um país com marcantes disparidades regionais e
uma comunidade científica pouco integrada, como o Brasil, 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 comunidades estimular o fortalecimento de grupos emergentes, contribuir 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 específicas/determinadas comunidades).
A prática de elaborar diretórios de pesquisa (como, há
alguns anos, foi proposto e implementado pela Organização Pan-Americana da Saúde; ver detalhes em Bastos &
Coutinho, 1999) e revisar criticamente a produção científica é essencial neste sentido, pois permite explicitar a
produção de grupos, que, por ora, não procederam à sistematização da própria produção, o que pode conferir-lhe
maior integração e “organicidade”. É possível identificar,
na presente revisão, a presença de grupos de pesquisa emergentes, 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 colaborações 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, respectivamente, para o financiamento de ações de prevenção à AIDS
e promoção à saúde, com recursos administrados pelas agências 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 produção científica nacional nesta área específica, papel maior
está reservado a financiamentos concedidos a títulos diversos
a serviços, organizações não-governamentais e redes, que, ainda que muitas vezes não se dirijam especificamente à área de
pesquisa, acabam por dinamizá-la ao contribuir para a resolução de determinados “gargalos” da pesquisa nacional, como a
padronização de condutas, a avaliação da proficiência de serviços, a integração de diferentes serviços no âmbito nacional
e a capacitação dos profissionais.
A título de exemplo, lembremos da importante produção científica vinculada à Rede Nacional de Caracterização e
Isolamento Viral, onde se conjugam os recursos da Coordenação Nacional de DST-AIDS a pequenos recursos do sistema da ONU, além de verbas originárias de agências de fomento propriamente ditas, tanto nacionais (como o CNPq)
como internacionais (como institutos vinculados aos NIH
ou programas a ele subordinados como os da Fundação Fogarty). Os recursos disponibilizados pela CN-DST/AIDS vêm
sendo fundamentais uma vez que, freqüentemente, se dirigem a áreas onde as agências de fomento tradicionais se
mostram desinteressadas ou mesmo refratárias, como as avaliações de proficiência ou o treinamento à distância em procedimentos laboratoriais básicos.
Por esta razão, a CN-DST/AIDS vem desempenhando na
sua área específica um papel pouco habitual no Brasil –
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embora central na estrutura de pesquisa norte-americana –
de instância articuladora e multiplicadora de ações de diferentes instituições, potencializando e integrando recursos
provenientes de fontes diversas.

Notas finais
Em suma, reiteramos algumas das conclusões do trabalho 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 renovados, deficiências estruturais da ciência brasileira, como a
forte oralidade da tradição cultural brasileira e a fragmentação 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 deficiências na formação de pesquisadores em determinadas áreas
como, por exemplo, na utilização de métodos quantitativos em Ciências Sociais ou no desenvolvimento da Epidemiologia Clínica.
A transição que vem sendo experimentada pelas universidades 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 federais de cunho mais abrangente (como reformas de instalações físicas ou contratação de novos professores) e se ampliando os recursos cuja obtenção depende de esforços competitivos, que privilegiam quase invariavelmente os grupos
mais estruturados e de maior tradição na área.
À falta de esforços compensatórios, podemos desembocar num sistema com assimetrias tão profundas que combine ilhas de excelência com instituições e grupos inteiramente 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 articulação, já bastante sedimentada, com a comunidade, com
a indústria e com os fóruns e agências internacionais. Espera-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 incúria 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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Introdução
Os estudos sociais e comportamentais sobre sexualidade, gênero e DST/AIDS adquiriram uma importância central no campo de saúde pública nas últimas décadas. Nos
últimos anos, eles têm sido fortemente marcados e orientados para a determinação de fatores estruturais e comportamentais relacionados ao risco e vulnerabilidade da
população para a infecção do HIV.
Os primeiros estudos de maior relevância no Brasil foram aqueles de base populacional, que trouxeram informações significativas para a compreensão da sexualidade,
ainda que de forma tangencial ao problema das doenças
sexualmente transmissíveis, tendo sido originados no
contexto de desenvolvimento de pesquisas no campo da
saúde reprodutiva. Assim, não podemos deixar de mencionar que o enfoque da sexualidade não emergira como
tema central de análise. Em seu lugar, era dada atenção às
questões dos métodos de contracepção, gravidez e riscos
associados à mortalidade materna especificamente e à
morbidade da população feminina.
Conhecidos desde os anos 50 e 60, os métodos de contracepção, sejam os de barreira – condom e diafragma – ou
os mais modernos medicamentos a base de estrógeno e progestágenos, lançados no mercado para uso em grande escala, adquiriram importância significativa no controle da
fertilidade, em particular nos países em vias de desenvolvimento. De início, por meio da distribuição de preservativos e contraceptivos por via oral, em clínicas e serviços
de atenção à saúde, dirigidas às mulheres pobres. Em seguida, por meio da laqueadura, intervenção cirúrgica aplicada em massa em todas as regiões do país. Essa estratégia
constituiu-se no alicerce da política demográfica do governo militar pós-64.
Em particular, chamava a atenção dos pesquisadores a
controvérsia sobre o crescimento populacional e o desenvolvimento econômico. É no contexto e advento das políticas públicas de controle de natalidade e de contenção

dos efeitos adversos do crescimento populacional sobre o
desenvolvimento econômico, nas décadas de 70 e 80, que
foram publicados estudos importantes de base populacional, onde se demonstrava as contradições, desigualdades e
impacto do modelo de desenvolvimento adotado no país.
Essa questão dividia a opinião dos economistas, técnicos do governo e militares. Os primeiros alertavam para a
necessidade de se conter o crescimento demográfico como
estratégia para o desenvolvimento econômico. Os tecnocratas, ao contrário, viam no crescimento da população a possibilidade de equacionar o problema da ocupação de vastas
regiões brasileiras (Singer et al, 1974).
Três pesquias são de fundamental importância para a
compreensão dos estudos que foram desenvolvidos nesse
período: o trabalho de Paul Singer, “Dinâmica Populacional
e Desenvolvimento”, publicado em 1971, o de Elza Berquó e
Cândido Procópio F. de Camargo, “Diferenciais de fertilidade”,
publicado pelos Cadernos CEBRAP (Centro Brasileiro de
Análise e Planejamento) em 1971 e “Crescimento populacional (histórico atual) e componentes do crescimento (fecundidade
e migrações)”, de Elza Berquó, publicado em 1983.
Ainda em relação à saúde reprodutiva, convém mencionar que a pressão do movimento feminista para reformular o modo como as mulheres eram atendidas nos serviços
de saúde, resultou, na década de 80, na implementação do
Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher pelo
Ministério da Saúde (PAISM). As demandas do movimento feminista colocaram em pauta a centralidade da questão de gênero nas pesquisas de base populacional, principalmente, as realizadas pelo Governo, tais como a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) e a
Pesquisa de Orçamento Familiar (POF/IBGE).
É importante frisar que o aparecimento maior de questões como união consensual em oposição aos contratos formais de casamento, que apareciam nos estudos mencionados, indicava as transformações que vinham ocorrendo na
moral sexual e familiar, alterando significativamente a estrutura e composição das famílias em todas as camadas sociais e em ritmos diferenciados, sendo essas alterações mais
acentuadas nos grandes centros urbanos das regiões sul e
sudeste. De acordo com Berquó e Loyola (1984), “viver junto significava ser casado, seja no religioso ou no civil – e ser casado significava ter filhos – e casava-se mais e mais cedo, nos últimos anos
(sobretudo nas cidades e nas cidades do Centro-Sul) separava-se com
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maior freqüência, casa-se menos e mais tarde, tem-se menos filhos
ou mesmo nenhum, e um número crescente de pessoas vive em
uniões livres (consensuais, cor-de-rosa ou cor-de-cinza e até homossexuais)”. Indagava-se, então, se as mudanças representavam
de fato uma revolução na estrutura da família ou consistia
algumas modificações mais de forma que de conteúdo, e,
portanto, mantinha-se intacta “a configuração historicamente
constituída da família tradicional”.
Na tentativa de gradualmente cobrir as lacunas existentes com a falta de estudos sobre a sexualidade no Brasil, iniciativas importantes marcaram este período, como
o crescente número de organizações de base comunitária
direcionadas à saúde reprodutiva e grupos de ativismo gay
que emergem, tornando a questão da sexualidade uma área
chave de preocupação e de reivindicação de direitos. É
neste cenário que surge a AIDS, uma doença cuja transmissão se dá por vias que, para a ciência, ainda eram consideradas da ordem do obscuro, isto é, o sexo e o uso de
drogas injetáveis.
Este texto, portanto, pretende ser um levantamento das
principais tendências observadas no universo das pesquisas
sociais sobre comportamento sexual, de forma prioritária, e
uso de drogas em menor extensão, desde o aparecimento
da AIDS. Para tanto, delimitamos, a título de demonstração, três períodos históricos distintos. No primeiro período, que vai de 1985 até início dos anos 90, encontramos os
estudos voltados a diferentes segmentos populacionais, e
que se caracterizam por serem iniciativas isoladas, preocupadas em descrever uma questão que se impunha pelo seu
caráter inédito e devastador. Já com uma epidemia instalada e mais conhecida, o segundo período, circunscrito aos
primeiros anos da década de 90, caracteriza-se por esforços
de pesquisa mais articulados entre alguns atores, visando a
responder a questionamentos específicos, colocados por
profissionais da área da saúde e das ciências humanas que,
de uma forma ou de outra, viam-se impotentes perante uma
síndrome que, por um lado, era fatal, mas que, por outro,
totalmente possível de se prevenir. O terceiro momento que
descrevemos, que vem desde meados da década de 90 até os
dias atuais, é também marcado pela forte coordenação na
realização dos estudos, mas, principalmente, verifica-se um
aporte de recursos de maior envergadura do que nos outros
períodos e, portanto, são pesquisas de maior abrangência,
com desenhos e metodologias mais complexas.

O advento da epidemia da AIDS
e os estudos sociais
e de comportamento:
os anos de pioneirismo e descoberta
Quando do surgimento da AIDS no começo dos anos
80, a falta de compreensão geral sobre a experiência e o
comportamento sexual gerou problemas sérios na tentativa de estudar a dinâmica da infecção pelo HIV e definir
respostas efetivas. A falta de base teórica não era única do
campo da AIDS, porém, o advento desta epidemia intensificou a atividade de pesquisa em resposta a este emergente problema de saúde pública, numa tentativa de suprir a
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grande lacuna de informações na área. A escassa linha de
base de dados sobre a sexualidade humana e, conseqüentemente, a necessidade urgente de coletar dados sobre
comportamentos ligados à transmissão do HIV teve como
implicação o desenvolvimento de pesquisas e intervenções com limitações metodológicas e teóricas (Parker e
Gagnon, 1995).
Em particular, cabe ressaltar que as linhas de investigação seguiam na direção dos estudos comportamentais, centrados nos comportamentos e atitudes individuais da população em geral ou de grupos sociais que se encontravam
em situação de risco. Esse tipo de investigação transversal,
pontual e de base populacional, relevante do ponto de vista
de sua extensão, não possibilitou o equacionamento de
questões como saúde/sexualidade, sexualidade/direitos, sexualidade e AIDS, por exemplo.
Parker e Aggleton (1999) apontam que as falhas dessas abordagens se devem ao fato de que a pesquisa em HIV/
AIDS quase nunca foi orientada por uma teoria da sexualidade humana ou do desejo sexual, mas sim por necessidades urgentes de se obter dados descritivos, tais como as
informações geradas por estudos do tipo KAPB (conhecimento, atitudes, práticas e comportamentos) ou estudos
demográficos. Por vezes, encontrava-se alguma conceituação do desejo sexual como “desejo humano básico ou
biológico”, que pudesse ser moldado em decorrência das
circunstâncias externas.
Durante a primeira fase das pesquisas de sexualidade
em tempos de AIDS, os acadêmicos demonstravam uma
resistência em associar-se a pesquisas de sexualidade e
AIDS devido ao preconceito em relação às questões suscitadas pelo sexual, e, mais claramente, à homossexualidade. A maioria dos pesquisadores no Brasil, como nos
demais países, não tinha interesse em pesquisar a sexualidade e, menos ainda, a homossexualidade, por não considerar esses temas “nobres” ou “dignos” para a academia.
Conseqüentemente, por não ser considerada uma área legítima de estudo no meio acadêmico, a produção de conhecimento sobre a matéria e a formação de pesquisadores nesse campo específico encontraram duras limitações.
O apoio financeiro para as pesquisas em sexualidade, na
época, era proveniente, basicamente, de investimentos de
agências internacionais.
É desta forma que, no final dos anos 80 e início dos
anos 90, vamos assistir à consolidação de centros de estudos e pesquisas que deram enfoque às questões de gênero.
Em 1992, temos o início da formação e aprimoramento
profissional para pesquisadores da área com a criação de
programas em duas instituições acadêmicas, com apoio
financeiro internacional das Fundações Ford e MacArthur.
Esses centros são: o Programa para o Estudo e Pesquisa em
Sexualidade e Saúde Reprodutiva do Núcleo de Estudos
em População, da Universidade Estadual de Campinas
(NEPO/UNICAMP), em São Paulo, e o Programa para Estudos e Pesquisas em Sexualidade, Gênero e Saúde do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (IMS/UERJ).

As pesquisas sociais sobre sexualidade e AIDS no Brasil: entre a demografia e a cultura sexual (1980-2000)

A produção intelectual destes núcleos de pesquisa e
formação acabou se constituindo em referência para muitas pesquisas sociais em AIDS. Em uma época quando os
recursos humanos e financeiros ainda eram muito escassos, encontramos uma efervescência de estudos de investigação empírica sobre a homossexualidade, que acabou
por imprimir uma faceta menos “comportamentalista” às
pesquisas sociais surgidas no bojo da epidemia de AIDS.
Assim, dentre os estudos voltados à comunidade homossexual, mas sem um foco exclusivo ou preponderante sobre as questões sociais suscitadas pela infecção pelo HIV,
destacamos os trabalhos antropológicos de pesquisadores
como Peter Fry (1982), sobre questões culturais relacionadas aos homossexuais no Brasil, Néstor Perlongher
(1988), sobre prostituição masculina em São Paulo,
Edward MacRae (1990), sobre o movimento homossexual
brasileiro e Richard Parker (1991), sobre a cultura sexual
da população brasileira.
Muitos destes estudos surgiram no seio do movimento político pelos direitos das minorias sexuais. Além dos
já mencionados trabalhos de Fry, Perlongher e MacRae,
outros estudos foram realizados dentro e fora do meio
acadêmico, e, por isto, marcados por grande originalidade no que diz respeito aos modelos e metodologias adotados em relação àqueles do trabalho científico. O livro
de João Silvério Trevisan (1986), Devassos no Paraíso, situase neste interregno entre a literatura e a pesquisa, entre
a produção acadêmica e o romance, e apresenta um panorama da homossexualidade e do comportamento sexual
entre pessoas do mesmo sexo, desde o início do século
XX, recorrendo a fontes diversas, tais como, recortes de
jornais e revistas e entrevistas com informantes privilegiados. Este texto serviu (e serve) de referência para inúmeros estudos sobre a comunidade homossexual brasileira, sendo citado num sem número de dissertações e
teses científicas na área de ciências humanas.
Com o impacto da epidemia da AIDS no país, a agenda de pesquisa passou a ser definida em termos epidemiológicos ou por modelos psicológicos de mudança comportamental, sendo muito comum, então, a realização de
surveys. Considerava-se que o registro da freqüência de
atos sexuais, se realizado com eficiência, poderia propiciar insights importantes a respeito do curso da epidemia
de HIV/AIDS em ambientes específicos. Da mesma forma
que medir indicadores psicossociais poderia esclarecer
sobre a predisposição para a redução do risco, dependendo
dos pressupostos assumidos. O grande desafio no delineamento das pesquisas passou a ser como tornar esses métodos mais eficientes e adequados aos diferentes contextos
em que a pesquisa sobre AIDS é realizada, com pouca disponibilidade de recursos e entre populações-alvo específicas e difíceis de serem definidas ou acessadas.
Assim, a fase inicial dos estudos relacionados a AIDS,
a partir de meados da década de 80 até o início dos anos
90, caracteriza-se por iniciativas isoladas onde se destacaram pesquisas voltadas para a população em geral e
para grupos específicos, como homens que fazem sexo
com homens.

“Práticas Sexuais e Mudança de Comportamento entre Homens que Fazem Sexo com Homens no Rio de Janeiro (19901995)” foi um dos primeiros estudos com essa população
que aliava uma preocupação com análises qualitativas e
dados quantitativos (Parker & Terto Júnior, 1998). Inicialmente realizado com apoio da OMS, na onda de 89 e,
posteriormente, da Fundação Ford para as ondas de 93 e
95, a pesquisa fornece dados sobre o comportamento sexual e uso de preservativos na população de homens que
fazem sexo com homens.
Outro estudo de grande repercussão no meio acadêmico e na militância homossexual foi o trabalho de Jurandir
Freire Costa (Costa, 1992), sobre o homoerotismo diante
da AIDS, onde o autor, a partir de entrevistas em profundidade e questionários, analisa qualitativamente as respostas dos homens com práticas sexuais com pessoas do mesmo sexo face ao preconceito social e à AIDS. Reunindo
autores de disciplinas e filiações diversas (filosofia da linguagem, pragmatismo, psicanálise, entre outras áreas do
conhecimento), Costa faz uma discussão rigorosa sobre
as origens históricas do preconceito em relação ao que
se convencionou chamar de homossexual e como isto determina a vulnerabilidade de determinados indivíduos
frente ao HIV.
Todos esses estudos se assemelham na medida em que
buscam uma compreensão mais qualitativa do comportamento reconhecido como homossexual, buscando identificar as formas de organização (social, política, afetiva, econômica) do grupo de homens com práticas homoeróticas.
Essas pesquisas trazem uma nova forma de abordar o fenômeno da homossexualidade, rompendo com as noções
essencialistas de sexualidade e identidade sexual e valorizando seus aspectos políticos e culturais. Neste sentido,
marcamos a introdução nos estudos brasileiros da expressão homens que fazem sexo com homens (HSH), onde a ênfase
recai não mais sobre uma determinada identidade sexual,
mas sobre a diversidade de significados culturais que são
atribuídos às práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo
e aos processos de construção social dos diversos aspectos
da sexualidade.
Grande parte das pesquisas sobre a homossexualidade no
Brasil, realizadas no início dos anos 90 (ver Parker e Terto
Jr., 1998), oferece, além dos achados próprios da pesquisa
qualitativa, um leque de dados quantitativos interessantes,
que servem de linha de base para estudos e intervenções
com essa população. Assim, essas investigações descrevem e
quantificam as práticas sexuais (tocando de forma inédita
em temas como sexo anal, sexo oral e outras formas de prazer sexual entre homens) e, ao mesmo tempo, lançam alguma luz sobre formas de sociabilidades, até então restritas ao
conhecimento pelo próprio universo dos entrevistados.
Assim, os quartos escuros das boates, os ambientes das saunas gays, os parques públicos utilizados para encontros sexuais, as salas dos cinemas pornográficos de grandes centros urbanos, enfim, isto que se convencionou chamar de
“cena gay” passa a ser descrito pelos seus freqüentadores.
Os estudos de Maria Andréa Loyola (Loyola, 1994),
pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Es-
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tado do Rio de Janeiro, com apoio da Fundação Ford, e de
Elza Berquó e Marta.de Souza (Berquó e Souza, 1994)
sobre o uso do preservativo com homens adultos, pela
UNICAMP, também com o apoio da Fundação Ford, se
enquadram dentro desta perspectiva, que estamos chamando de iniciativas pioneiras, embora voltados para a
compreensão de aspectos comportamentais da população
em geral. Foram estudos realizados entre os anos de 1989
e 1991, e que buscavam fazer um levantamento sobre práticas, atitudes e conhecimentos sobre sexualidade e DST/
AIDS. Assim, questões relacionadas ao uso do preservativo, freqüência de relações sexuais protegidas e desprotegidas, conhecimento dos métodos de contracepção, idade da
primeira relação sexual e noções sobre HIV/AIDS, estavam
presentes neste tipo de pesquisa, ao lado das categorias
tradicionalmente usadas na pesquisa social, tais como,
idade, estado civil, cor, escolaridade e ocupação.

O início dos anos 90: entra em
cena a vulnerabilidade social
Nos anos 90, com a expansão do campo de estudo da
construção social e cultural da sexualidade, as pesquisas em HIV/AIDS também começaram a dar maior ênfase ao levantamento das dimensões sociais e culturais da
sexualidade, do uso de drogas e a relação dessas dimensões com a epidemia. Incorpora-se cada vez mais as metodologias qualitativas de estudo, permitindo desenvolver uma estrutura conceitual de análise comparativa dos
dados comportamentais.
A influência dos trabalhos de Jonathan Mann entre
os pesquisadores sociais brasileiros foi decisiva para a
mudança de eixo nas pesquisas sobre comportamento
sexual e uso de drogas. Ao introduzir as noções de vulnerabilidade individual, coletiva e programática, as tradicionais noções de risco passam a ser trabalhadas dentro de uma nova perspectiva, que não mais se sustenta
com a mera quantificação de práticas e comportamentos
considerados arriscados ou o levantamento das informações que as pessoas porventura tenham sobre DST e
AIDS. Assim, a constatação, pelos levantamentos epidemiológicos, da maior participação das mulheres e de jovens no aumento do número de casos de AIDS, vem
acompanhada de uma tentativa de compreender as condições que tornam esses grupos mais ou menos vulneráveis face à infecção pelo HIV e que fatores sócio-culturais interferem na adoção de determinados comportamentos, que serão tomados como arriscados a partir de
uma compreensão do contexto onde eles ocorrem.
Com a reestruturação do Programa Nacional de DST/
AIDS do Ministério da Saúde, em 1992, e a criação de uma
área específica para o incentivo à pesquisa em AIDS, inicia-se uma nova fase, caracterizada pelo estabelecimento
de uma maior coordenação de comunicação entre os pesquisadores e atores nas diversas cidades (estudos multicêntricos). Desenvolve-se também uma maior interlocução e intercâmbio com outros países na área de estudos e
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pesquisa em HIV/AIDS, como a colaboração com o National Institutes of Health (NIH), dos Estados Unidos da
América, o Programa de Cooperação Brasil-França, e as
parcerias com a Universidade da Califórnia, por meio do
Centro de Estudos em Prevenção da AIDS (CAPS) em São
Francisco e do Programa Fogarty, em Berkeley, com a Universidade de Johns´ Hopkins em Baltimore, Maryland,
entre outros.
É nessa fase, por exemplo, que vamos encontrar os
estudos com usuários de drogas injetáveis no Brasil.
No final dos anos 80, começou-se a desenhar um estudo
multicêntrico, que foi coordenado pelo então Programa
Global de AIDS da Organização Mundial da
Saúde.(atualmente conhecido como UNAIDS), dentro da
mesma iniciativa que possibilitou a realização de algumas
pesquisas com homens que fazem sexo com homens, a que
nos referimos anteriormente. Onze sítios em todo o mundo estavam envolvidos em sua realização, estando o Brasil
representado pelos municípios do Rio de Janeiro e Santos
(Mesquita e Seibel, 2000). Além de marcadores sorológicos (prevalência de HIV, Hepatites B e C e sífilis) este estudo buscou traçar um perfil sócio demográfico dos usuários de drogas injetáveis e levantou os hábitos de uso de
drogas e comportamento sexual dessa população. No Rio
de Janeiro, este estudo contou com a coordenação do
NEPAD/UERJ, e recebeu financiamento de forma exclusiva da OMS. Já o estudo em Santos, também contou com
recursos do então Programa Nacional de DST e AIDS e da
Secretaria Municipal de Saúde de Santos.
Como nos mostra Bueno e Mesquita (Mesquita e Seibel, op. cit.), os primeiros resultados desta pesquisa da OMS
evidenciaram que “o Brasil vivia uma epidemia de HIV/
AIDS entre UDI e não havia percebido. Rapidamente, ficou claro que em estados como São Paulo, Santa Catarina,
Mato Grosso do Sul e Bahia, entre outros, esta era uma
realidade que necessitava ser bem mais conhecida, para
que pudesse ser modificada adequadamente” (p. 14). Assim, desta iniciativa originou-se um estudo em nível nacional, denominado “Projeto Brasil”, que procurou investigar os padrões do uso de droga injetável e a soroprevalência para as principais doenças de transmissão parenteral entre UDI nas cidades de Santos, Salvador, Rio de Janeiro, Itajaí, Campo Grande, Corumbá, Cuiabá e Goiânia.
Para tanto, o levantamento de dados do estudo multicêntrico iniciou-se em 1990 e as atividades de campo de
todo o projeto persistiram até 1997. O questionário aplicado procurou levantar as categorias demográficas, os padrões de consumo de drogas, o compartilhamento de
equipamentos de injeção de drogas, comportamento sexual, conhecimento e noções sobre HIV/AIDS, histórico de
mobilidade geográfica e a realização de testagem para o HIV.
Outro exemplo interessante, que também mantém
esta característica de ser uma pesquisa multicêntrica e
inserida dentro de uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil para a realização de testes de vacinas anti-HIV, é representado pelos
estudos comportamentais e epidemiológicos entre homens que fazem sexo com homens, realizados em São Pau-
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lo (Projeto Bela Vista), Belo Horizonte (Projeto Horizonte) e Rio de Janeiro (FIOCRUZ). Um outro estudo (Projeto
Praça Onze), também na cidade do Rio de Janeiro, foi realizado com esta mesma população e com os mesmos objetivos, porém com financiamento dos NIH, por meio da
empresa de assistência técnica e consultoria em saúde
pública subcontratada do Governo Americano, a Family
Health International (FHI).
Os objetivos desses estudos eram determinar a incidência do HIV (e outras doenças de transmissão sexual, como
sífilis e Hepatite B), identificar os determinantes sóciocomportamentais relacionados à infecção pelo HIV e verificar a factibilidade de realizar um teste de produto vacinal em fase III no Brasil. Todos os sítios utilizaram instrumentos semelhantes e possuíam fluxos muito parecidos
entre si. A metodologia para recrutamento e seguimento
dos voluntários seguia a estrutura de coortes abertas, onde
eram inseridos homens, maiores de 18 anos, com práticas
sexuais com outros homens (de forma não exclusiva), com
sorologia negativa para o HIV, que não fizessem uso de
drogas injetáveis e que aceitassem participar do estudo por
meio da assinatura de um consentimento informado.
As coortes iniciaram o trabalho de coleta de dados em
1994, sendo que cada sítio encerrou as atividades de campo em momentos diferentes. Os dados eram colhidos em
entrevistas individuais, por meio de um questionário com
perguntas fechadas e abertas. Os questionários estavam
estruturados em três partes. Num primeiro momento, era
feita uma caracterização sócio-demográfica dos voluntários, com perguntas relacionadas à idade, renda familiar,
ocupação, nível de escolaridade, entre outras. Em seguida,
o questionário fazia um inventário das parcerias e práticas sexuais nos últimos seis meses, uso de preservativo, a
relação entre sexo e uso de drogas, identidade e orientação sexual e sentimentos ligados à experiência social da
homossexualidade. A terceira parte do questionário visava identificar a motivação do voluntário para participar de
testes de produtos vacinais.
O que se destaca para esta nossa discussão com relação
a estes estudos é, justamente, a sua pequena repercussão
para a compreensão da epidemia em homens que fazem
sexo com homens. Isto porque, como nos mostra o relatório dos projetos Horizonte e Bela Vista (Brasil, 2000c), a
amostra destas pesquisas era muito homogênea, sendo
que, “grande parte dos voluntários da coorte se encontram
num nível alto de estratificação social”, sendo esta assertiva aplicável para as outras coortes. Além disto, as análises dos dados sócio-demográficos e comportamentais foram publicadas de forma muito limitada, aparecendo quase que exclusivamente apenas em anais de congressos científicos e relatórios parciais. Carecemos ainda de uma ou
mais publicações que consigam dar visibilidade aos dados
colhidos e analisados nestes estudos.
Mas, a falta de publicações com análises sobre aspectos
relativos às questões comportamentais e sua interface com
a epidemia de AIDS não é um problema somente desses
estudos de Coorte. Em texto sobre as pesquisas em HIV/
AIDS no Brasil, Bastos e Coutinho (1999) apontam a falta

de sistematização na veiculação da produção científica
brasileira e que grande parte dos resultados de pesquisas,
que são apresentados em comunicações orais e pôsteres em
congressos nacionais e internacionais, não assume a forma de artigos ou similares.
É talvez por esta razão que temos um acesso muito restrito e limitado aos interessantes achados de diversos estudos espalhados por todo o Brasil. No entanto, cabe marcar
algumas iniciativas importantes, que foram observadas ainda neste período, no que diz respeito à pesquisa comportamental. O AIDSCAP (Projeto de Prevenção e Controle da
AIDS) conduziu estudos (ver FHI, 1997) sobre uso de preservativos femininos, conhecimento e práticas sexuais entre jovens de escolas noturnas em São Paulo, adoção de
comportamentos de risco durante o carnaval, além de outros sobre marketing social do preservativo. Cabe ressaltar
que a tônica destes estudos é a questão do comportamento
e suas possibilidades de modificação por parte do sujeito,
embora muitos deles incluam também em seus objetivos a
avaliação da eficácia das intervenções, ou, como refere Peter Aggleton, pesquisas de intervenção – intervention research (Aggleton, 1996). No entanto, como este autor argumenta, há a necessidade de um maior empenho para identificar os significados e crenças culturais associados ao uso
de drogas e ao comportamento sexual. “More research is
needed to identify the overall reliability and validity of such
approaches in specific cultural contexts, and in providing
answers to HIV and AIDS intervention-related questions”
(p. 14-15).
Esse projeto do Family Health International, o AIDSCAP,
promoveu o intercâmbio de vários pesquisadores brasileiros com o Centro de Estudos de Prevenção em AIDS,
da Universidade da Califórnia, em São Francisco, o que
resultou em diversas pesquisas com populações específicas, tais como, profissionais do sexo e caminhoneiros.

Os grandes estudos
A partir de 1995, vários estudos de grande abrangência nacional foram realizados sob encomenda ou financiados pelo programa de pesquisas da atual Coordenação
Nacional de DST e Aids, do Ministério da Saúde, que injetou recursos significativos, embora outras fontes de financiamento sempre se mantiveram presentes. Dentre estes,
encontramos uma grande variedade de estudos e pesquisas que abrangem desde levantamentos de conhecimento
sobre as doenças sexualmente transmissíveis incluindo a
AIDS e de práticas sexuais e do uso de drogas em segmentos específicos da população como trabalhadores da indústria, caminhoneiros, usuários de drogas injetáveis, profissionais do sexo, estudantes universitários e presidiários, o
estudo de aceitabilidade do preservativo feminino, estudos de adesão ao tratamento anti-retroviral, passando pelos estudos de avaliação de impacto, de serviços e de campanhas informativas de âmbito nacional.
As metodologias de pesquisa utilizadas variam muito,
sendo que encontramos: inquéritos por telefone, aplicações de questionários fechados, entrevistas estruturadas,
grupos focais e observações. E ainda, alguns estudos tam-
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bém fazem uso de uma combinação de métodos, tanto
quantitativos como qualitativos.
Com a perspectiva de gerar linhas de base para a elaboração de políticas públicas no campo da prevenção e assistência e, por outro lado, possibilitar a avaliação do Programa Nacional de AIDS, o Ministério da Saúde apoiou um
conjunto de pesquisas voltadas para o dimensionamento
da percepção do risco e uso do preservativo em diferentes
segmentos da população. Como exemplos desse período,
podemos citar:
a) o estudo realizado pelo Serviço Social da Indústria
(SESI - Nacional) com trabalhadores de indústrias;
b) a pesquisa de opinião, com trabalhadores urbanos de regiões metropolitanas, executada pela DATAFOLHA/CGT;
c) o estudo da Central Única dos Trabalhadores (CUT),
realizado com lideranças sindicais;
d) as pesquisas de opinião do IBOPE de 1991, 1993 e 1996,
sobre o tema o “Brasileiro e a AIDS”;
e) os estudos de comportamento e risco com conscritos
do Exército Brasileiro (desde 1996), acompanhado de investigação sorológica (em anos intercalados), realizados
pelo Ministério da Saúde e;
f) o estudo realizado pelo Centro Brasileiro de Análise e
Planejamento (CEBRAP), sobre o comportamento sexual
da população brasileira e percepções sobre HIV/AIDS.
Também nessa fase, encontramos a realização de estudos demográficos que passam a incluir a AIDS como um
de seus focos de investigação, como é o caso da Pesquisa
Nacional de Demografia e Saúde (BEMFAM, 1997a), realizada em 1996, pela Sociedade Civil do Bem-Estar Familiar no Brasil (BEMFAM). Trata-se de uma pesquisa de base
populacional, realizada em 13.283 domicílios, que contou
com recortes específicos para analisar as interfaces entre
AIDS, juventude e população masculina, o que pode ser
lido em 3 relatórios específicos. O primeiro, “uma análise
do nível de conhecimento e comportamentos de vulnerabilização”,
realizado por Rita Badiani, Inês Quental Ferreira e Elizabeth Moreira dos Santos (BEMFAM, 1997b), com o apoio
financeiro do Family Health International, apresenta uma
análise detalhada dos dados referentes ao conhecimento,
percepções e comportamentos da população masculina e
feminina relacionados às DST/AIDS, em âmbito nacional,
com recortes de subgrupos geográficos e sócio-econômicos. O segundo visou a contribuir com dados sobre o conhecimento e práticas sexuais da população jovem, sendo
intitulado “adolescentes, jovens e a pesquisa nacional sobre demografia e saúde: um estudo sobre fecundidade, comportamento
sexual e saúde reprodutiva”, elaborado por Elizabeth Anhel
Ferraz e Inês Quental Ferreira (BEMFAM, 1999a), com o
apoio do Ministério da Saúde, CDC – Center for Disease
Control, UNICEF e Associação Saúde da Família. Já o terceiro teve um enfoque maior na população de homens
jovens e adultos, sendo intitulado “comportamento reprodutivo e sexual da população masculina”, e elaborado por Inês
Quental Ferreira, Elizabeth Anhel Ferraz e Ney Costa (BEMFAM, 1999b), realizado com o apoio do Fundo de População das Nações Unidas – FNUAP.
Entre 1998 e 1999, com vistas a verificar a eficácia de
métodos de dupla proteção controlados pelas mulheres na
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prevenção das DST/AIDS, foi realizado pelo Núcleo de Estudos em Populações da Universidade de Campinas
(NEPO/UNICAMP) e pelo Centro Brasileiro de Análise e
Planejamento (CEBRAP), um estudo sobre aceitabilidade
do preservativo feminino, que possibilitou determinar os
fatores e barreiras associados ao uso do preservativo feminino em diferentes grupos e comunidades de mulheres
(Brasil, 1999a). O estudo envolveu seis contextos urbanos
distintos (São Vicente/SP, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, Goiânia/GO, Cabo de Santo Agostinho/PE e Porto
Alegre/RS) e analisou a aceitabilidade desse insumo de
prevenção de DST/AIDS e contracepção, aos 15 dias e aos
90 dias de observação, entre usuárias de unidades de saúde selecionadas no Sistema Único de Saúde (SUS). Mesmo
considerando o curto período de observação, esse estudo
longitudinal verifica uma grande aceitabilidade do condom feminino entre as mulheres da amostra, sendo que a
probabilidade de usar e se manter usando o preservativo
feminino foi de 80,2% no primeiro período e 70,1%, no
período total de 90 dias. Os resultados desse estudo têm
sido utilizados para justificar a ampliação de oferta do
preservativo feminino na rede pública de saúde, na medida em que eles apontam para a efetiva ampliação de alternativas de prevenção contra as DST/AIDS, fortalecendo a
capacidade de negociação das mulheres.
O estudo sobre o comportamento sexual da população
brasileira (Brasil, 2000b), realizado pelo CEBRAP, ao contrário dos estudos do tipo KAPB, promoveu uma mudança
importante na qualidade das informações obtidas nesse
tipo de estudo, muito em função da complexidade do
modelo adotado, que permite ir para além da análise descritiva do comportamento sexual e de suas representações,
na medida em que seus dados permitiram vislumbrar grupos populacionais específicos dentro da população em
geral. Um dos principais objetivos desta pesquisa era estabelecer linhas de base que permitissem avaliar o impacto
das intervenções preventivas (campanhas e ações das organizações comunitárias). Para tanto, na elaboração dos
instrumentos de coleta de dados deste estudo, procurouse incluir questões que permitissem gerar indicadores sobre comportamento sexual e analisar sua interação com
aspectos sócio-demográficos, econômicos e culturais. Este
questionário estava dividido em 7 capítulos: identificação
pessoal; opiniões sobre sexualidade e normas sexuais; iniciação sexual e experiências sexuais; comportamento sexual; conhecimento e prevenção do HIV/AIDS; reprodução e saúde; uso de drogas.
Entre os principais achados da pesquisa, está a precocidade da iniciação sexual (40,2% dos jovens com prática
sexual tiveram sua primeira relação sexual antes dos 15
anos de idade). Além disto, o estudo mostrou um descompasso entre o nível de informação da população (em média, os entrevistados demonstraram bom conhecimento
sobre HIV/AIDS) e o grau de exposição ao HIV, na medida
em que o indicador sintético de exposição ao HIV indicou
que 76,1% da população sexualmente ativa, nos últimos
12 meses, estava exposta. O fator que mais contribuiu para
estes números é o não uso do preservativo nas parcerias
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estáveis. Apesar disto, quase a metade dos entrevistados
não se percebia em risco para contrair o HIV. Por outro
lado, 48% da população estudada referiu o uso do preservativo na primeira relação sexual, o que é um indicador positivo para a prevenção da AIDS, se compararmos com outros
países com características culturais semelhantes ao Brasil.

Conclusões e perspectivas
Ao longo dos últimos anos, a produção de pesquisas
sociais em AIDS tem crescido de forma considerável, ora
seguindo tendências quantitativas e descritivas do comportamento sexual e do uso de drogas, ora preocupada com
os fatores econômicos e políticos na disseminação da epidemia. Segundo Parker (2000), três linhas de investigações
têm surgido nesse período: 1) pesquisas que deslocam o
eixo da abordagem do risco individual - epidemiológico e
comportamental - para análise da vulnerabilidade estrutural; 2) estudos que enfatizam a importância dos determinantes políticos e econômicos de longo prazo, principalmente os determinantes relacionados aos ajustes e processos decisórios que influenciam, modificam e/ou inibem
as respostas nacionais e internacionais de enfrentamento
da epidemia; 3) estudos que dão ênfase às práticas, mobilização e identidades de comunidades locais e seus contextos estruturais na luta contra a AIDS.
Como perspectiva futura, após duas décadas de pesquisas sociais em AIDS, vemos a necessidade de ampliarmos a
área para o estudo das mudanças sociais e estruturais da
sexualidade, levando em consideração as relações interpessoais e os papéis sociais e sexuais dos sujeitos de nossas
pesquisas, além de tentar apreender como eles interagem
com o seu contexto social mais amplo, e não apenas a freqüência ou tipo de prática sexual destes. Precisamos indagar sobre as estruturas sociais e políticas que influenciam
e exercem o controle da sexualidade atualmente: a família, a religião, a escola, a mídia e o poder público. Analisar
como as escolhas sexuais, ou a falta delas, influenciam e
moldam as vidas das pessoas em relação a posições sociais,
possibilidades de emprego, casamento e reprodução no
contexto das mudanças sociais sobre sexo e sexualidade.
Falta-nos um olhar para a interação das várias áreas e
disciplinas, que nos permita integrar conhecimentos e
metodologias não tradicionais, considerando estes fatores e as mudanças contemporâneas. Um exemplo é o “espaço cibernético”, ou cyberspace, onde as pessoas interagem de forma disfarçada ou “clandestina”, com a finalidade de obter algum tipo de satisfação, inclusive sexual.
Da mesma forma, podemos nos perguntar qual é o papel
desempenhado pela prostituição na organização social
de homens e mulheres nos dias de hoje? Como podemos
influenciar contextos culturais e sociais específicos?
Que tipos de sexualidade vêm sendo moldados hoje pelo
mercado do sexo, pelos meios de informação, pela
cultura e pela família? Como os direitos civis e humanos
conquistados por gays e lésbicas estão agindo sobre as
nossas concepções de relacionamento sexual, família e
felicidade conjugal?

Verificamos também a necessidade de criar mecanismos de envolvimento das comunidades a serem pesquisadas no próprio processo de pesquisa, visando ampliar
não somente as agendas de estudo, bem como facilitar a
mobilização social em favor da implementação de políticas sociais decorrentes dos resultados das pesquisas realizadas. Não se trata, somente, de garantir e fazer valer os
preceitos éticos que norteiam a pesquisa. Este é, sem
dúvida, um passo importante, mas, o que se pretende
enfatizar é a efetiva implicação dos sujeitos com os objetivos e passos do estudo, redimensionando os pressupostos que definem a relação entre sujeito e objeto.
Resumindo, vemos que a sexualidade não pode ser
compreendida de forma dissociada das estruturas políticas, econômicas e sociais nas quais está inserida, sem referência às discussões culturais e ideológicas que lhe dão
significado. Neste sentido, é imperiosa a necessidade de
remover o estudo da sexualidade da visão parcial da saúde
e estimular o pensamento mais amplo, considerando a
problemática social e política que envolve a sexualidade
no contexto dos direitos humanos e da cidadania.
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Anexo

Estudos e Pesquisas Realizadas em Âmbito Nacional

TÍTULO DO ESTUDO

ANO

Pesquisa Nacional sobre

1986

PESQUISADOR PRINCIPAL

TIPO DE ESTUDO

AMOSTRA

INSTITUIÇÃO

Estudo dom iciliar por

6773 dom icílios

BEMFAM

Saúde Materno-Infantil

am ostragem em áreas

e Planejamento Familiar

urbanas e rurais

Estudos sobre atitudes

1990

frente a AIDS

Levantamento

Estudo sobre atitudes e com portam entos

2.127 entrevistas

LPM/ Ministério

e Pesquisas

sexuais frente a epidem ia da AIDS,

218 adolescentes; 391

da Saúde

de Marketing Ltda (LPM)

estratificada por grupos (público geral

entrevistas com grupos

16 a 55 anos; adolescentes 13 a 15 anos;

de risco; 224 com

grupos de risco e profissionais de saúde).

profissionais de saúde.

As áreas foram SP (Capital, Santos
e Cam pinas); RJ, Brasília, BH, Porto
Alegre, Recife, Salvador, Macapá
e Belém .
Pesquisa sobre

1990

Elisabeth Anhel

Estudo dom iciliar por am ostragem

BENFAM

de três regiões m etropolitanas

saúde reprodutiva
e sexualidade do jovem .
Conhecimento e uso do condom: 1991
anticoncepção

Elza Berquó &

Estudo em am ostra estratificada

Maria Rovery

por faixa etária (18 a 30 anos)

e prevenção de doenças

e três categorias - estudantes

sexualmente transmissíveis

universitários, bancários

NEPO/ UNICAMP

e operários de Cam pinas.
Pesquisa de opinião

1991

IBOPE

pública sobre AIDS.

Amostra aleatória em 4 capitais

1000 entrevistas, com

brasileiras (RJ, SP, Recife, Porto Alegre),

hom ens e m ulheres.

IBOPE/ MS

com m aiores de 16 anos.
Pesquisa sobre saúde

1991

Estudo dom iciliar por am ostragem

6064 dom icílios

em áreas urbanas e rurais.

6622 mulheres

IBOPE

Estudo de opinião em am ostra

1600 entrevistas em

PLAYBOY

probabilística estratificada por região,

hom ens e m ulheres na

abrangendo 10 regiões m etropolitanas

faixa-etária 15 a 59 anos.

fam iliar no Nordeste - DHS 2
Pesquisa de opinião

1993

pública sobre AIDS.

BEMFAM

IBOPE/ PLAYBOY

(Belém , Fortaleza, Recife, Salvador, DF,
BH, RJ, SP, Curitiba e Porto Alegre
Faça amor com amor - aids não.

1996

Valdir Carlos Sarapu

Pesquisa entre trabalhadores.

Estudo de opinião realizado em SP, RJ,

3.644 entrevistas com

BH, Porto Alegre, Salvador, Brasília

trabalhadores urbanos

DATAFOLHA/ CGT

e Belém. Em amostra proporcional.
O Brasileiro e AIDS

1996

IBOPE

Estudo de opinião em am ostra

2.000 entrevistas

IBOPE/ MS

dom iciliar populacional estratificada
por conglom erado (18 a 39 anos)
calculada proporcionalm ente
Conhecimento sobre meios

1997

Ministérios da

Estudo sentinela, com aplicação de

Ministérios

Saúde e do Exército

questionário e inquérito sorológico,

da Saúde

um a avaliação com

com jovens em processo de seleção

e do Exército

conscritos do exército

para ingresso nas Forças Arm adas.

de transm issão da aids:

1997

SESI

Estudo do tipo KAPB em amostra

4.941 trabalhadores

Um estudo sobre conhecimentos,

independente por conglom erado em

(hom ens e m ulheres)

atitudes e práticas nas empresas

dois estágios, abrangendo 14 Estados

trabalhadas pelo SESI.

Brasileiros, em empresas filiadas ao SESI.

DST/ AIDS no local de trabalho.
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TÍTULO DO ESTUDO

ANO

PESQUISADOR PRINCIPAL

TIPO DE ESTUDO

AMOSTRA

1997

Ana Regina Noto E. A. Carlini

INSTITUIÇÃO

Estudo transversal em am ostra estratificada

530 crianças e adolescentes CEBRID/ COFEN

de drogas entre crianças

por estados selecionados - Brasília, Fortaleza,

em situação de rua

e adolescentes em situação

Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife

IV Levantam ento sobre uso

de rua de 6 capitais brasileiras.
Informação dos trabalhadores

1998

CUT/ INST

Estudo com portam ental

1999

Regina Barbosa

Estudo longitudinal de

CUT/ INST

sobre: aids, saúde, sexualidade
e trabalho

Aceitabilidade do condom

2.453 m ulheres

CEBRAP/ MS

13.283 domicílios

BENFAM

13.200 domicílios

BENFAM

3.600 domicílios

CEBRAP e MS

Amostra: 4347 famílias

NESP/ UnB

de assentam entos e 3560,

e MST

avaliação do condom feminino.

feminino em contextos
sociais diversos

1999

Adolescentes, jovens

Elisabeth Anhel

Estudo dom iciliar por am ostragem
de abrangência nacional

e a pesquisa Nacional
sobre demografia e Saúde.
Com portam ento reprodutivo

1999

Inês Quental

Estudo dom iciliar por am ostragem
de abrangência nacional

e sexual da população
m asculina. Pesquisa Nacional
sobre Dem ografia e Saúde

1999

Comportamento sexual

Elza Berquó

Estudo domiciliar por amostragem
de abrangência nacional

da população brasileira
e percepções do HIV/ Aids
A saúde dos trabalhadores

2000

rurais de assentam entos

Alcinda Godoi, Marlice Moras Estudo transversal de m orbidade percebida
e Patrícia Aucélio
em assentam entos e acam pam entos rurais

e acampamentos

de reform a agrária, estratificados por tipo

de Reform a Agrária.

de produção. Inclui investigação comportamental

de acampamentos.

e de percepção de risco em relação às
DST/ HIV/ AIDS.
2001

Avaliação das ações de
prevenção às DST/ Aids

Maria das Graças Rua

Estudo transversal em am ostra

16.619 alunos

e Miriam Abramovay

aleatória sim ples a partir do censo

3055 professores

escolar de 2000 (ano base 1999)

4532 pais

Estudo comportamental e de incidência

3.000 m ulheres

e uso indevido de drogas nas

UNESCO/ MS

escolas de ensino fundam ental
e m édio em capitais brasileiras
Pesquisa de efetividade
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2001

Kátia Guimarães

UnB e Ministério

das ações de prevenção

em amostra aleatória, estratificada

da Saúde.

as DST/ Aids em mulheres

e com controle. Abrange os estados

Em andamento

profissionais do sexo.

da PB, SE, MG, RS, PR, SP.

As pesquisas sociais sobre sexualidade e AIDS no Brasil: entre a demografia e a cultura sexual (1980-2000)

Programa

Pesquisa em DST/HIV/AIDS:
determinantes sócio-demográficos
e cenários futuros
LOCAL: Hotel Flórida
ENDEREÇO: Rua Ferreira Viana 81 - Flamengo – RJ
D ATA: 18 a 20 de junho de 2001

18 de Junho (segunda-feira)
a
ertt ur
ura
09:00-09:30 A b er
Richard Parker (ABIA)

09:30-12:30

Panoram a da Epidem ia de HIV/ AIDS

Coordenador:
Expositor:
Debatedores:

14:00-17:30

Arthur Kalichman (PE - DST/AIDS de SP)
Euclides Castilho (Fac. de Medicina da USP)
Dráurio Barreira (CN DST/AIDS)
Antônio José Costa Cardoso (ISC – UFBA)

a
op ulação B
om p o r t am en
eC
a sob rre
em o gráfic
asileira
Brr asileir
Pop
Se
entt o S
Com
gráfica
Dem
e xual da P
Pesquisa D

Coordenadora:
Expositora:
Debatedores:

Regina Maria Barbosa (NEPO/UNICAMP)
Elza Berquó (CEBRAP)
Pedro Chequer (UNAIDS)
Lígia Kerr Pontes (UFCE)
Sônia Corrêa (IBASE)

19 de Junho (terça-feira)
09:00-12:00 Revisão das p rincip ais t endências de p esquisa sob re HIV/ AIDS no Brasil
Coordenadora:
Expositor:
Debatedores:

14:00-18:00

Cristina Pimenta (CN-DST/AIDS)
Francisco Inácio Bastos (ENSP/FIOCRUZ)
Vera Paiva (USP/NEPAIDS)
Cláudia Cunha (Ministério da Saúde)

Pesquisa e D
esigualdades
Desigualdades

Coordenadora:
Expositor:
Debatedores:

Débora Fontenelle (HUPE/UERJ)
Richard Parker (ABIA)
Peter Spink (FGV/SP)
Elizabeth Moreira (ENSP/FIOCRUZ)
José Ricardo Ayres (USP/NEPAIDS)

20 de Junho (quarta-feira)
09:00-12:00 Ét ica em Pesquisa
Coordenadora:
Expositor:
Debatedores:

12:00-13:00

Mônica Barbosa (Pela VIDDA/Niterói)
Dirceu Greco (UFMG)
Jorge Beloqui (GIV/SP)
Daniela Knauth (NUPACS/UFRGS)

Encerram ent o
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NOME

INSTITUIÇÃO

E-MAIL

Alexandre Böer

GAPA/ RS

alexboer.ez@terra.com.br

Antônio Costa Cardoso

ISC – UFBA

antoniojcc@bol.com.br

Arthur Kalichman

PE DST/ AIDS SP

artur@crt.saude.sp.gov.br

Carlos Passarelli

ABIA

passarelli@abiaids.org.br

Cássia Buchala

NEPAIDS/ USP

cmbuchal@usp.br

Cláudia Cunha

Ministério da Saúde

claudia.cunha@saude.gov.br

Cristina Pimenta

CN DST/ AIDS

cpimenta@olimpo.com.br

Daniela Knauth

NUPACS/ UFRGS

knauth@portow eb.com.br

Débora Fontenelle

HUPE/ UERJ

dfontenelle@openlink.com.br

Dirceu Greco

UFMG

greco@medicina.ufmg.br

Dráurio Barreira

CN DST/ AIDS

draurio@aids.gov.br

Elizabeth Moreira

ENSP/ FIOCRUZ

bmoreira@manguinhos.ensp.fiocruz.br

Elza Berquó

CEBRAP

popu@cebrap.org.br

Euclides Castilho

FMUSP

castil@usp.br

Felipe Rios

ABIA

fipo@bol.com.br

Fernando Seffner

UFGRS

seffner@edu.ufrgs.br

Francisco Bastos

ENSP/ FIOCRUZ

bastos@fiocruz.br

Ivia Maksud

ABIA

maksud@abiaids.org.br

Jorge Beloqui

GIV/ SP

beloqui@ime.usp.br

José Ricardo Ayres

FMUSP e NEPAIDS

jrcayres@usp.br

Lígia Pontes

UFCE

ligia@fortalnet.com.br

Mônica Barbosa

Pela VIDDA

monica.souza@pelavidda-niteroi.org.br

Pedro Chequer

UNAIDS

pchequer@arg.ops-oms.org

Peter Spink

FGV/ SP

spink@fgvsp.br

Regina Barbosa

NEPO/ UNICAMP

rbarbosa@nepo.unicamp.br

Richard Parker

ABIA

rparker131@aol.com

Sonia Corrêa

IBASE/ ABIA

scorrea@ax.apc.org

Vagner de Almeida

ABIA/ RJ

vavabrasil@abiaids.org.br

Vera Paiva

IPUSP/ NEPAIDS

veroca@usp.br

Veriano Terto Júnior

ABIA

veriano@abiaids.org.br

Wilma Ferraz

ABIA

w ilma@abiaids.org.br

