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PROGRAMA BRASILEIRO VAI
APOIAR POLÍTICA DA OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) quer aproveitar a experiência brasileira de controle da Aids, principal-
mente no que diz respeito às ações integradas entre prevenção e assistência, acesso universal ao tratamento e garan-
tia dos direitos humanos às pessoas com HIV e Aids.

Para isso, o diretor eleito da OMS, Jong Wook Lee, pediu ao ministro Humberto Costa o apoio do Brasil para a
elaboração de políticas de controle à epidemia da Aids no mundo. Costa escolheu como representante brasileiro o
coordenador nacional de DST e Aids do ministério, Paulo Teixeira, que vai estar durante oito semanas na OMS no
período de transição da nova diretoria do organismo, que se inicia em julho.

MAIS DE 30 PAÍSES USAM CONHECIMENTOS BRASILEIROS

A forma como um país em desenvolvimento como o Brasil garante o tratamento gratuito aos
soropositivos e portadores do vírus HIV foi o que chamou a atenção do diretor eleito da OMS.

Outro papel do Brasil na luta contra a doença foi o barateamento dos remédios do coquetel anti-
Aids, pela fabricação de genéricos e na obtenção de uma cláusula de emergência que justifica a quebra
de patentes.

Mais de 30 PAÍSES já usam o conhecimento brasileiro contra a Aids.
A produção nacional de medicamentos anti-retrovirais é essencial para a viabilidade da distribuição

universal e gratuita dessas drogas para as pessoas que vivem com a aids. 
Essa produção teve início no Brasil em 1993, com a fabricação da zidovudina (AZT). Um ano depois,

o Laboratório do Estado de Pernambuco (Lafepe) iniciou a produção de OUTROS SETE REMÉDIOS.
Hoje, diversos outros laboratórios produzem os anti-retrovirais, como Far-Manguinhos/Fiocruz, a Fun-
dação para o Remédio Popular/SP e o Instituto Vital Brasil/RJ.

O Far-Manguinhos produz cerca de seis dos anti-retrovirais utilizados no Brasil.
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ON-LINE
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brasileiro de
combate à Aids

no portal
www.aids.gov.br
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ACESSO UNIVERSAL E GRATUITO AOS
MEDICAMENTOS MELHORA ATENDIMENTO

O Brasil é um dos primeiros países a adotar políticas de saúde significativas para
a melhoria ao atendimento dos portadores do HIV/Aids. Dentre elas, destaca-se o
acesso universal e gratuito da população aos medicamentos usados no tratamento
das pessoas com Aids. A política de distribuição universal e gratuita de anti-retrovi-
rais foi iniciada no início dos anos 1990. 13 anos depois, mais de 120 mil pacientes
estão em tratamento com os 15 anti-retrovirais distribuídos pelo Sistema Único de
Saúde. O resultado dessas políticas no país é a redução da mortalidade e do
número de internações e infecções por doenças oportunistas.

100% DOS BRASILEIROS COM AIDS RECEBEM
MEDICAMENTOS GRATUITAMENTE

O acesso universal e gratuito aos medicamentos anti-retrovirais é política prio-
ritária da Coordenação Nacional de DST e Aids. Atualmente, existem mais de 120
mil pacientes em tratamento com anti-retrovirais, o que representa cerca de 100%
das pessoas notificadas com Aids.

O Brasil distribui 15 medicamentos anti-retrovirais na rede pública de saúde.
Como oito desses medicamentos são produzidos nacionalmente, os gastos com
importação de anti-retrovirais é menor do que se todos os remédios fossem com-
prados no mercado externo.

Em 2000, foram gastos US$ 303 milhões com medicamentos para atender uma
média de 100 mil pacientes. Em 2001, os gastos foram de US$ 235 milhões para
atender uma média de 105 mil pacientes. Em 2002, foram gastos US$ 167 milhões
para tratar 119,5 mil pacientes. Trinta e nove por cento dos recursos são gastos com
medicamentos produzidos nos laboratórios nacionais e 61% com medicamentos
importados no ano de 2002.

Outro fator importante é a queda da mortalidade por aids e do número de inter-
nações em hospitais públicos. Houve, entre os anos de 1995 a 1999, uma queda de
aproximadamente 50% na taxa de óbito no País. Já o número de internações por
doenças oportunistas, como tuberculose, pneumonia etc. teve uma redução de
80%. De 1997 a 2001, 358 mil internações por doenças oportunistas foram evi-
tadas, gerando uma economia de US$ 1,1 bilhão.

Apesar de ser um país em desenvolvimento, o Brasil conseguiu garantir acesso
gratuito ao tratamento a todos os portadores do vírus HIV, além de ter conseguido
evitar a alta proliferação da doença. Eis a receita os brasileiros estão vendendo lá fora.

BRASIL TEM
10 MIL DE
INFECTADOS
COM DST
AO ANO

Segundo a
Organização Mundial
de Saúde, ocorrem
no Brasil cerca de 10
milhões de doenças
sexualmente
transmissíveis (DST)
ao ano. Dentre os
principais agravos,
destacam-se a
infecção pelo HIV e
a sífilis.
Para melhorar a
qualidade de vida
dos pacientes, a
Coordenação
Nacional de DST e
Aids vem
desenvolvendo
políticas de
tratamento que
visam diminuir esses
agravos. Dentre eles,
destacam-se a
promoção do acesso
ao tratamento
gratuito de todas as
pessoas que são
acometidas por
alguma DST.
Aos portadores do
HIV e seu filho, a lei
garante o direito ao
auxílio doença, à
liberação do Fundo
de Garantia por
Tempo de Serviço
(FGTS), a isenção do
imposto de renda e
assistência jurídica.
O acesso de
gestantes
soropositivas ao
tratamento com o
AZT e outros anti-
retrovirais é uma das
prioridades da
política de
tratamento da
Coordenação
Nacional de DST e
Aids.
Destaca-se ainda a
integração dos
serviços de pré-natal
com outros
programas de saúde,
como programa da
mulher, criança e
adolescente, de
agentes comunitários
de saúde e de saúde
da família.


