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Prefácio

Criada em 1986, a Comissão Nacional de Aids - CNAIDS -
teve importante papel na formatação das ações
governamentais na luta contra a aids. Atuou, em diferentes 
momentos desse longo percurso, no assessoramento técnico 
aos gestores do Programa Nacional de DST e Aids e na 
pressão política a outros órgãos governamentais a favor de 
certas medidas (como na questão da distribuição gratuita de 
medicamentos) ou contra outras (como a testagem
compulsória de estrangeiros) que, em seu conjunto,
definiram as características do Programa Nacional.

Com várias reformulações de suas competências e
composição e duas revisões de seu regimento interno, 
sobreviveu às intempéries das mudanças de governo que 
incluíram quatro presidentes, onze Ministros da Saúde e 
quatro Coordenadores do Programa Nacional.

Bastariam essas considerações iniciais quanto à sua
relevância e resiliência para justificar a necessidade de 
contar a sua história - um dos objetivos do presente 
relatório. Resultaria desta missão uma “narrativa heróica” à 
qual a CNAIDS certamente faz jus. Entretanto, a pesquisa 
que embasa este relato decorre também de demanda de 
caráter mais reflexivo e crítico, feita pelos membros atuais 
da CNAIDS que busca, na interface das realizações
passadas e dos acontecimentos mais recentes, responder à 
pergunta: que comissão é esta?

Tal pergunta, de natureza identitária e ideológica, requer 
que examinemos as características de sua composição e as 
formas de sua atuação. Procura, mais especificamente, 
contribuir para pensar a forma futura da CNAIDS à luz das 
novas demandas que emergem da fase atual da epidemia da 
aids, das formas de organização do Programa Nacional e do 
estágio atual dos movimentos sociais que pressionam o 
governo em busca de resposta não apenas para a aids-
doença, mas para a epidemia pensada no contexto das 
desigualdades sociais que afetam profundamente a
população brasileira.

Estas duas demandas, a narrativa histórica e a análise crítica 
de seu momento atual, deram os contornos para o objetivo

geral da pesquisa: entender o papel da Comissão Nacional
de Aids na estruturação da política nacional de aids 
considerando sua especificidade como instância de diálogo 
entre Governo e Sociedade Civil. Para a consecução deste 
objetivo amplo foram definidos quatro eixos
complementares de análise:

1. Historiar a criação da CNAIDS à luz do momento 
histórico da epidemia de aids, da política nacional de 
DST e aids das instâncias de representação da sociedade 
civil na área da Saúde, que lhe serviram de modelo, e 
dos atores que lhe deram seus contornos iniciais.

2. Analisar suas formas de atuação no contexto da
legislação então vigente sobre o funcionamento de 
comissões/comitês na área da Saúde, de suas relações 
com os movimentos sociais e do processo de
institucionalização do Programa Nacional de DST e 
Aids.

3. Entender o papel da CNAIDS na luta contra a aids a 
partir da análise diacrônica dos temas de pauta das 
reuniões em sua relação com o perfil da epidemia e com 
as diretrizes do Programa Nacional de Aids.

4. Entender o papel da CNAIDS como instância de diálogo
entre Governo e Sociedade Civil, focalizando a noção de 
sociedade civil que perpassa sua história, a partir da 
análise diacrônica de sua composição; da participação 
efetiva de membros titulares e suplentes e de sua relação 
com o panorama político da luta contra a aids.

Para a consecução destes objetivos analisamos documentos, 
realizamos entrevistas e nos debruçamos sobre os
depoimentos escritos por membros da CNAIDS. Quanto aos 
documentos, nossa principal fonte de informação foram as 
61 atas das reuniões da CNAIDS. As atas foram analisadas 
buscando-se a presença e participação dos membros 
titulares e suplentes e dos convidados em cada reunião. 
Foram ainda pesquisados os temas pautados e efetivamente 
discutidos em cada sessão, buscando-se entender o impacto
destas discussões em ações efetivas e/ou diretrizes
formalmente adotadas pelo PN.

Essas informações foram complementadas com a análise 
das Portarias Ministeriais que instituem e definem a
composição



da CNAIDS e demais comissões e comitês do Programa 
Nacional de DST e Aids e com os documentos formais de 
apresentação do PN (tendo sido localizados sete).

Foram realizadas sete entrevistas. Foram entrevistados: a 
secretária do Gabinete do PN, que vem cuidando dos
afazeres da CNAIDS desde sua criação em 1986; o atual 
coordenador do Programa Nacional de DST e Aids, Paulo 
Teixeira, que ocupa posição singular dentre o rol de pessoas 
que fizeram a história da CNAIDS tendo sido membro
titular, participado como técnico do PN e sendo seu atual 
presidente. Foram entrevistados também os dois membros 
titulares que atuaram como Secretários-executivos da
Comissão e que têm, também eles, uma inserção singular, 
sendo membros antigos da Comissão. Ainda com referência 
ao “núcleo histórico” da CNAIDS, entrevistamos Euclides 
Ayres de Castilho que, pelo menos na perspectiva dos 
documentos de domínio público examinados, é o membro 
mais antigo da Comissão. Entrevistamos também duas
pessoas ligadas à representação de ONG: Cristina Câmara, 
que foi membro titular de 1994 a1996 e ocupa atualmente o 
papel de responsável pela Unidade de Articulação com a 
Sociedade Civil do PN, e Solange Rocha, do SOS Corpo, de 
Recife, e atual representante das ONG da região Nordeste.

As entrevistas foram transcritas e analisadas buscando 
complementar, com versões históricas pessoais, as
informações obtidas por meio dos documentos de domínio 
público.

Foram solicitados depoimentos de todos os membros
titulares da CNAIDS utilizando, para esse fim, um roteiro 
de cinco perguntas: (1) Há quanto tempo é membro da 
CNAIDS? (2) Que instituição representa? (3) Como foi
nomeado/a membro da CNAIDS? (4) Qual é a contribuição 
da CNAIDS na luta contra a aids? (5) Como vê a sua
participação nesta Comissão? Dezenove pessoas
responderam à solicitação.1 Esses depoimentos, de forma 
semelhante às entrevistas, foram utilizados para
complementar as informações obtidas nas 63 atas.

Tendo em vista a natureza do material analisado, onde se

fazem presentes as posições, opiniões e versões de história 
de pessoas comprometidas com a CNAIDS, por sugestão do 
Plenário na reunião em que foi discutida a proposta de 
pesquisa, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em 
Pesquisa do Centro de Referência e Treinamento -
DST/Aids da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 
tendo sido aprovado em dezembro de 2001. Para os
depoimentos e entrevistas foi solicitada assinatura de Termo 
de Consentimento.

Este vasto material, rico e complexo, possibilitou a
construção de inúmeros quadros sistematizando a
legislação, a criação de comissões e comitês, as alterações 
nas competências e composição da Comissão, as temáticas 
discutidas nas 612 reuniões da CNAIDS e a presença e 
participação de membros titulares, suplentes e convidados. 
O manuseio destes dados possibilitou criar uma linha
argumentativa que nos leva dos apontamentos históricos, à 
compreensão das formas de atuação da Comissão, às
ressonâncias desta atuação na perspectiva dos temas de 
discussão e das ações concretas e diretrizes de ação e, 
finalmente, à problematização da noção de “representação” 
que se faz aí presente.

Esta linha de argumento se faz visível na organização dos 
quatro capítulos principais deste texto. No primeiro
capítulo, buscou-se analisar a Comissão Nacional de Aids a 
partir de sua imbricação com os movimentos do próprio 
Programa Nacional de DST e Aids. Considerando os
eventos que mais impactaram o PN - a criação do Sistema 
Único de Saúde em 1990 e o empréstimo do Banco Mundial 
em 1994 - propusemos uma segmentação da história da 
CNAIDS em quatro fases: a primeira relacionada à
implantação do PN e da CNAIDS; a segunda pautada pela 
crise institucional durante o Governo Collor; a terceira
marcada pelo primeiro Projeto do Banco Mundial (AIDS I) 
e a quarta pontuada pelo segundo acordo, o AIDS II.

Para melhor compreensão da dinâmica destas quatro fases, 
buscou-se ainda, neste primeiro capítulo, situar a CNAIDS 
no campo de forças que deram ao Programa Nacional sua 
forma atual, destacando-se aí: a presença do ativismo da

1 Apenas seis pessoas não atenderam à solicitação, uma delas ausente da CNAIDS há muitos anos.

2 De 1986 a dezembro de 2001, foram realizadas 63 reuniões. Entretanto, não há registro das duas primeiras, realizadas em 1986.Portanto,o corpus 

desta pesquisa foi constituído pelas 61 atas existentes (ver Anexo 1).



aids; os ideais do Sistema Único de Saúde - SUS; sua 
eventual concretização em diretrizes operativas e a
influência do Banco Mundial que se fez presente nos dois 
empréstimos (AIDS I e AIDS II) para o desenvolvimento 
das ações de controle da epidemia.

As ressonâncias destes campos de força na CNAIDS são 
também discutidas neste capítulo, focalizando para isso os 
períodos de crise da Comissão. Vale ressaltar, ainda como 
apresentação, a capacidade de adaptação e renovação da 
CNAIDS perante essas crises que levam a interessantes 
discussões sobre seu papel. Destas discussões resultam
importantes modificações nas competências e composição 
que nos levam a crer que o presente relato poderá servir de 
insumo para uma nova fase de discussão e reorientação 
desta comissão - daí optarmos por pontuar no título do 
presente documento a presença do passado na construção do 
futuro.

O segundo capítulo focaliza mais especificamente as formas 
de funcionamento da Comissão, buscando entender, numa 
perspectiva histórica, os múltiplos papéis desempenhados 
pela CNAIDS. A análise de documentos, entrevis tas e
depoimentos nos levou a discutir as múltiplas faces da
CNAIDS a partir da triangulação entre o assessoramento 
técnico, a atuação política e o espaço de diálogo entre
posições, experiência e competências diversas. Este é talvez 
o ponto crucial da análise realizada constituindo aspecto que 
será retomado no capítulo quatro, que versa mais
especificamente sobre participação e controle social e que 
servirá de “guia” para a elaboração das conclusões. No 
capítulo dois, entretanto, a abordagem adotada tem caráter
mais histórico, situando, sobretudo, a polaridade entre
competência técnica e papel político que pontuou tantas 
discussões e gerou tantas crises, levando, por exemplo, ao 
afastamento da ABIA.

O terceiro capítulo focaliza mais especificamente o papel da
CNAIDS na formulação de políticas públicas para a aids. 
Divide-se em duas partes. A primeira analisa os temas 
discutidos nos quatro períodos de funcionamento: a fase 
inaugural (1986-1989), o retorno após a crise (1992-1993),
os tempos do AIDS I (1994-1998) e os tempos do AIDS II 
(1999-2001). Para consecução deste objetivo são utilizadas 
as 63 atas e, como pano de fundo, a legislação sobre aids. A

segunda parte do capítulo aborda a contribuição da
CNAIDS a partir da perspectiva dos membros titulares,
utilizando para isso os depoimentos de seus membros a esse 
respeito.

A questão específica da participação da sociedade civil, a 
multidimensionalidade da CNAIDS e a noção de controle 
social que se faz presente nesta comissão são abordados no 
capítulo quatro. Considerando a centralidade do tema para 
os objetivos da pesquisa realizada, este capítulo
complementa a análise de documentos, entrevistas e
depoimentos com insumos da literatura sobre controle social 
na área da saúde. A terceira parte do capítulo trata
especificamente da composição e presença na CNAIDS em 
seus diversos períodos, mas tomando como estratégia de 
organização da análise as Portarias Ministeriais que alteram 
ora as competências e composição, ora apenas a composição 
da Comissão. Na parte final deste capítulo, é abordada a 
noção de representação que se faz presente nos depoimentos 
recebidos. Focaliza, mais especificamente, a última
pergunta do roteiro encaminhado aos membros titulares da 
Comissão: “como vê sua participação na CNAIDS?”.

Essas múltiplas dimensões do estudo visavam, como
apontamos anteriormente, entender o papel da Comissão 
Nacional de Aids na estruturação da política nacional de 
aids considerando sua especificidade como instância de
diálogo entre Governo e Sociedade Civil. Como tal,
possibilitaram delinear, no Capítulo 5, alguns aspectos
passíveis de nortear o desenho futuro da CNAIDS. Sem
querer antecipar quais seriam as conclusões, vale apontar 
que os caminhos possíveis sugerem que não se perca de 
vista a experiência e aprendizagem passadas: afinal, a
CNAIDS foi e continua sendo, como gosta de afirmar um de 
seus membros mais antigos, Vicente Amato Neto, “uma
comissão exemplar”. Mas, para que continue tendo um
papel importante na luta contra a aids, serão necessários 
ajustes vários de mo do a contemplar a complexidade das 
ações de enfrentamento à epidemia de aids. São expressões-
chaves destes ajustes, a intersetorialidade, a participação 
ampliada e o fortalecimento da visão política que possibilite 
pensar estratégias de médio e longo prazo.

Mary Jane Paris Spink
São Paulo, 17 de março de 2003
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Observações:

1. Os Ministros estão referidos por número, conforme listagem no Anexo 2.

2. Os números nas linhas dos Comitês e Comissões se referem ás Portarias que os criam ou reformulam

3. As cores nas linhas dos Comitês e Comissões indicam: (a) amarelo: data de criação em Portaria; (b) cinza: nova composição e/ou criação sem 
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A Comissão Nacional de Aids: a capacidade de se reinventar

As quatro fases da CNAIDS

A Comissão Nacional de Aids: a capacidade de se reinventar

Tendo em vista sua função de assessoramento, não seria possível entender o movimento da Comissão 
Nacional de Aids na história da luta contra a aids sem entender sua imbricação com o movimento da 
própria Coordenação Nacional de DST e Aids.

Considerando os eventos que mais tiveram impacto sobre a 
Coordenação, destacando-se, no cenário nacional das ações 
de saúde, a criação do Sistema Único de Saúde em 1990 e, 
no âmbito da própria Coordenação, o empréstimo do Banco 
Mundial em 1994, propomos que a história da CNAIDS
pode ser mais bem compreendida se a segmentarmos em 
quatro fases. O Quadro 1 permite visualizar estas fases e 
seus impactos na CNAIDS.

As quatro fases da CNAIDS

A primeira fase caracteriza-se pela criação da Comissão 
Nacional de Aids em 1986, um ano após a criação do 
Programa de Controle da Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida, SIDA ou Aids (Portaria Ministerial 236). Nessa 
fase era necessário lutar em duas frentes: face às instâncias 
de gestão da saúde, tratava-se de convencer que estávamos 
diante de uma real ameaça para a saúde pública. Nas
palavras de Euclides Castilho, o então Ministro Sant'Anna 
dizia que a aids não ia chegar ao Brasil e até a transfusão de 
sangue ele questionava a magnitude (entrevista concedida 
em 29 de janeiro de 2001). Numa segunda frente, era
necessário enfrentar a própria aids diante do ainda
incipiente conhecimento sobre formas de prevenção e
tratamento. Nessa fase, especialistas de várias áreas, pessoas 
envolvidas com a epidemia no plano pessoal e gestores da 
área da saúde reuniam-se para debater formas de
enfrentamento da potencial epidemia. As entrevistas
realizadas com Euclides Castilho e Paulo Teixeira permitem 
entrever a dinâmica das reuniões desse momento histórico.

E eu me lembro muito bem que, logo que Roberto Santos 
entrou, tivemos uma reunião num hotel em São Paulo.
Participaram a Lair, o Álvaro e eu e acho que Paulo 
Teixeira, Dom Luciano Mendes e Roberto Santos, porque

a Igreja estava achando que o Ministério estava tomando 
uma posição já muito aberta em relação à transmissão 
sexual. Então, na época houve essa (comissão); não sei se 
foi legalmente constituída (referindo-se às Portarias de 
criação da CNAIDS), mas esse alicerce já tinha. (entrevista 
com Euclides Castilho, concedida em 29/01/2002)

(...) os Ministros até 85 diziam que isso não era problema 
da saúde pública, não havia razão epidemiológica para o 
ministério tomar qualquer atitude e nós então fomos
montando programas dentro do Estado. Veja quem são as 
primeiras pessoas que aparecem no Instituto de Saúde para 
passar uma temporada, o Loures e o Dirceu. Greco. O 
Greco e o Loures acho que estiveram lá no Instituto de 
Saúde em 84. Do Rio Grande do Sul, o Jair etc. Então essas 
pessoas originalmente ou desde o início elas foram sendo 
incorporadas, com essas várias características. Aí, no
decorrer de 83, nós trabalhamos com quem? Com os
sucedâneos do movimento da liberação homossexual,
militantes do SOMOS, e até uma ONG organizada que se 
manteve até 84, quase 85, que se chamava Outra Coisa. 
Esses eram os nossos interlocutores. No entanto, até dentro 
desse espírito geral, as pequenas reuniões que nós tínhamos 
com essas pessoas deram uma idéia: por que não fazermos 
reuniões amplas? E começamos a fazer, final de 83 e 84, 
reuniões abertas com a comunidade lá no Instituto de 
Saúde, onde é hoje o Gabinete do Secretário, no último 
andar, às terças-feiras. Esse pessoal nos ajudava a
convocar a comunidade, e a chamar naquela época o 
público-alvo eram os homossexuais, então eles soltavam 
convites nas boates, nos bares e etc, para uma reunião 
aberta sobre aids. Começou a formar consistência, então 
eram muito concorridas as reuniões e a elas compareciam 
também os hemofílicos que muito rapidamente se
articularam conosco. Não me lembro quem teve a primeira 
iniciativa, mas lembro que nós começamos a trabalhar 
juntos muito cedo. Essas reuniões abertas foram as
sementes do GAPA: as

11



A Comissão Nacional de Aids: a presença do passado na construção do futuro
Capítulo 1

pessoas que começam a se encontrar em todas as reuniões e 
começam a perguntar, escuta, porque que a gente não faz 
não sei o que...(...). O GAPA é criado oficialmente em 85,

mas ele foi criado em 84. Portanto os outros Estados foram 
conhecendo essa experiência já bastante multissetorial que 
era a de São Paulo. Aí vieram as proto-reuniões, como você 
chamou, as proto-comissões. Era natural. Nós fazíamos 
algumas coisas aqui em Brasília, quem nós vamos
convidar? Chama o Nelson Mendes, que era do grupo de 
São Paulo; chama o Vicente Amato Neto, chama o

Jair que a gente sabe..., entendeu? Embora não tenha sido 
formalmente um processo nacional, ele teve esse caráter 
muito mais amplo desde o início. Então, quando a Lair 
falou, vamos organizar na forma de uma comissão
permanente, foi um desdobramento natural e uma
composição até muito pouco problemática, porque já eram 
atores que estavam ativamente participando. Por exemplo, o 
Mott, ele vem a pretexto da universidade, mas na verdade o 
que ele queria mesmo é a militância no movimento 
homossexual.
(Entrevista com Paulo Teixeira, 20/03/2002)
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A Comissão Nacional de Aids: a capacidade de se reinventar

As quatro fases da CNAIDS

No que se refere à Comissão Nacional de Aids, três
Portarias Ministeriais marcam este período, tendo sido
publicadas em 1986 (Portaria 199), 1987 (Portaria 101) e
1988 (Portaria 437). Muito embora as competências aí
definidas sejam semelhantes, caracterizando-se a CNAIDS,
desde o início, como instância de assessoramento do
Ministério da Saúde, há interessantes variações de redação 
(Quadro 2) que dão pistas sobre o momento da epidemia e 
da busca de direcionamento por parte do Programa
Nacional. Na primeira portaria, a Comissão de
Assessoramento em Aids tem uma relação simbiótica com o 
Programa, tendo por competência assessorar o Ministério 
em todos os aspectos relacionados com o controle da
síndrome de imunodeficiência adquirida; acompanhar a
execução e a avaliação das ações e a evolução das pesquisas 
internacionais. Sugere, portanto, uma maior dependência em 
relação aos conhecimentos gerados fora do país e uma
vinculação maior com os EUA, indicada pelo uso
preferencial de AIDS (ao invés da nomeação hispânica,
SIDA).

Na segunda e terceira portaria, a nomeação da Comissão 
privilegia o termo SIDA - Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida - e seu perfil vai sendo definido da forma mais 
técnica: assessorar na definição de mecanismos técnico-
operacionais; na avaliação de desempenho dos componentes 
da ação e na coordenação da produção de documentos 
técnicos e científicos. Se bem que muitos desses
documentos possam ter sido traduções de know-how
estrangeiro, a própria formulação sugere que já se instalava 
uma competência nacional e já nos encaminhávamos para 
uma progressiva institucionalização do Programa Nacional.

A colaboração próxima com o Ministro se faz sentir pela 
presença continuada nas reuniões (ver capítulo 4), sendo 
que estas, inicialmente, eram realizadas em seu próprio
Gabinete.

Assim, eu achei que no início da CNAIDS, na criação da 
CNAIDS, ela foi mais que política; a gente criava, a gente 
escolhia alguns membros, a gente levava para a apreciação 
do Ministro. O Ministro às vezes até pedia para incluir um 
participante que ele achava que era politicamente viável. A 
gente tinha sempre a participação do Ministro na Abertura, 
ou do secretário ao qual éramos subordinados. Então as 
coisas eram mais políticas. Anteriormente, eu achava

que a gente tinha mais poder de argumentar o problema; 
eram soltadas muitas notas da CNAIDS, posicionamentos, 
até publicações da CNAIDS, surgiram várias. Se bem que 
eu acho que era o poder de atuação da CNAIDS, tanto o 
político, como de interferência na hora que o Programa 
estava precisando de um apoio. A CNAIDS tinha o poder de 
se manifestar diante da situação que o Programa estava, ou 
agendava reunião com o Ministro, levava o posicionamento 
da CNAIDS, ou se tivessem que ir a Presidência, iam até a 
Presidência. Acho que tinha o poder de palpitar nos
acontecimentos. (Entrevista concedida por Iêda Fornazier, 
Secretária da CNAIDS, em 29/01/2002)

A segunda fase, com duração de dois anos, poderia ser 
descrita como um período de crise institucional, sendo o 
Programa e, conseqüentemente, a CNAIDS praticamente
desativados. Não há registro de reuniões neste período e as 
entrevistas com pessoas que participaram ativamente da 
criação do Programa Nacional e da CNAIDS levam a
concluir que houve um esvaziamento da Comissão. Lair
Guerra de Macedo, afastada e substituída por Eduardo 
Côrtes, passa dois anos nos Centers for Disease Control 
(CDC), em Atlanta, EUA.

A terceira fase coincide com o reinício das atividades do 
Programa Nacional e de sua progressiva institucionalização 
sob a liderança de Lair Guerra de Macedo. Trata-se de um 
período de transição que, como veremos a seguir, começa a 
integrar, paralelamente, as diretrizes operacionais do SUS e 
a perspectiva de desenvolvimento do Banco Mundial.
Embora a nomeação da Comissão e suas competências 
continuassem as mesmas, há uma substantiva mudança em 
sua composição (ver capítulo 4).

Além do impacto das orientações do SUS relativas à
participação social, é preciso pontuar que Lair Guerra de 
Macedo, em sua estadia no CDC, havia tido oportunidade 
de conhecer o modelo norte-americano de comissões de 
assessoramento na área da aids.

A Lair (estava) recém regressa do CDC, onde o diretor do 
Programa de Aids era o James Curran que foi o chefe dela 
quando ela trabalhava com clamídia na era pré-aids. Então 
ele de imediato falou para ela que ele tinha um comitê 
assessor, num molde bem Estados-Unidos, formado só
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por cientistas de áreas distintas; a  área de  humanas não 
entrava.  Mas o fato de ter um epidemiologista clínico, 
o pessoal do laboratório já  era uma abertura para o 
pessoal da saúde pública norte americana no meu 
entender.  Então essa criação de uma comissão foi
resul tado desse conjunto de coisas (entrevista com 
Euclides Castilho, 29/01/2002).

Vale recordar ainda que no influente livro de autoria de 
Jonathan Mann, Daniel Tarantota e Thomas Netter, A Aids 
no Mundo,  publicado nos Estados Unidos em 1992, os
autores propõem uma estrutura para avaliação dos
programas nacionais de combate à aids, sendo que o
primeiro dos onze critérios usados para avaliar a qualidade e 
abrangência dos programas se refere às manifestações do 
compromisso com a luta contra a epidemia. Esse
compromisso se reflete, entre outros, na “criação de um
comitê consultivo, multidisciplinar, multissetorial,
subordinado ao fórum responsável pela formulação de
políticas e tomada de decisões, com o qual também
interage” (Mann et al, 1993:134).

Caracterizamos esta terceira fase como sendo de transição
porque o Programa Nacional preparava, na época, o primeiro
Projeto Banco Mundial e buscava maior inserção no cenário 
internacional de luta contra a aids por meio de participação 
nos esforços de desenvolvimento de uma vacina anti-HIV/
aids, ações que tiveram inevitáveis impactos no papel da 
CNAIDS, como veremos ao discutir suas “crises”. As atas
das sete reuniões da CNAIDS realizadas no período de 
vigência da quarta portaria (Portaria 553, de 1992) trazem
registro de uma progressiva institucionalização do Programa 
Nacional e de um crescente incômodo, por parte dos
membros da Comissão, com o papel eminentemente técnico 
que lhe coube nesse período.

A quarta fase tem início em 1994 (Portaria Ministerial 1028, 
de 31 de maio de 1994), ano em que a CNAIDS adquire sua 
forma atual em termos de suas competências e composição. 
Entretanto, essa longa fase, que se estende até o presente, 
marca simultaneamente a progressiva institucionalização da
CNAIDS e o esvaziamento de suas funções face à criação de
novas comissões e comitês (ver Quadro 1). Assim, de um 
lado, a CNAIDS se torna, na expressão de Ieda Fornazier, a 
comissão VIP da Coordenação Nacional de DST e Aids:

É imagem (que tenho),  mesmo por que eu sou muito 
“puxa saco”da CNAIDS, entendeu? Então,  como é 
uma comissão

l igada diretamente  ao coordenador,  ao Gabinete ,  a  
gente sempre teve o empenho de ser uma reunião,  ser 
uma das poucas reuniões que começaram a ter ata desde 
o seu início, ter as portarias; mudavam os membros,
revogavam as portarias.  Então o empenho pol í t ico
nela sempre foi  muito grande, e a sua representação
são pessoas que hoje são escaladas por ministros.  
Sempre foi assim, a part ic ipação importante  das  
ONG que são escolhidas em fórum. Então para mim é a  
VIP, a Comissão Nacional de Aids. É (também) para o  
Gabinete  pois  é  o pessoal do Gabinete  que es tá  
organizando. Então desde a sua criação ela já teve essa
importância que é sempre uma importância política.
Então eu acho que para mim é a (comissão) VIP e muita
gente a vê como VIP: a importância dela, as discussões
que ela faz, a seqüência que tem depois .  Se você começa
a fazer a discussão agora e  não terminou,  precisa 
convidar outras pessoas e você convida até chegar um 
ponto f inal;  até a conclusão final.  ( . . .)  Há tanto tempo 
que isso vem (acontecendo), tantas pessoas foram
convidadas, tantas pessoas de renome na área. Então eu 
acho que isso que é  importante  e ,  para mim
particularmente,  é uma comissão VIP (...) Não
desmerecendo as demais comissões assessoras, mas você
pega os nomes das pessoas desde a primeira portaria 
a té as atuais ,  são pessoas que estão trabalhando com
aids há anos, desde o início. Você vê o Dr. Paulo Teixeira 
que hoje é coordenador, ou os nomes que já tivemos o 
Dr. Paulo Airosa Galvão (por exemplo) ,  entendeu? Todas 
essas pessoas que prat icamente  começaram a trabalhar
com aids desde o seu surgimento no Brasi l  (Entrevista 
concedida  em 29/01/2002) .

Mas, por outro lado, parece haver um esvaziamento
progressivo da CNAIDS que se faz sentir nas ausências e nas 
reiteradas discussões sobre sua composição. Ninguém
melhor que leda para expressar o sentido das ausências:

Pois é, olha só, depois disso tudo eu sempre estou
falando: a gente precisa reformular a CNAIDS e o
Prof. Vicente Amato Neto está sempre falando vamos
reformular a CNAIDS. Só que eu sou uma secretária,
eu não posso tomar uma decisão: quem é que não está 
vindo, vamos tirar quem não está vindo, vamos substituir, 
vamos pedir  novas indicações ao Ministro, vamos falar
com a Secretaria.  Eu não posso fazer isso. Eu confiro,
depois deixo na sala do Dr. Paulo. Então eu poderia, se
você falasse assim vamos reformular, eu poderia
preparar toda a minuta de aviso ministerial de  todas  as
pessoas que
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não estão vindo, de todas que foram indicadas há três 
ministros atrás. (...) Posso te falar exatamente quem é, até 
membros da comunidade científica, que não vêm mais; você 
manda convite eles nem respondem. Se o titular não vem, é 
muito complicado convocar determinados membros
suplentes da comunidade científica. Se você me perguntar
quem é que está vindo, qual o índice de freqüência de cada 
um, qual o índice de falta, eu vou te falar quem é que não 
vem, quem é que há muito tempo você pode tirar, agradecer 
a participação e indicar outras pessoas que dariam um 
respaldo maior à CNAIDS. Hoje, aqui dentro, não tem 
ninguém acompanhando isso. Se me pedirem para fazer um 
levantamento eu faço; se pedirem para eu reformular,
vamos embora! Mas não tem nenhuma pessoa, eu sou a 
responsável pela organização da Comissão Nacional de 
Aids, mas eu não tenho força administrativa e nem política 
para falar, olha, vamos chamar novos representantes,
vamos pedir confirmação.

Mary Jane: Mas isso não sugere um certo desinteresse pela 
CNAIDS?

Iêda: De uma certa forma sim e de outra não, porque eu 
acho que do ano passado para esse ano foi um dos anos 
mais difíceis para o Programa. Quer dizer, muita coisa 
acontecendo, o Programa tem dado uma resposta, tem
coisas... não que vão perdendo a sua importância
participativa, mas elas não vão ficando em primeiro plano
como era antes, quando o Programa era muito pequeno. 
Hoje as dimensões são muito grandes, então as coisas não 
continuam a ter uma prioridade como era antes. A gente 
tenta levar, mas é uma coisa que pode ser melhorada 
(Entrevista concedida 29/01/2002).

Este esvaziamento, para muitos, está associado à crescente 
complexidade da Coordenação Nacional e à crescente
criação de comitês assessores para dar conta desta
complexidade, com destaque especial para o Conselho
Nacional Empresarial para Prevenção ao HIV/Aids, criado 
em 1998 (Portaria 3119) e a Comissão de Gestão, criada em 
2000 (Portaria 992).

A importância que tem é a mesma; só que vai mudando 
porque antes o problema era muito pequeno. Você
praticamente só tinha essa comissão; hoje em dia a gente
tem vários Comitês para resolver determinados problemas.

Então hoje tudo é muito dividido: tem o problema com a 
ONG? A ONG tem comitê de pesquisa. Tem comitê de
vacina, tem comitê de anti-retrovirais. Antes isso era muito 
discutido dentro da Comissão de Aids. Então quer dizer, ela 
perde um pouquinho a força de acordo com a dimensão que 
o Programa vai tomando. Temos a Comissão de
Gestão...Antes era tudo muito concentrado na Comissão de 
Aids. Então quer dizer, eu acho que ela perdeu um pouco do 
... Realmente, não sei nem se é do objetivo, mas um pouco 
mais do papel político, com a dimensão que o Programa foi 
tomando, (...) com a criação de vários comitês. Então era 
muito restrita, eu particularmente acho, eu acho que ela 
ficou um pouco restrita para o acompanhamento de um 
todo. Por que antes a Comissão tinha um acompanhamento 
de um todo, agora não; ela tem um papel mais, não 
desmerecendo os tópicos abordados que são de alta
importância, as subcomissões criadas como a de
aleitamento materno, da comunicação que teve um papel 
bastante importante nas campanhas, até da de carnaval que 
está sendo lançada agora. Quer dizer, o palpite da
Comissão é muito respeitado nesse sentido (Ieda Fornazier, 
29/01/2002).

Um outro olhar sobre as fases: o campo de forças na 
estruturação do Programa Nacional e seus impactos 
na estruturação da CNAIDS.

Tendo em vista que a proposta deste histórico é apresentar 
uma “visão de dentro” dos movimentos da CNAIDS,
pautada nos documentos que lhe dizem respeito diretamente 
e nas falas de seus principais protagonistas, consideramos 
oportuno abordar a maneira como a Comissão é apresentada 
nos documentos formais do Programa Nacional. Nas buscas 
efetuadas nos arquivos da Coordenação Nacional foram
localizados sete documentos (Quadro 3).

Tomando a estruturação do Programa Nacional como foco, 
a análise desses documentos leva à conclusão que este 
programa resulta da interação de três campos de força: a 
presença do ativismo da aids; os ideais do Sistema Único de 
Saúde - SUS e sua eventual concretização em diretrizes
operativas; a influência do Banco Mundial que se fez
presente nos dois empréstimos (AIDS I e AIDS II) para o 
desenvolvimento das ações de controle da epidemia.
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O primeiro campo de forças se impõe desde o início das 
atividades do Programa Nacional, deixando marcas
indeléveis em sua identidade. Todos os documentos
voltados à apresentação da experiência brasileira são
unânimes a este respeito: 

1994: Os princípios pelos quais o Estado brasileiro
assegura a saúde como um direito constitucional são:
descentralização; utilização da epidemiologia para
definição de prioridades; ampliação das ações de caráter 
preventivo, como ênfase na integração
prevenção/assistência; participação complementar dos
serviços privados e acesso universal e gratuito a todos os 
níveis do sistema de saúde. O Programa Nacional segue 
estes princípios (...). Como em todo processo de dimensões 
políticas, sociais e culturais, a implementação da estratégia 
de governo pressupões diálogo, negociação e parcerias 
entre os atores sociais a base de legitimidade das decisões e 
de implementação das ações (p.4).

1996: The government of Brazil through its Ministry of 
Health understands STD/AIDS is a serious problem in the 
country. Therefore, the Ministry of Health has adopted a 
number of polices and strategies and has made every effort 
to mobilize alll government and non-governmental
organizations and the private sector to give a multisetorial 
response to this epidemic (Preface).

As part of its coordination function, NASCP (National AIDS 
and STD Control Program) has an ongoing dialogue with 
non-governamental organizations and with firms interested 
in promoting behavior change. The public is looked to for 
leadership by both the public and private sectors (p. 15)

1998: (...) Hoje, ao final de quatro anos, o Ministério da 
Saúde pode-se orgulhar do trabalho realizado. O controle 
das DST e da aids, no âmbito da Política Nacional de 
Saúde, é um objetivo buscado por todas as secretarias de 
saúde das unidades federadas e dos municípios mais
afetados, em cujos programas constitui um componente
prioritário; um sistema de vigilância epidemiológica
monitora a evolução da epidemia em nível nacional,
regional e local; um conjunto articulado de ações de
prevenção executa-se no País todo, em caráter permanente; 
existe uma rede de serviços instalada e operante, para 
oferecer diagnóstico, aconselhamento, assistência médico-
hospitalar, farmacêutica e social; uma rede de laboratórios 
públicos oferece suporte laboratorial para ações de
vigilância epidemiológica, de prevenção e de assistência; 
está garantido o acesso universal e gratuito aos
medicamentos; e está consolidada uma rede nacional de 
direitos humanos, bem como uma profícua parceria com 
organizações não-governamentais e associações
comunitárias (Apresentação, Ministro José Serra.)
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Em 1996, inicia-se uma nova etapa na relação Estado com 
a sociedade civil, marcada fundamentalmente, pela
instituição de parcerias efetivas com diferentes
organizações sociais e pelo reconhecimento de um novo 
padrão para execução de políticas públicas, tendo o Estado 
um papel de regulação no plano econômico e social (Breve 
histórico sobre o PN, item parcerias, p.33).

1998b: Destaque é dado às parcerias pioneiras que o 
Programa Nacional DST/Aids tem estabelecido com
organizações da sociedade civil, agências de cooperação 
internacional, e mais recentemente com o setor privado 
(Prefácio)

A parceria com a sociedade civil constitui um dos pilares 
mais importantes da atual política governamental na luta 
contra a aids, que tem sua expressão calcada no controle 
social e na participação direta da sociedade nas decisões e 
proposições de políticas públicas (p.10).

1999: Essas ações [referindo-se ao Programa Nacional] 
têm como base os fundamentos do SUS: a integralidade, a 
universalidade, a equidade, a descentralização e o controle 
social. Compreendendo-se, assim, o SUS é um sistema 
integrado Estado e sociedade que interage para um fim 
comum, qual seja a promoção da saúde da população (...) 
(Apresentação).

A luta contra a aids no Brasil criou bases para um novo tipo 
de relação entre o estado e as sociedade, já que desde o 
início do estabelecimento das ações governamentais para o 
enfrentamento da epidemia esta relação estado e sociedade 
esteve presente. As primeiras iniciativas governamentais 
que se propuseram a enfrentar a epidemia da aids nasceram 
como resposta à pressão social de ativistas de São Paulo. 
Essa característica de formulação e definição de estratégias 
de prevenção e assistência, em parceria com a sociedade 
civil e a comunidade científica faz parte da história da aids 
no Brasil.

2000: (...) O nosso modelo de parceria entre Estado e 
organizações não-governamentais, ou a política brasileira 
de produção, distribuição e disponibilização universal e 
gratuita de medicamentos anti-retrovirais e profiláticos 
constituem apenas dois aspectos relevantes da contribuição
que o Governo Brasileiro pode oferecer à

superação da ameaça que a aids representa, principalmente 
à integridade dos países mais pobres e menos desenvolvidos 
(Apresentação).

2001: Este documento apresenta, de forma resumida, a 
trajetória da epidemia de aids no contexto brasileiro e as 
estratégias adotadas para a construção de uma resposta 
nacional articulada para o controle da epidemia. Um
enfoque especial é dado à articulação existente entre o 
governo e a sociedade civil, considerado um dos fatores 
essenciais para o sucesso da construção dessa resposta 
(Apresentação).

Embora possa ser considerada como uma das características 
importantes, ou mesmo um dos pilares da atual política
governamental brasileira de luta contra a aids, a importância 
das organizações não-governamentais no desenvolvimento 
das respostas à epidemia de aids, segundo Jane Galvão 
(2000), já havia sido plenamente reconhecida na 42a
Assembléia da Organização Mundial de Saúde, conforme 
documento datado de 1989. Galvão relata ainda que, entre
1990 e 1992, o Programa Global de Aids havia estabelecido 
um programa que visava apoiar projetos implementados por 
ONG.

Mas, na ótica dos documentos de apresentação pública do 
PN fica explícito que esta presença do ativismo na política 
voltada à aids é complexa, desdobrando-se em “parcerias” e 
“representações”. As parcerias, num primeiro momento,
eram diálogos entre pessoas unidas por um objetivo comum 
e ainda carentes de explicações e soluções técnicas. No 
decorrer do tempo, estas passam a ser vistas como uma
complexa rede de coparticipes com funções distintas na luta 
contra a aids. O sentido de parceria, na ótica dos
documentos de apresentação pública do PN, deslocou-se,
assim, da ação conjunta “barulhenta” das alianças eventuais 
para o apoio técnico e financeiro de um (o PN), face ao 
potencial de ação capilar do outro (as ONG). Já no sentido 
de representação, a parceria com o ativismo se fez mais 
presente à medida que o PN - e a CNAIDS em decorrência
-, assumiram mais explicitamente a necessidade de controle
social sobre as ações do setor saúde (ver capítulo 4).

O segundo campo de forças que dá ao PN sua forma atual é 
o ideal sanitarista que se faz presente, inicialmente, pela 
adesão a seus princípios por parte de muitos dos protago-
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nistas da luta contra a aids. Mas que se faz mais
contundente quando a esses princípios e ideais soma-se a 
realidade concreta da Lei 8080, de 1990. O discurso dos 
documentos de apresentação do PN passa a incorporar os 
princípios da universalidade, descentralização e
integralidade que, paulatinamente, irão colorir a
organização das ações e as diretrizes do PN. No que tange à 
CNAIDS, é a Lei 8142, sobre a participação comunitária na 
gestão do SUS, que irá dar à noção de “representação da 
sociedade civil” seus contornos atuais (que datam de 1994). 
Na fala de Paulo Teixeira:

Olha, eu não sei, então eu acho que vai um pouquinho mais 
para trás; é difícil falar, (correndo o risco) de ser muito 
parcial, que o programa de São Paulo é a semente, a raiz e 
adota as marcas do que é o Programa hoje no Brasil. Então 
hoje, nas discussões internacionais, depois que nós
ganhamos tanto destaque, existe sempre uma pergunta o 
que significa esse encaminhamento etc, e eu digo que
alguns são determinantes desde o início, um: a
integralização das ações. Isso é um fato, você pode olhar o 
ofício que criou o programa de São Paulo, ele diz isso, a 
integralidade das ações de prevenção, de tratamento e de 
apoio as pessoas, primeira coisa, segunda coisa: a
articulação estreita com a comunidade. Esse foi o ponto de 
partida do Programa de São Paulo e evidentemente o 
compromisso de Governo ou de Estado que, com altos e 
baixos, se manteve durante tanto tempo, foi muito precoce, 
e se manteve durante muito tempo. Qual o contexto? O 
contexto é a democratização do país primeiro governo 
eleito; é o auge, uma época áurea do movimento sanitarista 
brasileiro que vai dar na Constituição e que tinha essas 
premissas que nós estamos falando. Ele tinha essas
premissas: a multidisciplinaridade, a multissetorialidade, a 
participação comunitária, a defesa dos direitos. E um
último toque para isso é o seguinte, eu e a minha equipe que 
assumimos, nós vínhamos de um programa de hanseníase. 
Um programa de hanseníase que, dentro desse processo 
todo, já tinha como marca exatamente a luta pelos direitos, 
contra a discriminação, contra o estigma, pela abordagem
multidisciplinar, pela participação da comunidade. Então 
por isso que eu falo, foi natural dentro de um processo que 
estava acontecendo (no país); foi um encaminhamento 
natural. Então São Paulo organiza o programa neste
formato e a reprodução vai acontecendo no país a partir 
deste modelo, desta proposta porque nós tivemos essa ação 
no início (Entrevista concedida em 20/03/2002).

A instalação de comissões de saúde certamente faz parte das 
estratégias do SUS e, como será discutido no capítulo 4, 
este campo de força se faz presente no aprimoramento 
continuado da composição da CNAIDS.

Finalmente, o terceiro campo de forças está associado às 
interlocuções com os especialistas em gestão do Banco 
Mundial que buscavam garantir as condições básicas para o 
empréstimo financeiro que, como todos sabemos, foi tão 
vital para a formatação das ações da luta contra a aids. O 
movimento a ser destacado aqui é o que Rubens Mattos 
(2001) aponta como deslocamento das estratégias centradas 
nos empréstimos para estratégias centradas na oferta de 
idéias (p.9). Ou seja, além de empréstimos para o controle 
da aids, o Banco vem oferecendo, cada vez mais, idéias 
sobre quais seriam as políticas públicas mais adequadas 
para tal objetivo.

Esse deslocamento fica claro no título dos projetos das três 
fases (a terceira ainda em discussão). O primeiro, vigente de 
1994 a 1998, intitulava-se Projeto de Controle da Aids e das 
DST (Acordo de empréstimo 3659/BR). Seu objetivo
principal era “reduzir a incidência da transmissão do HIV e 
DST e fortalecer a capacidade de instituições públicas e 
privadas responsáveis pelo controle de DST e de HIV/aids 
no território nacional”. Seu impacto na institucionalização 
do Programa Nacional é visível no Quadro 1 na perspectiva 
da criação de comitês assessores, entre eles o Comitê de 
Avaliação e Seleção de Projetos ONG (Portaria 843 de abril 
de 1994). É visível também na criação da Unidade de
Articulação com ONG e da Rede de Direitos Humanos.

O AIDS II (Acordo de Empréstimo 4392/BR), vigente de 
1999 a 2002, deu seguimento ao primeiro acordo
intitulando-se Segundo Projeto de Controle de Aids e DST. 
Seus objetivos eram “reduzir a incidência e transmissão do 
HIV e das DST e expandir e aperfeiçoar o diagnóstico,
tratamento e assistência às pessoas com HIV, aids e DST”.
Incluía também um componente de fortalecimento
institucional. Sua implementação introduziu a
descentralização e sustentabilidade como questões
estratégicas e a adoção do conceito de vulnerabilidade como 
parâmetro das ações de prevenção e assistência que levaria a 
uma abordagem mais contextual e matricial
(operacionalizada em grupos matriciais e grupos técnicos). 
É nesse contexto de descentralização e sustentabilidade que 
foi criada a
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Comissão de Gestão, integrada por gestores dos níveis 
estadual e municipal.

Já o terceiro, ainda em discussão, intitula-se (de acordo com 
carta-consulta datada de fevereiro de 2002) Projeto de
sustentabilidade e gestão estratégica das políticas de
HIV/aids e outras doenças sexualmente transmissíveis.
Dando continuidade ao AIDS II, tem por objetivo aprimorar 
os processos de gestão das políticas públicas para o
HIV/aids e outras DST, nas três instâncias de governo. 
Consistente com essa visão de planejamento estratégico, 
busca institucionalizar as parcerias com organizações não-
governamentais, organismos internacionais e instâncias da 
sociedade civil organizada de modo a apoiar sua efetiva 
inserção nas ações do SUS.

A capacidade de adaptação da CNAIDS

Nunca é demais reiterar que a CNAIDS não é mero espelho 
dos desdobramentos dos campos de força que afetam e 
envolvem o PN. Se, de um lado, a progressiva adaptação da 
Comissão à institucionalização do PN e às características da 
epidemia pode ser lida como uma imposição externa dos 
saberes competentes dos gestores (objetivada em Portarias 
Ministeriais), de outro, a leitura das Atas permite propor 
que, paralelamente, se articulava um movimento interno de 
reflexão e elaboração de propostas de soluções autóctones à 
CNAIDS.

Assim, a partir de 1992, é possível verificar que os novos 
desafios de organização do PN têm sua contrapartida nas 
discussões internas realizadas na Comissão sobre seu papel. 
Identificamos, na análise das Atas das 61 reuniões
realizadas de 1987 a 2001, três períodos de crise: em 93 e 
94, como reação sobretudo à presença do Banco Mundial e 
do Programa Global de Aids da OMS, o GPA (embora em 
menor medida); em 1998, na interface entre esvaziamento 
da CNAIDS e discussão do Projeto Aids II; e em 2000, sob 
a égide da descentralização, de um lado, e da gestão
estratégica no modelo do Banco Mundial (às vésperas do 
AIDS III).

Para caracterizar a primeira “crise de identidade” da
CNAIDS usaremos, como incidentes críticos, as Atas das 
reuniões número 14, 15 e 16, realizadas, respectivamente, 
em 27 de janeiro, 28 de julho e 15 de outubro de 1993. A 
pauta da reunião 14 incluía um único tema: as implicações 
éticas

da triagem sorológica do HIV. Lair Guerra de Macedo
inicia a reunião com informes sobre o Projeto do Banco
Mundial, gerando acirrada discussão, liderada por João 
Guerra, representante da ABIA, pontuando a “necessidade 
de os membros da Comissão conhecerem mais
profundamente o Programa Nacional de DST/Aids e a
inserção do Projeto BIRD no Programa”. Lair esclareceu
que o projeto do Banco Mundial estava inserido no
Programa Nacional e que seriam necessárias várias reuniões 
da Comissão para que fossem discutidos seus vários
componentes e sub-componentes. Após discussão do
Plenário, ficou decidido que a agenda da próxima reunião, 
que seria realizada em março de 1993, incluiria dois temas: 
a apresentação das linhas gerais do Programa, no período da 
manhã, e medicamentos para aids, no período da tarde. A 
reunião seguinte foi realizada com bastante atraso: julho de 
1993, sendo que a pauta incluiu, no período da manhã, a 
apresentação dos protocolos em andamento no âmbito do 
Plano de Vacinas e, no período da tarde, a análise e
discussão do Programa Nacional/Banco Mundial. Na
discussão sobre os ensaios de vacina surgiu o
questionamento da função da Comissão Nacional no
acompanhamento do Plano de Vacinas, sendo tomadas
algumas decisões referentes, sobretudo, à criação de uma 
sistemática que garantisse o fluxo de informações, o apoio 
na busca de empresas produtoras de vacinas e na ampliação
dos grupos que participariam destes ensaios.

Na segunda parte da reunião foi aberta a discussão sobre o 
Programa Nacional e o Projeto Banco Mundial, gerando 
intenso debate sobre o gerenciamento do Projeto e “como a 
Comissão Nacional poderia contribuir para agilização,
acompanhamento e avaliação do andamento do projeto”. 
Esta questão emergiu reiteradamente no debate do Plenário, 
levando Paulo Teixeira, que presidia a Comissão na
ausência de Lair, a esclarecer que “a Comissão Nacional 
não faz parte do Projeto, mas é um órgão assessor do 
Programa Nacional. Tem um papel muito mais político e, no 
entender dele, tem o papel de acompanhamento e avaliação 
que ela própria determinar” (Ata 14).

Como esta discussão vinha permeando as últimas reuniões, 
Dirceu Greco sugeriu a inclusão, na pauta da próxima
reunião, a questão das funções da CNAIDS. Como subsídio 
para a discussão foi preparada uma “proposta de
reestruturação” (de autoria desconhecida), incluindo
funções e composição da CNAIDS. Ao ser introduzido o 
tema, foi lido o FAX enca-
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minhado pela ABIA informando que esta decidira afastar-se
da CNAIDS. Os termos desta carta foram comentados nos 
seguintes termos:

O Dr. Jair diz ser a postura da ABIA extremamente
covarde, pois seu próprio representante (Dr. João Guerra) 
foi um dos que propuseram que a reunião de hoje fosse 
sobre o real papel da Comissão Nacional na política 
brasileira relacionada à aids. Na sua opinião, “a ABIA não 
se interessa em resolver os problemas da aids, não quer 
saber de resolver os problemas levantados pela Comissão
Nacional” e ele se sente indignado com o seu
comportamento. Lair interpreta a posição da ABIA como 
sugestão para que a Comissão tenha papel não somente 
técnico, mas também político. O Dr. Carlos Alberto decide 
apoiar a manifestação do Dr. Jair e se sente surpreso com o 
teor do documento em discussão. Acredita e concorda com 
o papel político da Comissão Nacional. (Ata da reunião de 
15/10/93)

Assim, para além dos posicionamentos face à postura da 
ABIA, ficam claras as divergências mais substantivas
quanto às funções da Comissão. De um lado, alinharam-se
os que consideravam que a CNAIDS tinha, sobretudo, um 
papel de assessoria. Nas palavras de Jair Ferreira, “Poder 
político não tem e pode ser dissolvida a qualquer
momento”. De outro, aqueles que, a exemplo da ABIA, 
defendiam um papel político para a Comissão. Nas palavras 
de Dirceu Greco, “o papel da Comissão deveria ir além de 
assessoria: uma comissão forte, independente e que poderá 
dar respaldo técnico e político à Coordenação Nacional de 
DST/Aids”.

É digno de nota que, nesta reunião, os itens da proposta de 
reestruturação da comissão referentes às funções foram, de 
maneira geral acatados, sendo apenas acrescentado um
quinto componente: “desempenhar papel de articulação
política mobilizando setores do governo e da sociedade civil 
para a luta contra a epidemia do HIV/aids”. A dualidade das 
funções da CNAIDS ficava, assim, devidamente ratificada.

Também a segunda “crise de identidade” parece ter sido 
provocada pelo acordo Banco Mundial. Tratava-se, no caso, 
da discussão do novo Projeto Banco Mundial, conhecido 
como AIDS II. Diferentemente do “incidente crítico”
analisado anteriormente, esta associação não se faz tão 
clara. Mas há, de um lado, a apresentação de estratégias

obviamente vinculadas ao fortalecimento institucional
proporcionado pelo AIDS I: a criação da rede de Direitos 
Humanos, apresentada na reunião 34, realizada em maio de 
1997 e a apresentação do Sistema de Controle Logístico de 
Distribuição de Medicamentos SICLOM, na reunião 36, de 
setembro do mesmo ano. De outro lado, há uma crescente 
preocupação com o esvaziamento das reuniões e com
ausência continuada de vários membros.

Várias medidas são tomadas:

Na reunião 36 (setembro de 1997), Vicente Amato Neto, 
empossado como Secretário Executivo da CNAIDS,
sugere fazer uma lista de freqüência e confirmar os 
dados de cada membro da comissão, sendo formada uma 
subcomissão para este fim.

Na reunião 38 (janeiro de 1998), foi sugerido que a
Coordenação Nacional requisitasse maior participação 
dos membros da CNAIDS, principalmente das instâncias 
estaduais e municipais.

Na reunião 39 (março de 1998) a subcomissão
apresentou, como ponto de pauta, o relatório sobre a 
composição da CNAIDS, concordando todos que havia 
necessidade de rever o regimento interno da Comissão 
elaborado em 1994 e zelar pelo seu cumprimento. A 
subcomissão ficou encarregada de fazer uma análise do 
regimento vigente. Nessa mesma reunião foi incluído 
como ponto de pauta o documento “AIDS II: Desafios e 
Propostas”.

Na reunião 40 (maio de 1998) as propostas da
subcomissão voltaram a ser ponto de pauta, sendo
discutidas paralelamente ao Projeto AIDS II.

Finalmente, na reunião 41 (julho de 1998) foi
apresentada a proposta de novo regimento. Os pontos 
onde não havia consenso foram discutidos e votados
dando por encerrados os trabalhos da subcomissão. Um 
ano havia se passado.

A terceira “crise de identidade” está diretamente relacionada 
à ameaça de esvaziamento da CNAIDS face à criação da 
Comissão de Gestão e os estudos relacionados à absorção da 
Coordenação Nacional na estrutura do Ministério da
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Saúde. Os questionamentos têm início na reunião 52 (maio 
de 2000) quando o Coordenador-Adjunto, Alexandre
Grangeiro, abordando a temática da sustentabilidade,
“comunica à CNAIDS a criação da Comissão Nacional de 
Gestão, instância que reúne representantes de estados e 
municípios, onde a temática específica é a discussão da 
sustentabilidade e descentralização do Programa Nacional”.

O assunto ganha novos contornos quando, na reunião 53
(agosto de 2000), são discutidos alguns aspectos da
reorganização administrativa da Coordenação Nacional,
levando o técnico responsável pela Unidade de Articulação 
com ONG (na época, Fábio Mesquita) a justificar a nova 
política organizacional da CN invocando “a necessidade de 
se institucionalizar o Programa de DST/Aids dentro da
estrutura do Ministério da Saúde, devido á existência de 
uma hipótese que, mesmo não sendo definitiva, mas a mais 
provável, diz que ao final de dois anos não se terá mais o 
recurso externo para manter a CN-DST/AIDS, dessa forma 
se fazendo necessária uma estrutura que possa ser absorvida 
pela composição do Ministério da Saúde; explicou que a 
estrutura da Coordenação, para ser absorvida, necessita ser 
enxuta e racional”. Esta fala é retomada por Madel Luz, ao 
final da reunião, que levanta a possibilidade de
transformações das relações que o programa mantém com a 
sociedade civil, podendo trazer conseqüências como “a
inutilidade do fórum de discussão que é a Comissão
Nacional de Aids ou a reformulação de sua composição, 
sendo os participantes legítimos os estados, os fóruns e, 
eventualmente, alguns membros da sociedade civil”. Paulo 
Teixeira aponta que tal instância já existe: a Comissão de 
Gestão. Pontua, todavia, que julgava ser a Comissão
essencial por “apresentar um conjunto de responsabilidades, 
no âmbito federal, e este não será reduzido em volume ou 
importância das decisões”.

O tema COGE é retomado na reunião 54 (setembro de
2000) e 55 (novembro de 2000), tornando-se ponto de pauta 
na reunião 59 (setembro de 2001). A questão da nova
configuração organizacional da CN também é retomada
reiteradamente. É da confluência desses temas que emerge a 
proposta de pesquisa sobre a CNAIDS que resultou no 
presente documento. Resta, porém, a constatação de que 
estamos diante de mais uma reorientação dos rumos da 
Comissão: as novas formas de gestão e os desafios da

descentralização e sustentabilidade terão repercussões
inevitáveis na forma possível deste diálogo entre governo e 
sociedade civil que já perdura por mais de quinze anos. O 
diálogo abaixo, travado durante entrevista realizada com
Paulo Teixeira, é sugestivo dos impasses atuais da relação 
entre CNAIDS e CN:

Mary Jane: Mas as coisas chegam na CNAIDS prontas, 
Paulo. Por exemplo, só se soube da comissão da gestão
depois da primeira reunião da Comissão de Gestão. Então, 
a discussão do porque de uma nova comissão, nunca foi 
feita na CNAIDS.

Paulo: Não, mas eu nem tinha pensado nessa instância, a 
Comissão de Gestão. Então eu vou fazer um parêntese, a 
mim também me pareceu ser uma coisa tão natural,
primeiro que não foi uma decisão nossa, foi uma decisão 
dos estados. Mas me pareceu uma coisa tão natural e tão 
diferente da Comissão Nacional que, honestamente, me 
surpreendeu a discussão. E naquela época eu não tinha 
tanta convicção do que eu estou dizendo hoje. A Comissão 
de Gestão, para mim, ela operacionaliza e eu acho que nem 
precisava ter chegado mesmo à Comissão Nacional.

Mary Jane: Depende, por que é uma mudança radical de 
organização, Paulo! Assim como é o departamento
(referindo-se às novas formas organizacionais para a CN). 
Foi a mesma surpresa quando o Raldo chegou, e
apresentou,da forma como ele apresentou, como sendo uma 
coisa natural. E a Comissão disse espera aí, se nós somos a 
instância onde são definidas as grandes diretrizes e a 
política, como é que tudo isso não está chegando a nós?

Paulo: Eu acho que é porque nós estamos andando mais 
rápido do que a Comissão, é isso. Nós estamos andando 
muito mais rapidamente do que Comissão em termos, não 
apenas do cotidiano, mas em termos de formulação de 
longo prazo. Então eu acho que talvez seja esse o grande 
fator de estranhamento, um. Dois,eu acho que diz (respeito) 
á questão.exatamente do que se considera, como é que diz, 
se considera efetivamente formulações e estratégias, do que 
você considera eventualmente operacionalização,coisas
desse tipo. Aí nós vamos ter dúvidas, é uma coisa para ser 
discutida na própria Coordenação. Vamos pegar por
exemplo, a Comissão de Gestão, que eu falei que era
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natural, e para mim uma coisa que eu nem submeteria à
Comissão Nacional. Eu diria o seguinte, a Coordenação 
Nacional um dia me disse que a interlocução com os
estados tem que ser melhorada, ela não está boa, a
Coordenação Nacional tem que fazer alguma coisa. Eu 
operacionalizaria esta constatação, esta preocupação, esta 
diretriz, numa Comissão de Gestão que poderia ser
qualquer outra coisa, entende? Então, nesses termos que eu 
estou falando, a

Comissão de Gestão, para mim, é um produto; a
constatação foi: estamos tendo problema na articulação 
operacional cotidiana com os estados e municípios. Esta 
constatação foi dos coordenadores de estado e municípios; 
poderia ter vindo da Coordenação Nacional, ter sido 
passada da Comissão Nacional, e nós da Coordenação 
iríamos operacionalizar. É nesses termos que eu estava 
falando (Entrevista concedida em 21/03/2002.
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A CNAIDS em ação: que modelo é esse?

Como foi apontado anteriormente, a forma atual da CNAIDS é resultante da confluência de um saber-
fazer decorrente da experiência e dos modelos disponíveis em diferentes momentos de sua existência.

O saber-fazer a que nos referimos decorre das experiências 
iniciais de reuniões abertas pautadas na multissetorialidade, 
multidisciplinaridade e participação comunitária que
marcou os primeiros esforços da luta contra a aids, num
contexto de democratização do país. Decorre, ainda, da
aprendizagem de quinze anos de convivência democrática 
num contexto marcado pela diversidade de posições -
referimo-nos aqui à própria experiência de condução de
reuniões nos quinze anos de existência da CNAIDS.

E o trabalho [da comissão] é também democrático, eu friso
isto porque realmente é democrático; ninguém é coibido de 
manifestar seus pontos de vista (...) e outra coisa, eu acho 
que como secretário executivo, eu tenho uma participação 
nisso, no sentido de conduzir, não é? o estabelecimento da 
pauta e o andamento da reunião de um jeito extremamente 
democrático. Eu quero deixar claro que várias decisões que 
são acertadas ali por consenso, várias coisas não condizem 
com o meu ponto de vista no contexto da aids (...) eu tenho 
ponto de vista diferente, mas ali tudo é acertado por 
consenso, eu não influo. Eu me lembro que em todos esses 
anos só apenas uma vez nós votamos, que foi naquela 
primeira abordagem do aleitamento materno: assunto que 
depois foi revisto. Foi a única vez ali que nós votamos, 
então eu posso dizer que é modelar e democrática com base 
na experiência do que eu vi em outros colegiados, não é? 
(Vicente Amato; entrevista realizada em 10/04/2002).

Mas sua forma atual decorre também da tomada de
conhecimento e incorporação de modelos de participação 
que se fizeram presentes nesse longo período. No âmbito da 
gestão da saúde no Brasil, temos o SUS e mais
especificamente os dispositivos para o controle social (Lei 
8142/90 e Normas Operacionais Básicas, NOB de 11/96) e 
recomendações para constituição de conselhos estaduais e

municipais de saúde feitas na reunião do Conselho Nacional 
de Saúde, realizada em 2/3 de dezembro de 1992. No
cenário da luta contra a aids, temos os Comitês Consultivos 
a que se referia Jonathan Mann no seu sistema de avaliação 
do compromisso público com as ações contra a aids.

Buscando uma ampla representação de setores
governamentais e da sociedade civil organizada, sua
composição atual (Portaria Ministerial 1468 de 1996) inclui 
três tipos distintos de componentes: membros da
comunidade científica indicados pelo Ministro por sua
atuação na pesquisa em aids (em número de nove, incluindo 
dois cientistas sociais), representantes de entidades
governamentais (nove, incluindo três Ministérios da área 
social e quatro Conselhos da área social e da saúde) e da 
sociedade civil organizada (oito, incluindo cinco
representações de Organizações Não-Governamentais
voltadas á luta contra a aids, as ONG/Aids).

Vários membros da atual CNAIDS fizeram parte da
comissão em diversos momentos de sua história, garantindo,
assim, um “núcleo histórico” que permite que a lembrança 
de momentos “heróicos” e “crises” permaneça viva e
passível de influir nas decisões coletivas. Estas
permanências, assim como as novas inserções em diferentes 
momentos de sua existências, podem ser amplamente
apreendidas nos quadros sobre presença nas reuniões,
discutidos no Capítulo 4.

Dos regimentos e formas de funcionamento

De acordo com o Regimento Interno aprovado em 2 de 
dezembro de 1998, no seu Capítulo II (sobre “finalidade”), a 
Comissão Nacional de Aids “é uma instância colegiada
consultiva, que tem como finalidade assessorar o Ministério
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da Saúde na formulação da política de prevenção e controle 
das Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids, bem como 
articular politicamente os setores do Governo (Federal,
Estadual, Municipal) e Sociedade Civil, na perspectiva de 
sensibilizá-los para a luta contra esses problemas de saúde 
pública”.

Para dar conta de seus objetivos (ver Quadro 2), a CNAIDS 
reúne-se bimensalmente. Sua organização inclui: a) o
Plenário, constituído pela totalidade de seus membros; o 
Presidente, sendo a Comis são presidida pelo Diretor do PN; 
o Secretário-Executivo, a Secretaria-Adjunta e as
subcomissões técnicas.

No período de 1994 a 2001, a CNAIDS contou com dois 
Secretários-Executivos: Dirceu Greco (1994-1997) e
Vicente Amato Neto (1998-atual). Compete ao Secretário-
Executivo coordenar os serviços da Secretaria-Adjunta,
despachar com o Coordenador da CN os assuntos
pertinentes á CNAIDS e presidir o plenário (na ausência do 
Presidente).

Já a figura do Secretário-Adjunto alterou-se entre o primeiro 
e segundo regimentos. No atual regimento, compete á
Secretaria-Adjunta apoiar tecnicamente e operacionalmente 
a CNAIDS; elaborar as Atas das reuniões, enviá-las aos 
membros com no mínimo cinco dias de antecedência e
convocar e preparar as reuniões.

Acompanhando as Pautas e Atas das 61 reuniões, fica óbvio 
que, também, a CNAIDS “profissionalizou-se” neste
período de quinze anos. Da inexistência de registros nas 
primeiras três reuniões, passou-se a um sistema de registro 
bastante artesanal, onde os próprios membros, escolhidos
como relatores no início de cada reunião, lavravam as Atas. 
Diante da variabilidade dos resultados atingidos com este 
procedimento, passou-se a um sistema onde técnicos da CN 
assumiam esta função e, finalmente, ao sistema atual onde a 
elaboração das Atas é terceirizada. Como relata Ieda
Fornazier em entrevista realizada em 29/01/2002,

Ieda: Eu acho (referindo-se à profissionalização) ... porque 
antes quem dirigia a reunião era o coordenador; quando o

coordenador não podia era o secretário-executivo. Quem
fazia a ata era um dos membros que eram escolhidos ali na 
hora e isso me trazia o maior problema, porque eles iam 
escrevendo, não tinha computador, eles me mandavam por 
FAX, e para eu adivinhar essas letras era um sacrifício. 
Então você foi aprimorando isso. Aí eles viram que não 
dava para participar de uma reunião e ser ateiro ao mesmo 
tempo; então a gente foi chamando pessoas do próprio 
quadro da Coordenação, uma época foi o Gil, outro foi a 
Vera, e outras pessoas passaram como ateiro.

Mary Jane: Por que agora terceirizou?

Ieda: Agora então, porque as pessoas tinham muitos
compromissos então você fazer uma ata, principalmente da 
Comissão Nacional de Aids que é tida como a Comissão 
VIP do Programa, então todo mundo tinha, assim, certo 
receio porque, na verdade era grande e você tinha muita 
responsabilidade realmente (...) E a demanda aqui não é 
pouca, para qualquer funcionário, desde o apoio ao
coordenador; é muita coisa. Para fazer uma ata de
praticamente seis horas de reunião, então tomava muito 
tempo dos funcionários, e a periodicidade de dois meses 
ainda era pouca para os funcionários. Foi quando nós 
passamos a ata para comunicação social; os próprios
funcionários da comunicação social começaram a fazer. 
Mas tivemos problemas também: não tinham tempo e a 
demanda era muita, essa coisa toda. Foi quando a própria 
comunicação social resolveu terceirizar e apareceu esse 
atual ateiro que é muito bom. A gente tem poucas correções 
na ata, ele entrega com prazo mínimo pois temos que
mandar para os membros, para chegarem aqui já com 
algumas sugestões de alteração. Então ficou muito melhor 
ser terceirizado; quer dizer, você grava as fitas para ele, 
mas com calma, é uma pessoa especializada no assunto, 
acho que aqui a gente tem pessoas que escrevem bem, mas 
nenhum é um ateiro – sabe, aquela forma profissional de se 
fazer uma ata

Esta sistemática de Atas resultou de um longo processo de 
discussão que inclui desde o desenvolvimento de
habilidades de “ateiro” à própria função das atas como 
documentos

3 Segundo definição de P. Spink,documento de domínio são documentos que estão à disposição, simultaneamente traços de ação social e a própria ação 

social. São públicos porque não são, privados. Sua presença reflete o adensamento e ressignificação do tornar-se público e do manter-se privado; processo 

que tem como seu foco recente a própria construção social do espaço público (P. Spink, 1999:126).
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de domínio público3. Assim, na reunião 53, diante dos 
problemas técnicos relacionadas à Ata 52, Vicente Amato 
Neto, na posição de Secretário-Executivo, reiterou seu
pedido de propostas de um método de elaboração de atas. 
As propostas foram discutidas na reunião seguinte (Reunião 
54, setembro de 2000):

Vicente Amato Neto reclamou que a ata não fora entregue 
uma semana antes da reunião e que, além disso, ela 
apresentava alguns equívocos relacionados a termos
técnicos como siglas. Em seguida, citou que, na 53ª

reunião, houve discussão sobre se o modelo da ata deveria 
ser alterado ou não. Na ocasião, pediu que propostas 
fossem feitas. Todavia, somente Mary Jane Paris Spink 
apresentou uma proposta. Segundo ela, deveria ser mantido 
o atual modelo de ata, completa e descritiva. Mônica 
Barbosa de Souza, falando em nome das ONG, concordou 
que o modelo atual era mais adequado também para eles. 
Sendo assim, ficou acordado que o modelo de ata completa 
e descritiva seria mantido (Ata 54, linha 346-354).

Quanto às Pautas, assunto que será amplamente discutido
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no Capítulo 3, sua definição foi sempre competência de 
ambos: o Plenário e a Coordenação. Entretanto, essas pautas 
nem sempre foram respeitadas tendo em vista que, sendo 
definidas com muitos meses de antecedência, eram muitas 
vezes atropeladas pelas urgências das decisões sobre ações 
de controle da epidemia. Tais atropelamentos foram mais 
comuns na gestão de Lair Guerra de Macedo, quando a 
periodicidade das reuniões (ver Quadro 4 e Anexo 1) ficou, 
muitas vezes, ao sabor das intempéries do cenário nacional 
e internacional da luta contra a aids.

Tinha na época da Lair uma coisa dela, de fazer a pauta, de 
mudar a pauta, mas também muitas vezes as circunstâncias 
pediam. Às vezes era um Ministro que não aceitava uma
campanha, era problema com alguns professores, que tinha 
acesso na época, face ao Ministério da Educação; então 
havia tentativas de boicote e para personalizar a pessoa da 
Lair ela sabia dividir bem o papel de gestora, de gerente e a 
pessoa dela (Entrevista com Euclides Castilho,
29/01/2002).

Sobre os múltiplos papéis:o técnico, o político e o
dialógico

Dado que a Comissão definiu-se desde sempre neste 
complexo entrecruzamento de competências técnicas e
atuação política (exemplificado na discussão da “primeira
crise de identidade”), é nesse terreno que se definem sua 
especificidade e seus limites. Certamente a função de
assessoria técnica, como veremos no Capítulo 3, se fez
necessária nos períodos iniciais da elaboração do Programa 
Nacional de DST e Aids sendo que, das discussões
realizadas no âmbito da Comissão, saíram Resoluções e
Documentos Técnicos. Certamente, também, soube cumprir 
suas funções políticas de apoio à CN em momentos
diversos, por meio da publicação de moções ou de pressões 
exercidas junto ao Ministro da Saúde em momentos
“delicados”, como na questão da compra de medicamentos 
para a aids.

Esta polaridade se fez presente em diversas reuniões quando 
se clamava pelo retorno ao papel técnico-político É exemplo
disso a fala de Celso Ramos registrada na Ata da reunião 10 
(junho de 1989):

O Dr. Celso Ramos se posicionou quanto ao caráter
eminentemente técnico que vem sendo dado às reuniões da 
Comissão Nacional. Faz-se urgente a retomada do papel 
político desta Comissão, vez que é composta por
profissionais especialistas em diferentes áreas. Assim as 
discussões não podem se restringir apenas aos aspectos 
médico-biológicos da aids. Como proposta sugeriu que a 
pauta da próxima reunião venha a ser substituída,
colocando como tema “A assistência médica e
medicamentosa na aids”, convocando o INAMPS, CEME e 
DIMED, de modo que venha a ser debatido o compromisso 
técnico-político desses órgãos no atendimento ao paciente 
com aids. Várias intervenções ocorreram em relação ao 
resgate do papel da Comissão Nacional na definição da 
política brasileira em relação à aids, sem prejuízo de seu 
papel de assessoramento técnico-científico ao Programa de 
Aids. A plenária aprovou a proposta de substituição de 
pauta.

Esse é um exemplo precoce de uma discussão que se 
repete nesses quinze anos, agravando-se à medida que o 
contexto de funcionamento da CNAIDS se modifica. Na
visão de Paulo Teixeira:

A minha impressão é que essa Comissão originalmente ela 
era multi, como é que se diz, ela era multitarefa. Era, na 
verdade, um grupo de apoio para o Programa Nacional, um 
grupo de apoio em todas as instâncias, ou seja, apoiava 
tanto politicamente porque era um assunto, um tema sempre 
conflituoso, problemático, até em questões técnicas. Eu 
preciso tomar uma decisão de caráter técnico e eu tenho 
aqui na Comissão pessoas da área química, da área de 
epidemiologia etc. , que poderão nos ajudar nessa coisa. 
Então ela tinha esse caráter de grupo de apoio, como se 
fosse quase uma direção ampliada do Programa Nacional, 
pelo menos pra várias coisas. Ela ia do técnico ao político 
até para o circunstancial porque isso dava mais segurança 
e, ao mesmo tempo, permitia um aporte maior de
experiência porque vai mudando o caráter, vai mudando 
com a ampliação da própria epidemia e a multiplicação de 
instituições, de pessoas, de propostas e de capacidade, e 
com a incorporação do conhecimento que começou a trazer 
especializações, ao meu ver. E eu via progressivamente a 
Comissão Nacional como uma instância mais e mais
política; essa era a minha expectativa, e eu acho que era 
também a do Celso, de algumas pessoas, também o Dirceu.
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Nós começávamos a ver, talvez com clareza absoluta, (seu 
papel) progressivamente mais político. Até porque nos
primeiros anos nós poderíamos até resolver uma questão 
técnica numa reunião da Comissão Nacional. Com o passar 
do tempo, o acúmulo do conhecimento não permitia; exigia 
que você tivesse um grupo de pessoas o dia inteiro
altamente especializado para resolver o problema. Então, 
mais e mais, a meu ver, numa fase inicial de maneira pouco 
clara, foi se delineando esse aspecto de uma instância 
política. É claro que entendendo aí política no sentido bem 
amplo de saúde pública onde entram desde princípios até 
estratégias que, teoricamente, você pode chamar de
operacionalização de idéias. Então eu acho que ele (o papel 
político) foi se depurando com o tempo (Entrevista com 
Paulo Teixeira, 20/03/2002).

O esvaziamento da função de assessoria técnica está
relacionado, de um lado, à progressiva institucionalização e 
profissionalização da Coordenação Nacional de DST e Aids 
que leva à contratação de técnicos altamente especializados 
e à formação de comitês consultivos mais ágeis. Mas de 
outro lado, parece estar relacionada com a maior inserção 
do Programa Nacional de DST e Aids no cenário
internacional, não mais como receptor de ações mas, como 
parceiro e proponente pró-ativo de políticas voltadas ao 
controle da aids. Essa conjunção de circunstâncias leva a 
uma crescente complexidade e aceleração das ações. Há, nas 
falas dos técnicos da CN, uma reiterada menção ao ritmo 
diferencial das atividades da Coordenação e da Comissão. 
Por exemplo:

(...) uma outra coisa também dessa diferença que eu estava 
pensando, se por um lado a CNAIDS dá legitimidade e 
articulação política com vários atores, por outro lado o seu 
papel de assessoria à coordenação não pode esperar dois 
meses. Então o que acontece, a gente tem vários grupos de 
assessores: HSH, Profissionais do Sexo, a própria rede de 
Direitos Humanos. Então essa função de assessoria a que 
você se refere, de fato ela não funciona como tal, (pelo 
menos) nas questões urgentes (que demandam) respostas 
mais rápidas; porque a gente não pode esperar os dois 
meses. Mas ela tem um papel importante. Eu tenho escutado 
umas pessoas falarem que se criou uma instância paralela 
que é a COGE, a Comissão de Gestão, então o que eu 
acho? Da mesma maneira que tem esses grupos assessores 
que estão mais próximos do cotidiano e que se dirigem

mais para as questões específicas, a COGE também faz a 
sua discussão. (...) Mas me lembrei da discussão sobre 
consenso, por exemplo; você tem um grupo de pessoas que 
também formam um comitê assessor nessa área e criam um 
consenso. Eu imagino que deva ser interessante levar para 
CNAIDS as resoluções. Quer dizer, parece que nessas
coisas, nessas outras reuniões se decidem coisas mais
viáveis, mais rápidas e se leva sempre as resoluções para a 
CNAIDS. Então, o seu papel de assessoria fica a desejar; e 
seu papel político também, se você fizer referência ao 
Conselho Nacional de Saúde, deixa a desejar. Então eu 
acho que ela tem um outro papel político que garante 
legitimidade às ações da Coordenação Nacional, mas ela 
não é meramente assessora e não é um papel político 
deliberativo como o Conselho Nacional de Saúde. Agora, 
que coisa nova é essa eu não sei (Entrevista com Cristina 
Câmara. 29/01/2002).

Entretanto, nem todos concordam que houve esse
progressivo esvaziamento da função de assessoramento 
técnico. Por exemplo, no seguinte depoimento:

Qual é a contribuição da CNAIDS na luta contra a aids? A 
aids é problema médico-social-econômico proeminente.
Para ser enfrentado há necessidade de cooperação de
muitas naturezas, sobretudo, pela complexidade da questão. 
Portanto, o apoio de grupo assessor diversificado afigura-
se recomendável e indispensável.

A Comissão tem propiciado assessoramento produtivo,
graças à experiência, aos conhecimentos e à altruística 
vontade de ajudar a comunidade por parte de vários
membros da Comissão, de diferentes constituições.

A Coordenação e, conseqüentemente, o Ministério da
Saúde, não podem dispensar assessoria dessa natureza, que 
de fato tem sido eficiente. Documenta isso o elogio que o 
programa brasileiro vem recebendo internacionalmente e, 
sem dúvida, a atividade da Comissão figura como parte 
dessa realidade (Depoimento, Vicente Amato Neto).

Há uma característica da CNAIDS sobre a qual parece haver 
unanimidade: de ser espaço multissetorial e multidisciplinar 
possibilitando não apenas dar visibilidade às várias posições 
na luta contra a aids, como também ser espaço propício para 
a aprendizagem do fazer democrático, uma das acepções
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do fazer dialógico. Madel Luz, na reunião 53 (agosto de 
2000), refere-se a essa mescla de posições como o “triplo 
olhar” - sociedade civil, Estado e instituições de pesquisa -,
afirmando que esta mescla “na maioria das vezes, significa 
caminhar com interlocução e não com homogeneidade”
(Ata, linha 1102-104).

É esta aprendizagem de trabalhar por meio de interlocução 
que propicia a postura democrática e que faz da CNAIDS 
um exemplo de espaço de fortalecimento da cidadania. Não 
que se trate de tarefa fácil, e as contradições que se fazem aí 
presentes serão amplamente debatidas nos próximos
capítulos.
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O papel da CNAIDS na formulação das políticas públicas de aids

Sobre alguns termos: políticas públicas, leis, regulamentos e portarias

O papel da CNAIDS na formulação das políticas públicas de aids

Neste capítulo, apresentamos os principais temas discutidos nas reuniões da Comissão Nacional de 
Aids em suas relações com a legislação nacional de DST/aids e da história de enfrentamento da 
epidemia no Brasil. Procuraremos apontar as contribuições da Comissão nos diferentes momentos de 
conformação do Programa Brasileiro de prevenção e controle da aids.

Sobre alguns termos: políticas públicas, leis,
regulamentos e portarias

Ao longo da análise, tomamos o termo “política pública” 
em um dos seus sentidos mais gerais, ou seja, como um 
conjunto de diretrizes e referenciais ético-legais adotados 
pelo Estado para fazer frente a um problema que a
sociedade lhe apresenta. Uma política pública específica se 
caracteriza por seis traços:

1. Um certo modo de conceber o problema;

2. Uma forma de inter-relacionar um problema específico
com os demais problemas públicos;

3. Delineamento dos objetivos;

4. Definição de posicionamentos éticos;

5. Estabelecimento de linhas de ação; e

6. Divisão de responsabilidades (Mattos, 1999; Teixeira,
1997).

Na definição adotada, políticas públicas se referem a
respostas do Estado frente a problemas postos pela
sociedade. Essa definição nos deixa uma larga margem
quanto ao que pode ser considerado um problema posto pela 
sociedade. No caso da aids, esta foi, desde o início,
concebida, fundamentalmente, como um problema de saúde 
e apenas recentemente tem passado a ser vista também
como um “problema de desenvolvimento”, o que se deveu, 
em grande medida ás pressões pela sustentabilidade das 
ações do Programa Nacional. Entretanto, deve-se
reconhecer que foram feitas diversas tentativas no sentido 
de ampliação do problema, estendendo-o à área da
educação, por exemplo, como pode ser visto ao longo dos 
esforços de composição da CNAIDS.

As primeiras políticas públicas direcionadas á prevenção e 
controle da aids coincidiram com o período da reforma
sanitária no Brasil, pautando-se pela perspectiva
epidemiológica de controle e pela garantia dos direitos das 
pessoas vivendo com HIV. Apesar de contempladas na
constituição de 1988, tais diretrizes não foram
universalmente adotadas pelas políticas direcionadas a
outros problemas de saúde pública. No tocante á aids, a 
adoção de tais princípios pode ser atribuída, em grande 
parte, ao intenso ativismo social brasileiro na área e às 
políticas inicialmente propostas pela Organização Pan-
americana de Saúde (OPAS) que financiou as primeiras 
ações estatais em 1987 (Teixeira, 1997; Mattos, 1999).

Para compreensão das repercussões legais dos temas
discutidos na Comissão Nacional de Aids é necessário 
algum esclarecimento sobre o significado das três fontes de 
direito que subsidiaram nossa análise - as leis, regulamentos 
e portarias - e quanto ao peso de cada uma delas.

As leis provêm do parlamento, de modo que irão configurar 
os direitos e obrigações dos cidadãos, sendo resultado de 
um processo próprio de elaboração feito por representantes 
eleitos por maioria de votos pela população. Os
regulamentos, por sua vez, são elaborados em gabinetes 
fechados, sem contar, necessariamente, com qualquer tipo 
de fiscalização externa; podem resultar apenas da vontade 
de um ou de poucos. As portarias, a seu turno, assemelham-
se aos regulamentos quanto ao seu processo de elaboração 
mas, na pirâmide jurídica, alojam-se num nível inferior aos 
regulamentos (Bandeira de Mello, 2001).

Na legislação sobre DST e Aids consultada4, observamos 
um predomínio de criação de portarias, por esse motivo, 
vejamos

4 Não consideramos na análise as normas municipais e estaduais, analisamos apenas as normas federais.

33



A Comissão Nacional de Aids: a presença do passado na construção do futuro

Capitulo 3

uma definição mais exata de sua natureza. De acordo com 
Di Pietro (2001) portarias podem ser definidas como:

Atos administrativos:

I – de competência privativa:

a. do Governador do Estado, o Decreto;

b. dos Secretários de Estado, de Procurador-Geral do
Estado e dos Reitores das Universidades, a resolução;

c. dos órgãos colegiados, a Deliberação.

II – de competência comum:

a. a todas as autoridades, até o nível de Diretor de Serviço; 
às autoridades policiais; aos dirigentes das entidades 
descentralizadas, bem como, quando estabelecido em
norma legal específica, a outras autoridades
administrativas, a Portaria;

b. a todas as autoridades ou agentes da Administração, os 
demais atos administrativos, tais como Ofícios, Ordens 
de Serviços, Instruções e outros.

Com base na Constituição Federal, o fundamento de
validade dos regulamentos e portarias é sempre a norma 
superior, nesse caso, os atos normativos elencados no artigo
59 da Constituição brasileira. Apesar dessa diferenciação, 
Meirelles (apud Horvath Júnior, 2002) salienta que mesmo 
que as portarias não sejam leis no sentido formal,
geralmente vêm a sê-lo no sentido material, à medida que 
são consideradas atos gerais e abstratos que se equiparam a 
lei para fim de controle judicial, individualizando situações 
e impondo encargos específicos a administrados. São
consideradas de efeito concreto e podem ser atacadas e 
invalidadas direta e imediatamente por via judicial comum
ou por mandato de segurança se lesivos ao direito individual 
como disposto na Constituição.

Certamente, as definições de regulamentos, portarias, leis e 
políticas públicas apresentadas acima são incipientes e não 
nos permitem apreender a complexidade da abordagem
legal em saúde, particularmente no que se refere à
legislação sobre prevenção e controle de DST/aids. Talvez 
fosse necessário enveredar por discussões de cunhos
jurídico e ético que extrapolam os objetivos desta pesquisa. 
Com essa breve

explanação, pretendemos apenas fornecer conceitos básicos 
que nos permitam uma melhor compreensão das
considerações realizadas a seguir acerca dos documentos 
analisados.

Os temas numa perspectiva diacrônica e suas
“amarrações” legais

Para esta análise, utilizamos as pautas e atas das 61
reuniões. Foram arrolados todos os temas aí constantes, 
buscando-se desenvolver um sistema de categorização que 
os contemplasse e, concomitantemente, pudesse dar
visibilidade às linhas de ação - anteriores e atuais - do 
Programa Nacional de DST e Aids. Foram utilizadas as 
seguintes categorias: ações de vigilância; prevenção
sociocomportamental; estratégias de comunicação;
sorologia; manejo clínico; gestão de sistemas; relações entre 
governo e sociedade (incluindo nesse item a própria
CNAIDS); planos de saúde; pesquisa/treinamento; Projeto 
Banco Mundial e outros tópicos (incluindo aí as temáticas 
internacionais). Apresentamos, no Anexo 3, um quadro
completo com os temas discutidos nas reuniões da CNAIDS 
entre 1987 e 2001 (lembrando que não há registro das duas 
primeiras reuniões).

Em se tratando de análise diacrônica, para cada período 
analisado (respeitando as fases discutidas no Capítulo 1), 
mantivemos as categorias gerais e fomos inserindo as
temáticas específicas que aí se fizeram presentes.

O período inaugural da Comissão (1986-1989)

Entre os anos de 1986 e 1989, período em que se
implantava o Programa Nacional, foram realizadas 13
reuniões da Comissão Nacional de Aids que também dava 
seus primeiros passos. Nesse período, observa-se um papel 
eminentemente pró-ativo da Comissão na formatação das 
políticas públicas então adotadas. Não há registros, em ata, 
das duas reuniões realizadas em 1986. Veja-se, a seguir, o 
conjunto de temas discutidos entre os anos de 1987 a 1989:

Nas duas reuniões ocorridas em 1987, discutiu-se os direitos
do trabalhador; indicação quanto ao uso de exame de
sorologia no local de trabalho; aids no sistema prisional; 
administração de AZT e a testagem de estrangeiros
ingressos no país.
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Note-se que, no Brasil, os fundamentos básicos do direito à 
saúde e à assistência médica só vieram a ser dispostos um 
ano depois, na Constituição Federal estabelecida em 1988. 
Também em 1988, no dia 26 de maio, foi publicada a
portaria interministerial N° 3.195 que dispunha sobre a
indicação de realização de campanhas de prevenção da aids 
nas Comissões Internas de Prevenção de Acidentes –
CIPAS a serem efetuadas em todos os locais de trabalho.

Nas reuniões de 1987, realizadas no gabinete ministerial, os 
membros da CNAIDS produziram e discutiram documentos 
importantes como, por exemplo, o texto: “Uma estratégia 
nacional em consonância com uma estratégia global”, no 
qual foram delineadas as diretrizes para a elaboração de 
uma política nacional alinhada às recomendações gerais da 
Organização Mundial de Saúde.

Passando às cinco reuniões ocorridas em 1988, algumas já 
realizadas fora do gabinete ministerial, encontramos
semelhante papel protagônico da Comissão e uma
interlocução em tempo real entre a Comissão e o Programa 
Nacional. Naquele ano, foram discutidos temas relacionados 
à vigilância (vigilância epidemiológica5, problemas de
fronteiras, controle dos bancos de sangue); à prevenção 
(prostitutas e HIV que perpassou dois encontros e incluiu a 
realização de seminário que contou com a presença de 24 
convidados, além dos membros da CNAIDS); às estratégias 
de comunicação (referentes ao Dia Mundial de luta contra a 
aids); aos medicamentos; ao treinamento de profissionais de 
saúde, assim como outros temas relacionados à aids como 
questão mundial, como a discussão da Declaração de
Londres.

Recuperando a ata da reunião da Comissão realizada em 29 
de fevereiro de 1988, encontramos anexos quatro
documentos intitulados: Propostas para discussão: grupo de 
vigilância epidemiológica; Aplicação de Testes anti HIV
para estrangeiros; Educação continuada para profissionais 
de saúde e Medicamentos.

Os textos são propositivos e contêm recomendações acerca 
da formulação de diretrizes nacionais e implementação de 
medidas em relação aos temas abordados.
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Depois das discussões sobre controle de bancos de sangue 
na CNAIDS, que já vinham sendo realizadas em São Paulo 
desde 1986, observamos dois movimentos em termos de 
legislação. Primeiro, a elaboração da Portaria Nº 320 na
qual foi criada uma comissão especial para promover e
participar dos procedimentos licitatórios para aquisição de 
kits para diagnóstico do HIV. Segundo, a formulação da Lei 
N° 7.694 que estabelece a obrigatoriedade do cadastramento 
de doadores de sangue, bem como a realização de exames 
laboratoriais no sangue coletado, visando prevenir a
propagação de doenças. O artigo 3º dispõe que as provas 
laboratoriais referidas no artigo 1º desta lei incluirão,
obrigatoriamente, aquelas destinadas a detectar as seguintes 
infecções: Hepatite B, Sífilis, Doença de Chagas, Malária e 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS)
(Coordenação Nacional de DST e Aids, 1998).

Num tempo marcado por incertezas quanto a diretrizes
mundiais para a prevenção e controle do vírus, a Comissão 
assessorava o Programa no processo de deliberação quanto 
às políticas a serem adotadas. Veja-se, por exemplo, o texto 
sobre medicamentos escrito em 1988:

O enfoque terapêutico relativo à infecção pelo HIV e à aids 
diz respeito a três itens fundamentais: a) eliminação do 
vírus; b) reabilitação da imunidade; c) tratamento das
infecções oportunistas.

Em termos práticos, intercâmbio nesta área com países do 
cone sul só poderia envolver a terceira parte citada, pois 
quanto às duas outras não existem, ainda, posicionamentos 
definidos fora do âmbito da investigação científica (Anexo 
IV, Ata Nº 6).

Na última reunião de 1988, destaca-se a importante atuação 
técnica e política da Comissão nesse primeiro período.
Como anexo à ata da reunião realizada em 11 de agosto de 
1988, encontra-se o texto Preservativo na luta contra aids, 
no qual foram feitas recomendações quanto à mobilização 
de produtores e distribuição de preservativos na luta contra 
aids. Nesse mesmo documento, decide-se que o Ministério 
da Saúde, via legislativo, consiga aprovação de uma Lei 
Federal, garantindo que a distribuição de preservativos em 
campanhas de saúde pública não consista em contravenção 
legal.

A recomendação de uso de preservativos surgida em 1987 e 
formalmente documentada em 1988 faz sentido quando
contrastada com a Portaria N  236, de 2 de maio de 1985, na 
qual afirmava-se, em relação ao preservativo, que havia
indícios de que o uso de preservativos, no ato sexual,
diminui a transmissibilidade da Síndrome. O texto da
Comissão torna-se ainda mais pioneiro quando
consideramos que o US Food and Drug Administration 
(FDA)  apenas veio a recomendar os preservativos
masculinos como medida de prevenção da aids em 1987 
(Gollub e Stein, 1993).

Se até aqui abordamos convergências entre temas discutidos 
na Comissão e a legislação brasileira sobre DST e aids, isto 
não é uma regra geral, basta examinar o caso da testagem, 
tema sobre o qual a Comissão e a Legislação divergiram
sensivelmente. As colocações sobre as implicações éticas da 
testagem nas forças armadas, tal como discutidas na
Comissão, encontram resistência na portaria Nº 12 DGS, 
publicada em 25 de janeiro de 1989, que dispõe sobre a 
inclusão da aids na perícia médica no Ministério do
Exército. A referida portaria conflita com as orientações 
ético-legais propostas pela CNAIDS e pelo Programa
Nacional de DST e Aids, à medida que utiliza a sorologia 
positiva para o HIV como critério de exclusão de militares 
sem estabilidade (Ventura da Silva, 1995: 527). Todavia,
verifica-se movimento contrário no capítulo III, art. 25 da 
portaria N° 1 DGS/RES de 24 de abril de 1989, na qual 
afirma-se que os militares e funcionários civis portadores 
assintomáticos permanecerão no exercício normal de suas 
atividades, desde que não apresentem manifestações clínicas 
SIDA/aids.

Fechando o período inaugural da Comissão, em 1989, foram
realizadas quatro reuniões que privilegiaram o tema do
manejo clínico (abordando o aleitamento materno e a gestão 
da imunização de pessoas HIV+) e os sistemas de gestão 
(política de medicamentos e assistência médica). Trataram, 
ainda, da prevenção no enfoque sociocomportamental por 
meio do tema abrangente dos adolescentes e crianças em 
situação de risco.

Em resumo, nesse primeiro período (1987-1989), as
discussões se voltaram para as questões emergentes na 
epidemia e a CNAIDS atuou de modo pró-ativo na
estruturação das ações de um Programa Nacional ainda
incipiente. Discussões sobre composição e atribuições da 
Comissão não
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apareceram nesse momento, só vieram a surgir quando o 
Programa Nacional apresentou um maior nível de
estruturação.

Quando a CNAIDS volta a se reunir e o PN se
institucionaliza (1992-1993)

Como é de notório saber, o período entre 1990 e 1991 
representa uma quase paralisação das atividades
relacionadas à prevenção e controle da aids. Não foi 
diferente com a CNAIDS, de modo que não houve
realização de reuniões nesse período. Mas, mesmo
assim, como vimos, ainda foi possível identificar certa 
sincronia entre as discussões no âmbito da Comissão e 
as portarias efetivadas. Ficam evidentes, ao menos, duas 
ressonâncias6:

• Uma primeira que consiste na inclusão no Estatuto 
da Criança e do Adolescente, publicado em 1990, de 
parágrafo que dispõe sobre a implementação de
projetos de prevenção nas redes oficiais e privadas 
de ensino, conforme diretrizes do Programa Nacional 
de DST e Aids;

• Uma segunda que pode ser encontrada na lei N° 
8213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a 
legislação aplicável ao campo de trabalho, incluindo 
entre os

direitos das pessoas vivendo com HIV alguns itens 
específicos: licença para tratamento, aposentadoria, 
liberação de PIS/PASEP, entre outros. Na lei, a aids 
aparece junto a outras doenças como tuberculose, 
neoplasia maligna, cegueira e hanseníase.

Entre os anos de 1992 e 1993, a Comissão Nacional de 
Aids se reuniu cinco vezes, duas no primeiro ano e três 
no segundo. Veja-se, no quadro a seguir, o conjunto de 
temas abordados entre os anos de 1992 e 1993:

Na primeira reunião de 1992, realizada no dia 19 de
maio, foi discutido um único tópico: a questão candente 
da matrícula e freqüência de crianças HIV + em escolas 
de ensino fundamental, sendo discutida a minuta da
Portaria Interministerial (MEC e MS) sobre o tema.

Dez dias depois da primeira reunião de 1992, por meio 
de uma terceira portaria, de N° 695, de 29 de maio, foi 
criado o comitê de vacinas que, em sua composição, 
contava com algumas pessoas que já vinham
participando das reuniões da Comissão. A questão das 
vacinas foi incluída como tema de pauta na segunda 
reunião deste ano, quando foi apresentado e discutido o 
Plano Nacional de Vacinas.

Em 1992, foram iniciadas, também, as discussões sobre 
o acordo de empréstimo entre o governo
brasileiro e o Banco Mundial, conhecido
como AIDS I. Data de 24 de novembro deste 
ano a primeira discussão sobre o empréstimo 
que se estenderia como tema de pauta da
reunião seguinte, a ocorrer em 1993, na qual é 
novamente adiado, voltando a ser ponto de 
pauta e efetiva discussão apenas no dia 15 de 
outubro de 1993.
Na primeira reunião sobre o acordo com o 
Banco Mundial, ainda em 1992, Ricardo
Miranda expôs as principais diretrizes do
Projeto, os componentes do projeto e os
modelos de interação entre o Programa
Nacional e as ins-
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tituições envolvidas. Na ata foi feita menção à indagação de 
um dos membros quanto aos recursos para contratação de 
pessoal, sendo documentado apenas que outras dúvidas 
sobre o projeto foram também esclarecidas. Em seguida, no 
dia 27 de janeiro do mesmo ano, o acordo do Banco
Mundial veio outra vez á tona, mas somente a título de 
informe feito por Lair Gu erra sobre o andamento das
negociações e sobre a viagem de dois representantes do PN 
para negociação em Washington. Ou seja, vale apontar que, 
apesar do Projeto do Banco Mundial ter sido ponto de pauta, 
o tom da discussão era de apresentação do projeto e não de 
solicitação de apreciação, avaliação e intervenção da
Comissão.

Durante a reunião do dia 28 de julho de 1993, na qual o 
projeto AIDS I foi intensamente discutido, também
abordou-se, com certa ênfase, o modo como a Comissão 
Nacional poderia contribuir para agilização,
acompanhamento e avaliação do andamento do projeto.
Membros da Comissão fizeram perguntas sobre o
gerenciamento do projeto. Em resposta à indagação sobre 
esse assunto, Paulo Texeira, então coordenador da CN, fez 
uma fala longa, mas esclarecedora da mudança de estatuto 
conferido à Comissão nas políticas públicas de aids no 
Brasil. Conforme a ata da reunião:

O Sr Coordenador esclareceu que, assim, como os estados 
devem apresentar um plano gerencial detalhado, o
Ministério da Saúde já apresentou um plano nesse molde, 
sendo o executor o PNC- DST/AIDS - considerando a 
eventualidade de persistirem dúvidas sobre a transferência 
do processo de negociação com o Banco Mundial e sendo a 
república federativa do Brasil a tomadora do empréstimo é,
portanto, a única responsável por essa negociação. Por 
sugestão do Dr. Euclides Castilho, ficou acordado que após 
assinatura do convênio, o PNC - DST/AIDS fará um resumo 
de todo processo, o que facilitará o acompanhamento de 
sua execução pela Comissão Nacional. (...) Tendo sido 
novamente questionado sobre qual seria a função ou papel 
da Comissão Nacional nesse processo, o Sr. Coordenador 
esclareceu que a Comissão Nacional não faz parte do 
projeto, mas é um órgão assessor do Programa Nacional. 
Tem um papel mais político e, no entender dele, tem o papel 
de acompanhamento e avaliação que ela própria
determinar.

Nas reuniões de 1993, além da discussão sobre o acordo 
com o Banco Mundial, foram discutidas as implicações 
éticas para triagem sorológica do HIV7 e o plano nacional 
de vacinas.

Em termos da legislação brasileira, este período é marcado 
pela consolidação das discussões sobre aspectos éticos da 
testagem iniciadas desde a terceira reunião da Comissão. 
Duas portarias foram publicadas: 1) a portaria N° 796 que
dispunha sobre a irregularidade de realização de testes 
compulsórios na rede de ensino e de divulgação dos
resultados; e 2) portaria 869 que proibia a testagem
compulsória em exames pré-admissionais. Ainda neste ano, 
foi feito um acordo entre o Ministério da Saúde e forças 
armadas (exército e marinha) para implantação de práticas 
de prevenção.

Em termos das relações entre CNAIDS e o PN, em 1992, o
Programa Nacional passou a incorporar um setor específico 
de articulação com as ONG. Estava criado o cenário
propício para repensar as funções e composição da
Comissão Nacional de Aids, sendo que, em 1993, foram
criados uma comissão e um comitê para esse fim. Por meio 
da Portaria Interministerial N° 400, foi instituída uma
comissão interministerial para estudos e ações de prevenção 
da aids no sistema penitenciário brasileiro, tema que havia 
sido discutido nas primeiras reuniões de 1987. E por meio 
da portaria N° 348 de 25 de março de 1993, o comitê
diretivo de pesquisa. O Programa Nacional de Aids
adquiria, assim, maior institucionalização e, na última
reunião da Comissão em 1993, este foi o tópico solicitado 
como ponto prioritário para pauta da reunião seguinte.

Quando a CNAIDS toma a sua forma definitiva
(1994 – 2001)

As duas primeiras reuniões de 1994 foram realizadas ainda 
na vigência da Portaria 553/88. Na primeira reunião do ano, 
foram abordados temas relacionados à vigilância (seleção de 
sítios de vigilância-sentinela), à gestão de sistemas
(elegibilidade de municípios conveniados; credenciamento 
de centros de referência em aids) e à gerência de projetos de 
pesquisa (processo de seleção de projetos de pesquisa), 
sugerindo - conforme observação feita no item anterior -

7 Esta discussão teve por base quatro documentos: um primeiro preparado por Amato Neto e equipe; um segundo produzido pelos técnicos da CN; um 

terceiro produzido pela GAPA e um quarto que consistia na resolução Nº 1359/92 do Conselho Federal de Medicina
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uma crescente institucionalização do PN. A segunda, por 
sua vez, foi realizada reunião conjunta com o Comitê de 
Vacinas para discussão do Plano Nacional de Vacinas.

As demais reuniões do período foram realizadas já na
vigência da Portaria 1028/94, que deu à CNAIDS seu
formato atual.8 As temáticas abordadas neste longo período 
são melhor entendidas se analisadas sob a ótica dos dois 
momentos definidos pelos Acordos com o Banco Mundial: 
AIDS I (1994-1998)e AIDS II (1999-2002).

Nos tempos do AIDS I (1994-1998)

A CNAIDS, ao menos de forma direta9, não participou das 
negociações e proposição do projeto AIDS I destoando do 
papel pró-ativo que vinha desempenhando até o momento 
anterior. De acordo com Galvão (1999), o projeto AIDS I foi 
produzido por meio de convites a consultores que
escreveram componentes específicos do projeto, incluindo 
pesquisadores universitários, técnicos da área de saúde,
organizações não-governamentais e outros profissionais de 
Saúde. De acordo com a autora, cada componente contou 
com um tempo médio de três meses de redação, ficando 
pronta uma versão preliminar ainda em 1992.

Assim, na primeira reunião de 1994, realizada no dia 16 de 
março daquele ano, Lair Guerra de Macedo apenas informa 
que as 12:30 na sala de reuniões da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República dar-se-á a
assinatura do Projeto do Banco Mundial/PNC-DST/AIDS,
ressaltando que é uma conquista para todos os segmentos 
que trabalham no controle e prevenção das DST/aids no 
país.

Há uma ampla diversidade de temas abordados nas 25
reuniões realizadas entre os anos de 1994b10 e 1998, dada as 
demandas geradas a partir do acordo com o Banco Mundial 
e as pressões da sociedade civil organizada (Quadro 7).

Esta diversidade é, por sí só, um indicador da crescente 
complexidade das ações brasileiras de luta contra a aids, 
sendo

reflexo, também dos desenvolvimentos técnicos - nacionais
e internacionais - da área. Vale destacar alguns aspectos:

• No que se refere à prevenção, as ações passam a ser 
dirigidas a populações específicas: homossexuais, povos 
da floresta, crianças em escolas, UDI etc.

• Há também um esforço crescente de aprimoramento das 
estratégias de comunicação e de integração da CNAIDS 
nas discussões sobre as campanhas que resultaria, em 
1998, na criação de subcomissão específica para
trabalhar a questão juntamente com técnicos da CN.

• No que diz respeito à sorologia discute-se intensamente 
o uso de testes rápidos, sobretudo para populações 
específicas: pessoas confinadas em prisões, Forças
Armadas, desportistas, gestantes e parturientes.

• No manejo clínico, destaca-se o uso de anti-retrovirais e 
as progressivas sofisticações para sua adequada
utilização.

• Os aprimoramentos na área de gestão se tornam bastante 
presentes, com ênfase nos processos internos de gestão, 
mas com indícios de fortalecimento das ações de
descentralização.

• Nas relações entre Governo e sociedade civil, tem
destaque a questão dos direitos, sendo implantada a 
Rede de Direitos Humanos em HIV/Aids, gerando
reiteradas discussões na CNAIDS.

A temática dos ensaios de vacina também se faz presente, 
com deslocamento para os aspectos éticos dos ensaios
clínicos.

A diversidade de temas apresentadas no Quadro 7 não 
implica, como nos anos anteriores, uma atuação pró-ativa
constante da Comissão sobre cada um dos assuntos
abordados. Algumas vezes, a Comissão é solicitada ora
como mediadora pelo seu prestígio junto ao Ministério, ora

8 Com alteração apenas de sua composição, por meio da Portaria 1468/96.

9 Em reunião da CNAIDS em que este relatório foi ponto de pauta (27 de novembro de 2002), Jair Ferreira apontou que diversos membros da Comissão 

fizeram parte do quadro de consultores convidados para elaboração do documento. Houve, até mesmo, alteração da data da reunião de modo que os 

membros da CNAIDS pudessem estar presentes na assinatura do Acordo AIDS I..

10 As reuniões realizadas em 1994a, ainda na vigência da Portaria 553/92, foram discutidas anteriormente.
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funciona como aval de ações empreendidas pelo PN-
DST/AIDS das quais recebe apenas o relato. Parece
diminuir sua atuação como instância assessora. Todavia, há 
exceções, como, por exemplo, a ação da Comissão quanto à 
política de medicamentos na qual desempenhou um papel 
reconhecidamente ativo.

No tópico seguinte, acompanharemos dois momentos de 
ação da Comissão: um primeiro no qual sua atuação é fruto 
de uma negociação junto à CN DST/Aids e um segundo no 
qual sua intervenção é solicitada pelo PN. São incidentes 
críticos que permitem refletir sobre as variações de atuação 
apontadas anteriormente, não sendo representativos do total 
das reuniões.

Participação negociada, atuação solicitada: dois casos
ilustrativos

A participação negociada: a seleção dos Centros de
Referência Nacionais (1994)

Na primeira reunião de 1994, ocorrida em 16 de março, as 
discussões giraram em torno de aspectos relativos à
operacionalização de propostas definidas no projeto AIDS 
I11: processo de seleção de projetos de ONG,
credenciamento das instituições consideradas referências em 
aids; processo de seleção e implementação de sítio de
vigilância-sentinela e informes sobre os critérios de
elegibilidade dos municípios conveniados.

Analisando a ata desta reunião, observamos que a exposição 
sobre o projeto AIDS I foi feita por Ruy Burgos, então 
responsável pela Unidade de Planejamento do PNC-
DST/AIDS, ao que alguns membros da Comissão fizeram, a 
princípio, perguntas apenas a título de esclarecimento.
Mesmo tom de discussão foi mantido quando se abordou a 
seleção dos projetos de ONG a serem financiados pelo PN. 
Apenas Luiz Mott indagou se a nomeação do Comitê-
diretor de pesquisas, que houvera sido criado por meio da 
portaria N° 348 do ano anterior, causara constrangimento 
aos membros do PN, ao que a resposta foi negativa. Esta 
concorrência foi realizada antes mesmo do acordo ter sido 
assinado, sendo a primeira

concorrência pública de projetos na área de aids feita pelo 
Ministério.

A discussão tornou-se mais acirrada em relação à seleção 
dos centros de referência nacional (CRN). João Guerra
indagou sobre uma possível distorção implícita na noção de 
referência, propondo que a Comissão Nacional de DST e 
Aids tome, para si, parte da responsabilidade pelo
credenciamento do CRN. Rosana Bianco, então responsável 
pela Unidade de Assistência à Saúde do PN, informou que 
as atuações são conseqüências, sobretudo, dos problemas 
estruturais da saúde pública no país e não do conceito, 
pertinente, de CRN formulado pelo PNC-DST/AIDS.

Diante de outros questionamentos e sugestões quanto aos 
critérios de seleção dos CRN, conforme lavrado em ata, Lair 
Guerra de Macedo encaminha as propostas quanto aos CRN
que são aceitas por todos, enfatizando que membros da 
Comissão Nacional DST e Aids farão parte da Comissão de 
Visitas para evitar argumentos sobre a manipulação e
deturpação dos dados coletados nas visitas técnicas as 
instituições. Havia, nitidamente, uma pressão por parte da 
Comissão no sentido de uma participação mais ativa no 
processo de operacionalização do projeto AIDS I.

A atuação política solicitada: a Comissão frente à falta de 
medicamentos (1995)

Em 1995, na reunião realizada no dia 31 de maio, dá-se uma
discussão emblemática do caráter e força política da
Comissão Nacional de Aids. Conforme registrado em ata, os 
membros deliberam sobre a posição a ser adotada pela
Comissão diante da problemática da falta de medicamentos 
na rede pública. Os membros divergem quanto à posição a 
ser adotada; alguns defendem atuar politicamente reunindo 
coordenadores estaduais para discutir a questão, outros 
propõem buscar mais informações logísticas. Ao final, o 
presidente da Comissão passa o tema para a pauta da
reunião seguinte. Mas, em seguida, com a chegada em
atraso da coordenadora do PN, Lair Guerra, decide-se que a 
CNAIDS interfira junto ao Ministro para que volte atrás 
quanto à recusa de compra emergencial de medicamentos.

11 Ainda nesta reunião voltou à tona a discussão sobre a compulsoriedade do teste anti-HIV exigida num concurso realizado in Câmara dos Deputados. 

Em resposta a tal inclusão, a comissão pede esclarecimento sobre o documento enviado anteriormente por ela. Lair Guerra de Macedo responde que

ainda não obteve resposta. Ela propõe, então, o envio de uma moção de apoio à resolução do Conselho Federal de Medicina sabre o atendimento pelos 

planos e seguradoras de saúde das pessoas com HIV/aids e que seja solicitada também uma moção por parte do Conselho Nacional de Saúde.
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Conforme lavrado em ata, Lair Guerra de Macedo reitera 
que uma comissão da CNAIDS poderia representar um
respaldo importante ao pedido de compra emergencial.
Rosana Del Bianco sugere que se nomeie uma subcomissão 
que vá ao Ministro da Saúde. Há discussão se o PN poderia
fazer reajuste na distribuição de verbas, liberando recursos 
para a compra emergencial. A essa sugestão Lair responde 
que seria um complicador junto ao BIRD, mas que se esta 
solução for eleita, o Programa Nacional banca essa questão 
junto ao Banco Mundial.

O representante do Conselho Federal de Medicina comenta 
que, tendo a aids um grande poder de mobilização, pode 
recorrer a diversos meios de ação. A isso, Lair Guerra
responde afirmando que o país possui mecanismos de
solucionar esse problema sem envolver a imprensa. Nesse 
sentido, a Comissão é bem mais eficaz do que uma passeata 
de ONG (...) A representação junto ao Ministro funcionaria 
bem melhor.

Ao final da exposição de Lair, Dirceu Greco sugere que não 
saia uma representação da CNAIDS, pois isto significaria 
subestimar a força política da Dra. Lair Guerra, que não 
conseguiu convencê-lo [o Ministro] da necessidade
emergencial. Propõe que, na próxima reunião, a Comissão 
vá ao Ministro com uma pauta mais ampla e que, nesse 
ínterim, seja descentralizada a compra emergencial de
medicamentos.

Ao final da reunião, acatada a sugestão feita por Dirceu 
Greco, a então coordenadora do PN-DST/AIDS se
compromete a agendar uma audiência junto ao Ministro 
com a representação da Comissão que seria trazida à
Brasília com recursos do Programa Nacional. A reunião é 
finalizada com a composição de uma subcomissão integrada 
por cinco membros da CNAIDS.

Nos tempos do AIDS II (1999-2002)

Algumas questões que apareceram desde as primeiras
reuniões continuaram voltando a ser terra de pauta, dentre 
elas a questão da posição dos seguros-saúde para portadores 
de HIV e aids, em relação a qual chegou-se a um avanço em 
termos legais com uma reorientação das apólices de seguro 
privado.

Entre os anos de 1999 e 2002, dá-se a execução e avaliação 
do AIDS II e a formulação do terceiro acordo a ser feito 
com o Banco Mundial, denominado AIDS III. Ao observar 
o curso dos temas abordados, vemos que há pouca discussão 
quanto à elaboração do último acordo. Na ata da reunião N° 
60, o AIDS III foi proposto pelo então coordenador-adjunto
como ponto de pauta para a próxima reunião.
Imediatamente, alguns membros trouxeram como
preocupação saber se ainda havia tempo hábil para propor 
sugestões à carta-proposta. Um dos membros, nessa mesma 
reunião, lembrou que havia sido estabelecido um pequeno 
comitê compostos por membros da CNAIDS e de ONG para 
acompanhamento da elaboração do AIDS III. A reunião é 
marcada pelo desconforto quanto à efetiva contribuição da 
Comissão e, pelo menos até a última que analisamos (N° 61, 
de 12 de novembro de 2001), o AIDS III não havia entrado 
como ponto de pauta.

Como é possível apreender do Quadro 8, as discussões 
sobre assistência ganham vulto em relação ao período 1994-
1998, compreendido pelo AIDS I, o que aconteceu também 
com as discussões relacionadas à prevenção. Porém, apesar 
dos membros da Comissão estarem em sincronia com as 
atividades da Coordenação Nacional, as reuniões adquiriram 
um forte cunho informativo tornando-se, cada vez mais, 
espaços de divulgação de ações empreendidas pela
Coordenação Nacional de DST e Aids.

Há momentos importantes em relação a temas emergentes 
nos quais a Comissão se posiciona, como, por exemplo, em 
relação às novas tecnologias reprodutivas (posicionamento 
quanto à inseminação artificial com sêmem de HIV-
positivo) e não recomendação de um determinado
medicamento homeopático para tratamento da aids.

Os aspectos relacionados ao processo de descentralização e 
sustentabilidade das ações nacionais, principal ponto do 
AIDS III, quase não figuram entre os temas discutidos pela 
Comissão. Tais temas ficam na alçada da Comissão de
Gestão, conforme pode ser percebido na listagem de temas 
arrolados por Maria Clara Gianna, em sua apresentação 
sobre a COGE na reunião N° 59:

(...) discussão sobre financiamento do processo de aquisição 
de CD4 e caga vira; utilização dos recursos dos planos 
operativos anuais para as ações de prevenções, com focali-
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zação para as ações de descentralização e repasse 
fundo a fundo; descentralização do processo de 
capacitação de recursos humanos em DST/aids; 
incorporação das ações de prevenção ao SUS; 
análise da NOB96, para avaliar como se
incorporam as questões de promoção a saúde; 
elaboração de planos estratégicos estaduais que 
envolvam municípios, representações da sociedade 
civil, universidades e outras secretarias do Estado; 
avaliação da melhor forma de se trabalhar com o 
planejamento estratégico nos estados e municípios 
e discussão sobre o NOAS (Maria Clara Giana, 
Ata 59).

De fato, observando o Quadro 8 – que contempla 
as discussões empreendidas entre os anos de 1999 
e 2001 – verificamos que não há uma sobreposição 
das temáticas discutidas na COGE e na CNAIDS e 
que a própria COGE passa a ser tema de pauta da 
CNAIDS. Fica, como desafio, compreender a
relação entre essas duas comissões. Pode ser, 
como colocou Vicente Amato Neto, que a COGE 
estaria mais relacionada com a operacionalização 
das ações (...) e que a CNAIDS estaria mais 
relacionada à definição de políticas, avaliações 
técnicas relativas a alguns assuntos que envolvem 
questões de DST e Aids.

Pode parecer estranho falar da relação entre
COGE e CNAIDS na apresentação dos temas 
abordados nas reuniões da Comissão entre 1999 e 
2001 – objetivo deste segmento do capítulo. Mas, 
considerando que o foco do AIDS III, se aprovado, 
será a sustentabilidade e gestão estratégica das 
políticas de HIV/aids e outras doenças
sexualmente transmissíveis, cabe inquirir, como 
vem sendo feito nas reuniões da CNAIDS, que 
papel resta a ela no futuro da luta contra a aids.
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Capitulo 3

Os depoimentos: a contribuição da CNAIDS na luta
contra a aids

Como parte das estratégias utilizadas nesta pesquisa, havia 
sido solicitado aos 27 membros titulares informações sobre 
sua presença na Comissão (há quanto tempo eram membros; 
que instituição representavam e como haviam sido
nomeados) e depoimentos, por escrito, sobre o que
consideravam ser a contribuição da CNAIDS na luta contra 
a aids e sua participação na Comissão. Com base nos 
depoimentos que recebemos de 19 membros titulares
(Quadro 9), apresentamos, a seguir, uma análise sobre a 
contribuição desta Comissão à luta contra a aids.

Uma certa nostalgia...

Todos os depoimentos são unânimes quanto à importância 
da Comissão Nacional de Aids no enfrentamento da
epidemia ao longo dos anos, destacando seu papel na 
formulação e implementação das políticas públicas
relacionadas ao HIV/aids. A fala de Mariza Morgado e Luiz 
Mott,

representantes da comunidade científica, são emblemáticas 
desse reconhecimento:

Se olharmos retrospectivamente, podemos ver que algumas
atividades, hoje de rotina na questão do HIV no país, foram 
anteriormente apontadas pela CNAIDS, exaustivamente
discutidas, tornando-se ações da Coordenação. Um aspecto 
que considero de grande relevância na CNAIDS é que as 
discussões são sempre conduzidas sob o aspecto científico e 
das políticas de saúde, sem comprometimento com políticas 
partidárias (Mariza Morgado, Comunidade Científica).

Considero que a contribuição da CNAIDS foi vital na luta 
contra a aids na medida em que assessorou de forma 
competente o Programa Nacional em diversas decisões
importantes quanto à prevenção e ao apoio aos
soropositivos e pessoas com aids. Também contribuiu,
significativamente, a CNAIDS na luta contra aids ao opinar 
sobre decisões funcionais ou mesmo pontuais como nas 
campanhas de 1º de Dezembro, Carnaval, na aquisição de 
preservativos, na defesa dos Direitos Humanos dos
soropositivos e minorias sexuais etc. (Luiz Mott,
Comunidade Científica).
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A eficácia da atuação da CNAIDS, segundo a maioria dos 
seus membros, pode ser atribuída, em grande parte, ao 
caráter híbrido da sua composição que permite atuar em
relação às diversas problemáticas emergentes ao longo da 
epidemia. Tal hibridez permite atuar não apenas como
instância de competência técnica, mas também como
instância de competência política – ambas funções
explicitadas no regimento de 1994. Euclides Castilho e
Raimundo Nonato Pinto exemplificam essa dupla função da 
CNAIDS:

Em relação ao presente: atualmente, vejo que CNAIDS 
ainda tem um papel técnico: vide a recente questão do 
'Banco de Leite Materno'. Papel político também tem tido. 
Lembre-se também da recente (não muito longe) questão da 
falta de medicamentos que o Amato falou na última
reunião, referindo-se a um Ministro que dizia que a
CNAIDS incomodava muito. Trata-se do ministro que
mudou de opinião após receber uma subcomissão da
CNAIDS (Euclides Castilho, Comunidade Científica).

[A CNAIDS] tem um papel fundamental como órgão
assessor do Programa de DST e Aids e do próprio
Ministério da Saúde na definição de políticas na área de 
prevenção e tratamento de pacientes com HIV/aids
(Raimundo Nonato Leite Pinto, Conselho Federal de
Medicina).

Os membros da comunidade científica, da sociedade civil 
organizada e governo ressaltam como principal papel da 
CNAIDS assessorar o Programa Nacional de Aids na
formulação das diretrizes e políticas de prevenção e controle 
da epidemia, havendo também certo consenso quanto a sua 
função como órgão de monitoramento das ações do
Programa Nacional. A fala de uma das representantes da 
sociedade civil organizada ilustra esse reconhecimento:

Em sua dupla pertença, ser comissão assessora da
Coordenação Nacional de DST e Aids do Ministério da 
Saúde e representante dos diversos segmentos da
sociedade, a CNAIDS tem desempenhado significativo
papel de estudar as situações mais delicadas e/ou
contundentes, analisá-las sob o prisma dos segmentos
acadêmicos, médicos, organismos de classe, representações 
ministeriais, representações de ONG para posteriormente 
posicionar-se auxiliando a opinião pública em diversas 
questões

complexas (Tânia Mara Vieira Sampaio, Conselho
Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC).

Entretanto, um dos depoimentos parece indicar a existência 
de divergências quanto ao papel de órgão assessor do 
Ministério da Saúde no monitoramento das atividades do
PN. De acordo com Euclides Castilho, algumas pessoas 
consideram esta uma função de controle no sentido
pejorativo do termo:

Vejo ainda um novo papel. Refiro-me ao acompanhamento 
que a CNAIDS faz das principais atividades (das diferentes 
unidades técnicas)  da CN. Um certo colega entende como 
sendo um desvio de função e até um papel de controle (no 
mau sentido). (...) Acho que a CNAIDS, para desempenhar 
seu papel político e às vezes técnico, precisa conhecer o 
“cotidiano da CN” (Euclides Castilho, Comunidade
Científica).

Nos depoimentos, podemos ainda encontrar uma outra
posição que consiste em remeter a importância da CNAIDS 
ao fato de ser uma instância de controle social, o que é 
apontado por um dos representantes das ONG. Afirmação 
que, como veremos no capítulo seguinte, merece atenção: 
afinal, o que significa ser uma “ instância de controle social”?

Até onde eu entendo, a Comissão Nacional de Aids funciona 
como um instrumento de controle social para as questões 
da aids no país (José Carlos Pereira da Silva, ONG -
Região Sudeste).

Na fala de Sara Romera Sorrentino, representante da
Confederação Nacional das Associações de Moradores,
talvez, por não ser representante de uma entidade
diretamente envolvida na luta contra a aids, destaca a
Comissão como um espaço de interlocução de vários
segmentos sociais entre si12.

Há, nos depoimentos, críticas à atuação efetiva da CNAIDS 
na formatação das políticas públicas contra a epidemia de 
HIV/aids. Há a sensação de que houve certo esvaziamento 
das funções da Comissão atribuído ao surgimento de outras 
comissões, às divergências internas, ao subaproveitamento 
dos seus membros e à falta de uma interação pró-ativa junto 
ao PN.

12 De acordo com ela, sua inclusão como representante na Comissão é delicada, pois diz ela: não sou representante de fato, pois não sou da entidade, 

nem do segmento que'represento'.
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Referindo-se ao surgimento de outras comissões, aludindo 
mais especificamente à Comissão de Gestão, pontua Dirceu 
Greco:

A CNAIDS vem, de certa maneira, sendo esvaziada pelo 
estabelecimento (unilateral pela CN-DST/AIDS) de outras 
comissões para discutir assuntos específicos (ex. Comissão 
de Gestão, Comissão de empresários, diversas comissões de 
consensos) – talvez fosse possível que, ao definir a CNAIDS 
como a Comissão para discussão de políticas institucionais 
(com a independência necessária aos moldes da Comissão
Nacional de Saúde), seu papel real para o controle da 
epidemia da aids torne-se mais efetivo (Dirceu Greco,
Comunidade Científica).

O mesmo incômodo quanto ao esvaziamento da Comissão 
também é encontrado nas palavras de representantes das 
ONG. De acordo com Solange Rocha, representante das 
ONG região Nordeste:

A Comissão é um espaço político mas, que tem pouco poder 
de influência das decisões e diretrizes da CN e que ainda é 
muito pouco carregado de uma manifestação de poder, 
tanto dos que lá estão, como dos que são representados 
pelos que lá estão (Solange Rocha, ONG – Região
Nordeste).

Uma outra representante das ONG, Celia Ruthes, deixa
claro o mesmo incômodo quanto à contribuição atual da 
CNAIDS na formulação das políticas públicas do PN. Mais 
do que um órgão consultivo, a CNAIDS teria se convertido 
num espaço de divulgação das realizações do Programa
Nacional. Escreve ela:

De acordo com seu regimento, a CNAIDS tem um caráter 
consultivo, mas na prática, o que se vê e se ouve – dos 
‘doutores da aids' (como são chamados os que detêm
conhecimento técnico e científico) é que ela não tem
cumprido seu papel, tornando-se um espaço de socialização 
das realizações brilhantes da CN (Celia Ruthes, ONG –
Região Sul).

O esvaziamento também é atribuído à diminuição da
atuação política da Comissão. Para alguns, o papel político é 
fundamental e deveria ser sempre preservado. A fala de 
Dirceu Greco, representante da comunidade científica, é
exemplar dessa posição:

A CNAIDS, por suas atribuições e pela participação de 
diversas instituições/pessoas de várias áreas e matizes vem 
contribuindo para que as necessidades de envolvimento dos 
diversos atores nas decisões relacionadas ao enfrentamento 
da epidemia sejam realizadas de maneira colegiada e com 
discussão ampla. (...) 0 papel político da CNAIDS deve ser 
sempre lembrado e, por isto mesmo, será sempre necessário 
(Dirceu Greco, Comunidade Científica).

Um dos representantes do governo relata o mesmo
incômodo quanto ao esvaziamento do papel político da
Comissão, que estaria se tornando progressivamente mais 
científica e técnica e menos política. Afirma ele:

(...) percebo que ultimamente a discussão está muito
científica e menos política. Por exemplo, não tem
participado e nem está sendo informada do processo de 
descentralização e continuidade dos programas estaduais e 
municipais de controle e tratamento da aids (Déo Costa 
Ramos, CONASEMS).

Entretanto, para alguns membros do governo, da sociedade 
civil e da comunidade científica, a ação da Comissão no 
presente é marcadamente pró-ativa, como explícitado,
respectivamente, nas falas de Jair Ferreira, Maria Gabriela 
Sassi e Terezinha Rocha Almeida. De acordo com eles:

[A CNAIDS é o] principal fórum para a discussão dos 
temas nacionais relacionadas com a aids e para a
proposição e diretrizes para a política nacional de controle 
da aids (Jair Ferreira, Comunidade Científica).

A CNAIDS é um órgão importante na luta contra a aids, 
permitindo que integrantes da sociedade civil e de
entidades governamentais discutam problemas econômicos,
sociais e políticas de saúde referentes à infecção pelo HIV 
(Maria Gabriela Sassi, MEC/SESU).

(...) sendo a Comissão composta por instituições e
profissionais com formação nas diversas áreas
relacionadas, portanto, é de se esperar uma farta
contribuição desta para com as decisões a respeito da 
epidemia com resultados satisfatórios, no que tange ao seu 
combate e estabelecimento de uma política de saúde
específica, representativa de amplos segmentos da
sociedade organizada. (Terezinha Rocha de Almeida,
Ministério da Previdência Social).
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Não há consenso quanto à autonomia da atuação política da 
Comissão em relação ao Programa Nacional. Para alguns, a 
Comissão tem demonstrado autonomia em suas
deliberações:

A CNAIDS é órgão assessor do Ministério da Saúde, ligado 
à Coordenação Nacional do Programa Nacional de DST e 
Aids (...) A CNAIDS, portanto, não é constituída apenas por 
técnicos e especialistas de DST/aids, mas é muito mais 
abrangente. (...) Nessas condições, no exercício de suas 
atribuições, a CNAIDS não se detém apenas nos aspectos 
técnicos especializados relacionados à DST/aids, mas
também a muitos outros (...). No papel de órgão assessor do 
Programa e do Ministério da Saúde, a Comissão responde 
com sua posição às questões formuladas pelo próprio 
Ministério, além de, por suas própria iniciativa, indicar 
sugestões e medidas, que estão envolvidas na fixação e 
implementação das políticas, que devem ser traçadas nesse 
campo. (...) A CN-DST/AIDS tem adotado posições
fundamentais, competentes e independentes sem se deixar 
influenciar por eventuais pressões de diversas naturezas e 
sem expressar interesses corporativistas (Domingos Alves 
Meira, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência -
SBPC).

Para outros, como Solange Rocha, a Comissão tem sido, 
sobretudo, um espaço para exposição das políticas propostas 
e implementadas com sucesso pela Coordenação Nacional 
de DST e Aids, tendo pouca expressividade e autonomia

nas decisões tomadas, como por exemplo, na criação da 
Comissão de Gestão (COGE).

Impossível, ou no mínimo muito difícil, julgar qual posição 
quanto à efetividade e autonomia da atuação da Comissão 
está correta. São olhares diversos, falas que se anunciam 
como representantes da comunidade científica, falas que se 
anunciam representantes da sociedade civil organizada ou, 
ainda, aquelas que falam em nome do Governo.

É interessante pontuar a existência de um certo sentimento 
de nostalgia presente em um dos depoimentos. Nostalgia em 
relação a algo que a CNAIDS já foi e que poderia outra vez 
vir ser; nostalgia que tem como parâmetro um papel mais 
atuante e pró-ativo da Comissão. Vejamos as palavras de 
Celia Ruthes, representante das ONG-Região Sul:

Acredito que a CNAIDS pode ser um espaço legítimo de 
construção de políticas públicas no campo da aids, desde 
que integrada à outras políticas sociais e, que os membros 
desta Comissão, apesar de desgastados com esse
subaproveitamento de seus potenciais podem e querem
transformar novamente a CNAIDS naquilo que ela foi um 
dia (Celia Ruthes, ONG – Região Sul).

O Quadro 10 resume as diversas dimensões da contribuição 
da CNAIDS à luta contra a aids, considerando-se aí as 
posições de membros da comunidade científica,
representantes de governo e da sociedade civil organizada.
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Duas questões emergentes quanto à atuação da
Comissão na luta contra a aids

Doutores e representantes da sociedade civil: o peso dos 
saberes

À medida que a CNAIDS é um órgão assessor pressupõe-se
que seus membros sejam experts em determinados temas 
relacionados à epidemia, tanto no âmbito científico como no 
âmbito do ativismo social. Porém, não há ainda consenso no 
que se refere ao peso conferido aos diversos saberes
presentes na Comissão, o que fica bastante claro nos
depoimentos de um dos representantes da sociedade civil 
organizada e de uma representante de entidade mista:

A CNAIDS, além de um órgão de representação científica, 
deve ser um órgão consultivo do Ministério da Saúde para 
a definição de políticas públicas voltadas para aids
(Liorcino Mendes, ONG – Região Norte e Centro-Oeste).

Ao reunir especialistas de várias áreas da academia e da 
sociedade civil, a CNAIDS está apta a acompanhar e emitir 
opiniões sobre questões científicas, culturais, éticas e
humanitárias que dizem respeito à aids, visando contribuir 
para os propósitos da Coordenação Nacional de DST e 
Aids (Elza Berquó, Comissão Nacional de População e 
Desenvolvimento).

Trata-se de uma Comissão cuja principal atuação é
contribuir com o conhecimento científico ou especializado? 
Se a fala de Liorcino Mendes e Elza Berquó nos conduz 
nessa direção, o depoimento de Sara Romera, também
representante da sociedade civil organizada, nos conduz na 
direção contrária. Para ela, a importância da CNAIDS no 
enfrentamento da epidemia se deve ao fato ser um espaço de 
interlocução de vários segmentos sociais entre si e com a 
Coordenação Nacional de DST e Aids.

Os depoimentos possibilitam recuperar os fios de sentido 
que compõem a história da CNAIDS e a diversidade e
riqueza de sua atuação. Fazendo eco às considerações feitas 
no capítulo anterior, cabe perguntar qual o peso relativo dos 
múltiplos papéis da CNAIDS: técnico, político e dialógico.

Qual a relação entre a Comissão e o Programa Nacional 
de DST e Aids?

Os depoimentos analisados trazem à luz elementos que
devem conduzir a uma reflexão ampliada no âmbito da
Comissão e na sua relação com o Programa Nacional de 
DST e Aids.

Euclides Castilho, fazendo um histórico da interação entre a 
Comissão e o Programa Nacional de DST e Aids, descreve 
um momento inicial no qual a Comissão detinha maior
domínio técnico que o Programa Nacional de DST e Aids, 
salientando sua importante atuação naquele momento:

Faço minhas as palavras do prezado Celso Ramos. A
CNAIDS, no começo, por falta de corpo técnico no NAP, 
era bastante técnica, isto é, responsabilizava-se pela
emissão de normas, pareceres etc. A então Diretora do 
Programa tornava-os oficiais. Teve grandes momentos
políticos, como, por exemplo, durante a gestão do Ministro 
Roberto Santos, as reuniões eram feitas na 'sala do
ministro' e a primeira 'conversa' entre Governo e Igreja
Católica se deu com participação de membros da CNAIDS. 
A parceria 'Governo-sociedade civil' data desde a primeira 
CNAIDS quando Paulo Bonfim era membro 'visto' como 
representante de ONG (Euclides Castilho, Comunidade
Científica).

Deo Costa Ramos, representante do Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde, considera que o papel 
técnico-científico ao qual se refere Euclides Castilho
continua sendo importante, havendo apenas um
esvaziamento no que refere à ação política:

É bastante positiva como contribuição da formatação da 
política de combate e controle da aids no Brasil. No 
entanto, percebo que ultimamente a discussão está muito 
científica e menos política. Por exemplo, [a Comissão] não 
tem participado e nem está sendo informada do processo de 
descentralização e continuidade dos Programas Estaduais e 
Municipais de controle e tratamento da aids (Déo Costa 
Ramos, CONASEMS).

A questão da relação entre uma Coordenação de DST e 
Aids, fortalecida em termos de competência técnica e
política, e
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a Comissão Nacional reaparece também na fala de Artur 
Custódio Moreira de Souza, representante do Conselho 
Nacional de Saúde, entidade que serviu de modelo para a 
conformação atual da CNAIDS.

Acredito na CNAIDS como mais um espaço de participação 
da sociedade interessada na luta contra a aids,  podendo, 
de certa forma, influir nas decisões, além de ser um espaço 
para a divulgação das medidas e de aproximação do 
executivo com uma parcela da sociedade que não seja 
somente a técnica ou a política, aumentando, assim, a visão
intersetorial das medidas a serem aplicadas (Artur
Custódio, CNS).

Na fala de Artur Custódio, a Comissão é importante por ser 
uma instância que permite ao executivo dialogar com uma 
parcela da sociedade que não seja somente técnica ou 
política, funcionando como um espaço de divulgação das 
ações empreendidas o que contribuiria para a
intersetorialidade. Entretanto, mantém-se a dúvida quando a 
que parcela da sociedade Artur faz referência, sendo este o 
foco da análise feita no capítulo 4.

Neste capítulo, o tema da CNAIDS como espaço de diálogo 
foi abordado com base nos depoimentos de seus membros. 
No capítulo seguinte, aprofundaremos a questão do diálogo 
com a sociedade civil analisando a interface entre
representação e participação.
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À guisa de introdução

Das Múltiplas Leituras Possíveis sobre Representação e o Diálogo com a Sociedade 
Civil

Neste capítulo pretendemos abordar o papel da CNAIDS como espaço de ação onde participam vários 
atores, com especial atenção às relações estabelecidas com a sociedade civil organizada ao longo da 
sua história. Para isso, foram sistematizados documentos oficiais sobre a participação e o controle 
social na saúde de forma geral e no SUS mais especificamente, assim como sobre o controle social na 
área da aids.

À guisa de introdução

No caso específico da CNAIDS, foram sistematizadas
informações das atas de reuniões - sempre tendo como foco 
o diálogo com a sociedade civil - e foram consideradas as 
observações feitas por membros da Comissão em entrevistas 
e depoimentos escritos. A riqueza das informações obtidas
transformou a tarefa de análise em um desafio interessante e 
complexo, que buscou integrar eventos relevantes no
contexto da saúde, apontamentos críticos dos membros da 
CNAIDS e acontecimentos marcantes na vida da própria 
Comissão.

Dois “modelos de representação”, presentes no contexto 
nacional, alimentaram a criação da CNAIDS e repercutiram 
na sua composição. De um lado, a influência exercida pelos 
princípios do Conselho Nacional de Saúde depois de sua 
reformulação em 1990, já no contexto do Sistema Único de 
Saúde (SUS). De outro, a influência exercida pela
articulação e forma de funcionamento do Programa de Aids 
do Estado de São Paulo, instituído em 1983. Ambos os 
“modelos” acabaram influenciando a composição da
CNAIDS em momentos distintos que pretendemos
caracterizar a seguir.

Lair Guerra de Macedo, abrindo os trabalhos da Comissão 
em 30 de abril de 1996, discorreu sobre a organização da 
CNAIDS, comentando que ela havia sido instituída, em
1987. Segundo a ata dessa reunião (Ata Nº. 28), ela
salientou que, durante o período de 1990-92, não houve 
convocação para reuniões sendo que, no segundo semestre 
de 1992, a CNAIDS foi reorganizada nos mesmos moldes 
do Conselho Nacional de Saúde (CNS), com representação 
de vários segmentos da sociedade.

Essa reorganização trouxe mudanças importantes para a
concepção de representação na CNAIDS, contribuindo para 
fortalecer a atuação dos setores envolvidos na formulação 
das políticas e ações na área da aids no Brasil. Essa nova 
organização trouxe também uma mudança na forma de
entender a complexidade da atuação conjunta no trabalho 
concreto de prevenção e assistência à aids.

No entanto, tal como havia sido apontado por Lair Guerra 
de Macedo, essa nova estrutura da CNAIDS tinha muito a 
ver (segundo sua visão) com a forma como se pensava na 
época o Conselho Nacional de Saúde. Este Conselho havia 
sido concebido com uma composição que simultaneamente 
assegurava a presença de atores privilegiados e buscava 
garantir o controle do governo sobre seu funcionamento. 
Vale a pena ver quem eram esses atores privilegiados.

O Decreto 67300/70 definia o CNS como órgão de consulta, 
com competências para examinar e emitir pareceres sobre 
questões e problemas relativos à promoção, proteção e
recuperação da saúde, encaminhando-os ao Ministro da 
Saúde.

Essas competências iniciais foram reformuladas em 1990, 
passando o CNS a ser considerado como instância colegiada 
e deliberativa, tendo como finalidade atuar na formulação e 
controle da execução da política nacional de saúde. Sua 
composição passou de uma estrutura de membros
diretamente escolhidos pelo Ministro, onde a idéia de
representação era muito restrita, para uma composição mais 
consoante com o movimento de reforma sanitária. A
participação da sociedade por meio de suas instâncias
legítimas não figurava na concepção inicial do CNS que 
sofreu várias modificações até chegar à sua composição 
atual, definida em 1990. Nessa ocasião foi introduzida a 
representação da comunidade
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cientifica, da força sindical, de entidades do governo local e 
federal, Ministérios, organizações da sociedade civil, ONG, 
e prestadores de serviços de saúde.

Certamente podemos ver alguns traços do CNS na estrutura 
da CNAIDS, sobretudo no que diz respeito à composição e 
representação de diversos segmentos da sociedade:
entidades, grupos e pessoas. Isto pode vir a ser interpretado 
como uma orientação à diversidade, à troca, à negociação, à 
representatividade e ao interesse por incorporar múltiplas 
visões e vontades na formulação de soluções a problemas 
relevantes na área da saúde.

No entanto, na reformulação da CNAIDS de 1992 podemos 
observar uma diferença importante entre as duas comis -

sões. A CNAIDS passou a ser composta por membros que 
são nominalmente identificados na Portaria. Não se trata, 
portanto, de representação de instituições, como no caso do 
CNS, e sim de pessoas qualificadas na área da aids:
pesquisadores com trajetória de pesquisa em aids, ONG 
conhecidas pela luta contra a aids, centros importantes na 
prestação de serviços a doentes e portadores da doença, 
entre outros, estabelecendo um padrão de composição que 
se constituiria numa marca particular da CNAIDS. Trata-se
de uma representação qualificada de pessoas particulares 
que integram a Comissão, ainda que façam parte e
representem suas instituições.

Também no que diz respeito às funções, por seu caráter 
deliberativo, a CNAIDS se afasta um pouco do modelo do 
CNS.
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À guisa de introdução

...a CNAIDS, de alguma maneira, tem uma correspondência 
com o Conselho Nacional de Saúde; o que o Conselho seria 
para o Ministério da Saúde, a CNAIDS seria para o 
Programa de Aids de certo modo. Isso cria muitos
problemas porque o Conselho Nacional de Saúde está 
dentro da política do SUS e seria deliberativo, presidido 
pelo Ministro e tal. Ele é deliberativo; ele deve realmente 
pautar as políticas que o Ministro vai assumir ou pelo 
menos vai ter que negociar com ela, já que você tem setores 
diferentes que estão dizendo qual é o caminho, estão 
apontando algumas coisas. E a CNAIDS, na verdade tem 
um papel mais de consultoria e assessoria; então ela não é 
deliberativa (Cristina Câmara entrevista realizada em
29/01/2002).

Essa característica da CNAIDS tem influenciado por um
lado, o tipo de membros que a compõem e de outro lado, 
seu próprio funcionamento interno.

Para entender melhor que representação é essa, sua origem e 
posterior desenvolvimento, vale resgatar a memória de
alguns dos membros mais antigos da Comissão. Suas 
versões dessa história nos falam de uma Comissão que, 
apesar de haver sido mobilizada por Lair Guerra de
Macedo, surge de um movimento amplo de participação de 
vários setores, a partir de encontros quase que informais, 
que foram se transformando em uma demanda social
explícita. Ou seja, trata-se de uma composição que
incorpora uma dinâmica organizativa muito própria, muito 
endógena e que na época de sua formalização já trazia uma 
marca particular.

...as primeiras iniciativas que deram na Comissão Nacional
foram exatamente o estímulo, a articulação naquela época, 
principalmente da sociedade civil e de algumas instituições 
ou pessoas que podiam nos dar o caráter, o apoio e o 
respaldo científico. E eu digo que isso foi uma
conseqüência natural; desde já havia a participação das 
ONG; inúmeras reuniões de embriões de uma Comissão 
Nacional, só que a composição variava de uma para outra: 
havia mais ONG, havia mais gente de universidades ou do 
próprio sistema. Mas eu diria que ela foi um
desdobramento natural dessa articulação (Paulo Teixeira, 
entrevista realizada em 20/03/2002).

Assim, para além das ressonâncias da abertura democrática, 
as características da epidemia de aids no país serviram de 
marco para a estruturação da CNAIDS. Entre seus
membros,

no período de sua formalização, encontram-se figuras
destacadas na luta contra a doença, como o caso da própria 
Lair Guerra de Macedo que teve papel importante na
mobilização e articulação das várias iniciativas na área de 
aids.

A idéia de ter uma Comissão Nacional foi da Lair; foi uma 
iniciativa da Lair e foi com uma concepção importante. 
Considerando a história e particularidades da aids, não 
havia quem discordasse que a participação multisetorial, a 
abertura, a democratização a representatividade eram
essenciais. A Lair traduziu essas várias iniciativas em
Comissão Nacional (Paulo Teixeira, entrevista realizada 
em 20/03/2002).

Entre 1983-84, na medida que foram surgindo mais casos da 
doença no país, os programas de combate a aids foram se 
estabelecendo nos es tados, utilizando como modelo a
iniciativa de São Paulo que foi o primeiro programa no país 
e contava com a participação de muitos setores da
sociedade. Era o começo da estruturação das organizações 
não governamentais de aids, a exemplo do GAPA/SP, que 
acabariam influenciando a composição da CNAIDS quando 
de sua criação. A integralidade das ações de prevenção, 
tratamento e apoio às pessoas portadoras ou convivendo 
com a doença e a articulação estreita com a comunidade 
foram os princípios norteadores do Programa em São Paulo.

...quando a Lair falou, vamos a organizar na forma de uma 
comissão permanente, foi um desdobramento natural e uma 
composição até muito pouco problemática, porque já eram 
atores que estavam ativamente participando.(Paulo
Teixeira, entrevista realizada em 20/03/2002).

O processo de formalização dos encontros abertos e das 
colaborações foi o ponto de partida para a organização do 
Programa; deste para as comissões abertas e destas para a 
Comissão permanente, que resultou (...) eu diria que até
uma demanda; já tendia a um clima de necessidade de
decidir e de ter representatividade mais do que pessoas 
participando (Paulo Teixeira, 20/03/2002).

Passaremos, assim, a examinar alguns elementos históricos 
e institucionais que fundamentam as formas organizativas
atuais baseadas em representações na área da saúde e na 
própria CNAIDS.
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Por que controle social? Uma leitura da legislação e 
literatura acadêmica

Revendo a literatura que aborda a questão das relações entre 
o Estado e a sociedade civil na área da saúde, podemos 
observar, ao longo do tempo, mudanças resultantes do 
ideário da reforma sanitária no Brasil. Isso inclui o uso da 
expressão “controle social” para se referir positivamente ao 
controle exercido pela sociedade sobre as ações de
governo.Vale fazer aqui uma pequena digressão apontando 
que esse uso difere da acepção clássica em ciência política, 
segundo o Dicionário de Política (Bobbio et al, 1998), onde 
“controle social” remete às formas de garantir a
conformidade à norma vigente.

Por controle social se entende o conjunto de meios de 
intervenção, quer positivos quer negativos, acionados por 
cada sociedade ou grupo social, a fim de induzir os
próprios membros a se conformarem às normas que a 
caracterizam, de impedir e desestimular os comportamentos 
contrários às mencionadas normas, de restabelecer
condições de conformação, também em relação a uma 
mudança no sistema normativo (p.283).

Retomando a narrativa histórica, a década de setenta foi 
marcada pela ocorrência de modificações importantes na
organização da saúde no Brasil, setor este que, segundo 
Mendes (1997:20), apresentava então um modelo
hegemônico “médico assistencial privativista”. Várias
práticas de participação da década de 70 foram decorrentes 
dos movimentos sociais que estavam sendo estruturados. No 
período de transição do regime ditatorial para o democrático
(1970-84), a presença desses movimentos foi de
fundamental importância para a consolidação da
democracia.

Com a crise da Previdência, no final da década de 1970 e 
início dos anos oitenta, abriram-se os primeiros espaços 
institucionalizados de participação. A proposta de
implantação de uma rede básica de saúde, na VII
Conferência Nacional de Saúde (1980), respaldou a criação 
do Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde
(PREV-SAÚDE).

Esse programa foi desenvolvido por uma equipe
interministerial e com apoio da Organização Pan-

americana da Saúde (OPS), trazendo as concepções e
diretrizes da Conferência Internacional de Atenção
Primária à Saúde (APS), realizada em Alma-Ata (URSS), 
em 1978 (Fonseca, 2000:21).

Esse programa introduziu pela primeira vez temáticas como 
regionalização e hierarquização, participação comunitária,
integralização das ações de saúde, uso de técnicas
simplificadas, utilização de pessoal auxiliar e inclusão do 
setor privado no sistema. Em 1982 foi, criado o Conselho 
Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária
(CONASP-1982).

Da VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, 
saiu a proposta de reestruturação do Sistema Nacional de 
Saúde por meio de uma ampla reforma sanitária. Nesse
contexto, a reforma sanitária reafirmou o apoio à
participação e ao controle dos setores populares.

A reforma sanitária brasileira, impulsionada pela VIII
Conferência Nacional de Saúde (1986), representou uma 
matriz do pensamento político de esquerda em torno da 
qual formou-se uma ampla coalizão de interesses,
materializados na Assembléia Nacional Constituinte (1988), 
em um contexto de reformas democráticas voltadas a
redefinir as relações entre Estado e sociedade civil após o 
longo período de ditadura militar (Mendes,1997:2).

Todo esse processo de mudança culminou com a
incorporação, na Constituição de 1988, dos princípios
básicos de universalização, integralidade da atenção,
regionalização e hierarquização, descentralização do
processo decisório, democratização das instâncias gestoras e 
uma política integrada de recursos humanos da área da 
saúde. Após a Constituição de 1988, foi criado o Sistema 
Único de Saúde (SUS) que institucionalizou, por meio da 
implantação dos Conselhos de Saúde, a ação dos grupos de 
interesses. Esses diversos grupos participam nos conselhos 
por meio de seus representantes que se organizam em
sindicatos, grupos profissionais e grupos de interesse e que 
atuam junto a representantes do governo local e/ou nacional. 
Trata-se, como afirma Mendes (1994, citado por Fonseca, 
1997:8), da

... criação de um Sistema Único de Saúde (SUS) organizado 
segundo as diretrizes de descentralização, com mando
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único em cada esfera de governo, o atendimento integral e 
a participação da comunidade.

O controle social, termo utilizado para referir-se à formação 
e atuação dos conselhos de saúde, foi uma das principais 
inovações políticas do SUS. Observa-se no Brasil uma
proliferação de órgãos colegiados que traduzem a diretriz de 
pactuação entre atores relevantes ao SUS. Isto expressa a 
participação societária em políticas de Estado e as alianças 
políticas intraburocráticas mediadas pelo discurso técnico, 
(Mendes,1997:8).

Assim, as ações de controle social decorrentes da
implementação do SUS deram início a uma nova época -
marcada pela participação e pelo fortalecimento dos
movimentos sociais na área da saúde - cujas bases têm 
raízes mais antigas. A partir dos anos setenta, a participação 
passou a ter o sentido explícito de luta e contestação, sendo 
cada vez mais valorizada como forma de garantir o
redirecionamento das políticas e práticas ao atendimento às 
necessidades da população. Essa concepção de participação
popular alimentou os movimentos sociais que, no final dos 
anos setenta e início dos oitenta, multiplicaram-se na área
da saúde.

Na década de noventa, surgiu outra forma de participação 
popular no controle e fiscalização social, instituída por meio 
dos conselhos na área social. Esse novo papel passou a 
existir institucionalmente com a Constituição de 1988 que, 
em seu artigo 198 inciso III, assegurou a participação da 
comunidade e, no artigo 204 inciso II, garantiu a
participação da população, por meio de organizações
representativas, na formulação das políticas e no controle 
das ações em todos os níveis. A Saúde foi uma das áreas 
que cedo criou seus conselhos.

Em 19/09/90, foi promulgada a lei 8.080 que dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, as Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas
Municipais. Logo após, a lei 8.142, de 28/12/1990, tornou 
obrigatórios os Conselhos e Conferências de Saúde e os 
repasses federais aos estados e municípios. Assim, foi
estabelecido que a Conferência de Saúde devia se reunir a 
cada quatro anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as
diretrizes para a

formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, 
e seria convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde. A redação da 
lei 8.142 de 28/12/90, art. 10., parágrafo 2° aponta:

O Conselho de Saúde, em caráter permanente e
deliberativo, órgão colegiado composto por representantes 
do governo, prestadores de serviço, profissionais da saúde 
e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle 
da execução da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe 
do poder legalmente constituído em cada esfera.

Ou, ainda, no Parágrafo 4°: A representação dos usuários 
nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em 
relação ao conjunto dos demais segmentos.

A Norma Operacional Básica do Ministério da Saúde,
publicada em 1991 (NOB-SUS 01/91), é considerada como 
um dos fatores indutores do aparecimento de uma
quantidade considerável de conselhos. Por outro lado, para 
regulamentar as transferências financeiras federais aos
estados e municípios, exigiu-se desses o rigoroso
cumprimento das exigências previstas pelo artigo 4º da lei 
8.142/90.

Em maio de 1993, foi editada a NOB-SUS 01/93 definindo 
os requisitos básicos para o enquadramento em Gestão 
Incipiente, Parcial e Semi-Plena, sendo seus fundamentos: 
a) redistribuição do poder, redefinição de papeis,
reorganização administrativa, reformulação das práticas,
controle social, novas relações entre as três esferas do 
governo e criação dos Conselhos Municipais da Saúde
paritários e deliberativos; b) financiamento compartilhado; 
c) formulação do modelo assistencial dominante para
assistência integral universalizada e equânime,
regionalizada e hierarquizada.

Os conselhos de saúde representam interesses que o Estado 
reconhece como legítimos e, nesse sentido, intervêm na 
definição e execução da política de saúde. O tipo de relação 
que se estabelece entre as partes depende da correlação das 
forças envolvidas no seu funcionamento e está sujeita à 
capacidade dos atores de verbalizar seus interesses e
influírem nas decisões.

57



A Comissão Nacional de Aids: a presença do passado na construção do futuro
Capítulo 4

Um princípio fundamental dos conselhos de saúde é o 
controle social, principio que é reivindicado a cada
momento e em cada documento do SUS, sendo entendido 
como exercício do controle sobre as políticas de saúde por 
parte dos representantes da sociedade civil garantido por 
meio da participação nos conselhos de saúde. A
possibilidade de influir mais ou menos na estruturação das 
políticas dependerá, portanto, da forma como a sociedade 
civil se organiza de modo a se constituir como uma força 
ativa por parte dos grupos sociais.

0 controle social caracteriza-se pela participação popular 
em instâncias do aparelho de Estado, órgãos, agências ou 
serviços públicos responsáveis pelas políticas públicas, 
tornando-se instrumento necessário e indispensável para 
que haja eficácia dos direitos positivados em lei. O controle
social na saúde justifica-se por ser a saúde um bem público 
que não pode ter suas ações e parâmetros éticos decididos 
unilaterlamente por interesses econômicos, de grupos ou de 
categorias profissionais que militam no setor, por mais bem 
intencionados que sejam. O controle social efetua-se no 
exercício da vontade autônoma da coletividade, partilhando 
o poder decidir questões públicas.

Ainda segundo Carvalho, o controle social somente tem 
razão de ser quando o modelo de sistema de saúde adotado 
por um país se baseia na responsabilidade de Estado, pois 
se a responsabilidade pela saúde se restringir aos
indivíduos o controle passa a ter significado bastante 
limitado (Carvalho, 2002: 2-3).

O Controle social no enfrentamento da epidemia de aids

Vejamos agora como tem se traduzido essa noção de 
controle social, princípio fundamental do SUS, na área da 
aids e as particularidades que assume em instâncias de 
representação múltipla como no caso da Comissão Nacional 
de Aids.

A questão da aids coloca no debate público a necessidade de 
defender os direitos das pessoas e, ao mesmo tempo, 
garantir o bem-estar da coletividade. No caso da epidemia

da aids, como aponta Câmara (1998), este debate ganha 
relevância pela atuação das pessoas atingidas pela epidemia, 
organização da sociedade civil e avanço da pesquisa
médica.

Entretanto, o sentido que se dá para o controle social das 
ações do Estado no campo da prevenção e controle de aids 
tem suas próprias particularidades. A natureza midiática que 
teve o aparecimento da doença e seu avanço constante levou 
a um esforço coletivo na busca da cura da aids. Até hoje 
trabalham juntas nesta luta pessoas soropositivas e com 
aids, médicos, ONG/aids e representantes governamentais. 
Inevitavelmente, essa colaboração também tem trazido 
conflitos na hora de conciliar interesses contrapostos em 
ações onde o Estado tenta, por si próprio, liderar o processo 
decisório.

Como apontado, o controle social e a participação da 
sociedade civil têm se constituído como princípios básicos 
do SUS, principalmente quando se fala em participação 
efetiva da população na definição e execução da política de 
saúde. Documentos do Programa Nacional de DST/Aids 
salientam esta importância. Por exemplo, consta do site da 
Coordenação Nacional a seguinte afirmação: As OSC
participam da elaboração, implementação e fiscalização das 
políticas de Saúde em HIV/DST e aids. Essa atuação é um 
princípio do Sistema Único de Saúde, imprescindível na 
qualidade do trabalho da Comissão Nacional de DST e Aids 
(http://www.aids.gov.br/final/parcerias/osc/controle.htm, p. 
1). O desafio, portanto, é de procurar os meios para
institucionalizar e regulamentar o controle social nas ações 
do Programa Nacional de DST e Aids como instância 
executora do SUS nessa área.

O Programa Nacional de DST e Aids foi pensado a partir 
das ações governamentais iniciadas em 1985, como
registram Pedrosa E Dias (1997:3)13: em 1985, uma portaria 
ministerial criava a atual Coordenação Nacional das DST e 
Aids e, em 1986, foram iniciados os trabalhos da então 
Divisão Nacional de Controle das DST e Aids, do
Ministério da Saúde. Paralelamente, o cenário político 
brasileiro começava a se movimentar em torno da instalação 
da Assembléia Nacional Constituinte, tendo sido a atual 
Constituição Brasileira

13 Não há consenso na literatura sobre a data de criação do Programa Nacional de Aids, variando de 1985 (Camargo Jr,1999:233) a 1988 

(Galvão, 2000:117). Há consenso, entretanto, que sua criação efetiva tem por base a Portaria 236/85 do Ministério da Saúde.
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promulgada em 1988. Portanto, a história do enfrentamento 
da aids e o processo de abertura política são, no Brasil, 
concomitantes.

O Programa Nacional é uma instância de deliberação e
coordenação geral no âmbito do Ministério da Saúde,
estando estruturado em Unidades Técnicas e Assessorias 
que participam da formulação das políticas, de diretrizes e 
de estratégias que orientam as ações de promoção e
prevenção na área das DST e aids. Está inserido no Sistema 
Único de Saúde, procurando a integração dos diversos 
atores e instituições que participam do programa. A atuação 
federal, estatal e municipal do Programa Nacional tem com 
prioridade a descentralização, sustentabilidade e a
participação social.

Baseada nessas diretrizes, sua gestão une aspectos
estratégicos de planejamento com a manutenção das rotinas 
de trabalho de programação, além de desenvolver uma
proposta de monitoramento e avaliação das ações. Trata-se
de uma abordagem integrada, diferenciada apenas nos
mecanismos de articulação entre os diferentes órgãos
incorporando juntamente, instituições governamentais, não-
governamentais, universidades e outros organismos da
sociedade civil. Além da participação de órgãos nacionais, o 
Ministério da Saúde tem estabelecido parcerias com
Organismos Internacionais vinculados às Nações Unidas.

A estrutura formal do Programa e de seus órgãos executores 
procura traduzir o ideário de democratização e
descentralização proposto pelo SUS, buscando na
interlocução com os grupos militantes da causa da aids - as 
ONG/aids - a legitimação de suas ações.

A Comissão Nacional de Aids (CNAIDS), instituída em
1986, teve importante papel nesse esforço de interlocução 
com os movimentos organizados para enfrentamento da
epidemia. Tendo por objetivo assessorar o Ministério da 
Saúde na definição de mecanismos técnico-operacionais
para controle da aids, coordenar a produção de documentos 
técnicos e científicos e assessorar o Ministério da Saúde na 
avaliação de desempenho dos diversos componentes da ação 
de controle de aids, a CNAIDS, desde sua criação, contou 
com a participação de diferentes segmentos da sociedade,

incluindo aí as ONG/aids. Assim, como é afirmado no site 
da Coordenação Nacional de DST e Aids,

A partir de 1994 , a Portaria 1.028/GM assegurou a 
participação de cinco representantes de organizações não-
governamentais na composição da Comissão,
possibilitando que a Sociedade Civil colabore com as
discussões e atividades inerentes à CNAIDS.14 Estes
representantes das OSC são indicados pela sociedade civil, 
a partir da eleição promovida periodicamente durante os 
Encontros Nacionais de ONG/Aids, realizados a cada dois 
anos (http://www.aids.gov.br/final/programa/cnaids.htm,
p.1).

Um elemento crítico na relação da sociedade civil com o 
Estado é a forma como se pautam as relações de poder no 
interior de órgãos colegiados. Isso tem a ver tanto com as 
condições institucionais criadas para a participação de
setores não-governamentais, como também com o próprio 
desenvolvimento das organizações não-governamentais na 
área de aids. Lembramos aqui que, diferentemente das ONG 
em outras áreas, as ONG/aids tendem a ser organizadas por 
pessoas atingidas direta ou indiretamente pela doença, o que 
gera um envolvimento muito intenso nas lutas sociais.

A pressão popular, a atuação do Estado e as exigências dos 
problemas vinculados à doença têm conformado uma
dinâmica particular no caso da aids no Brasil. Como
comenta Câmara (1998), a pressão dos grupos organizados 
na área de aids tem contribuído para criar espaços de
diálogo e negociação com o Estado, assinalando as
dificuldades encontradas no estabelecimento de ações que 
possam dar respostas rápidas às necessidades da sociedade. 
A participação do Estado por meio de financiamento
internacional abre oportunidades, mas ao mesmo tempo 
apresenta desafios para a sociedade civil na defesa de suas 
prioridades nos planos que se estabelecem na área de aids.

A efervescência do social é subsumida nos pressupostos 
próprios à burocracia estatal. A parceria com as iniciativas 
da sociedade civil é ainda uma “parceria tutelar”, para 
usar a expressão de Eme (1992), uma contradição em 
termos (Câmara, 1998:13).

14 Termos utilizados textualmente em documentos da CNAIDS.
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Todas estas influências, somadas às propostas de organismo 
internacionais, serviram de insumo para uma visão sobre a 
necessidade da atuação conjunta do Estado e da sociedade 
civil nas ações de políticas públicas da área da aids.
Considerando que a participação e o controle social foram 
ideais que inspiraram o Movimento Sanitarista brasileiro e 
que se materializaram no SUS; considerando também suas 
ressonâncias na estruturação do Programa Nacional de DST 
e Aids - e, conseqüentemente, na Comissão Nacional de 
Aids -, é particularmente interessante observar como a
nomeação utilizada para se referir à intervenção das pessoas 
nas decisões e ações de governo se faz presente nos 
documentos oficiais que têm servido de suporte à
modernização na área da saúde no país.

Das nomeações da participação da comunidade

Desde a Declaração de Alma Ata, em 1978, ficou
estabelecida uma vontade política mundial de participação 
individual e coletiva na busca de saúde igual para todos. 
Essa idéia foi sendo transmitida e ampliada em nível
mundial, adquirindo características particulares no contexto
de cada país. O Brasil, assim como outros países,
incorporou nas propostas sanitárias reformadoras essa
concepção de participação social, utilizando, sobretudo, a 
expressão corrente na época: participação da comunidade.

A constituição de 1988 resgata esse conceito. É a partir de 
1990, com o SUS, que novas terminologias são
incorporadas e novos mecanismos de participação sociais 
são promovidos para dar conta dos movimentos políticos 
que aconteciam no país durante as décadas de 70 e 80. No 
contexto brasileiro, o termo controle social apareceu pela 
primeira vez na legislação relativa ao SUS, sendo
incorporado logo a seguir em outros documentos
governamentais e acadêmicos, conforme pode ser visto no 
Quadro 13.

A polifonia na perspectiva da composição e presença
na CNAIDS: o que é representação?

O que significa representação no contexto da CNAIDS? 
Como mecanismo de articulação das ONG/aids e outras 
organizações da sociedade civil, a CNAIDS tem tido um
papel importante? Estas são as perguntas que nortearam a

análise da composição da CNAIDS no período pesquisado, 
sendo utilizado para esse fim a revisão, sistematização e 
análise das presenças e formas de atuação dos membros da 
CNAIDS, segundo as atas das reuniões. Organizamos estas 
reflexões por períodos, mesclando as quatro fases discutidas 
no capítulo 1 e 3, e a delimitação decorrente das várias 
portarias que definiram as formas de representação na
Comissão.

Nessa perspectiva, participar e representar uma organização 
ou instituição são aspectos vinculados, mas diferenciados.
No que diz respeito à representação, a indicação de
representantes sofreu modificações quanto à sua concepção 
nas várias Portarias. Essas modificações foram
influenciadas, como dito anteriormente, pelo contexto
histórico das políticas de saúde no país ao longo dos anos e 
pelo perfil da epidemia de aids. Já a participação permite 
entender as vicissitudes da história da própria Comissão, 
sobretudo, em suas relações com a Coordenação Nacional 
de DST e Aids. Vejamos como isso sucede.

O Período Inicial da Comissão: as Portarias de 1986,
1987 e 1988

Em 1986 (Portaria Nº. 199, publicada no DOU em 28 de 
abril) dá-se a implantação da CNAIDS, formalizando as 
reuniões que vinham sendo realizadas, até então, para as 
quais eram convocadas pessoas envolvidas diretamente com 
a questão da aids, conforme narrado no Capítulo 1. Tendo 
ainda caráter incipiente, não foram encontrados registros 
das duas reuniões realizadas no período.

Quanto à composição, conforme pode ser visto no Quadro 
14, essa jovem CNAIDS compreendia três categorias de 
representação. A primeira incluía os “membros natos”, em 
número de seis, nomeados a partir de suas instituições de 
pertença: INAMPS, dois Conselhos da área de saúde
(Medicina e Odontologia), duas sociedades científicas
(Hemofilia e Hematologia/Hemoterapia) e uma ONG (o
GAPA/SP).

A segunda categoria abarcava os membros da “Secretaria 
Executiva” da Comissão, consistindo de onze membros,
sendo dez de uma diversidade de Divisões e Secretarias do 
Ministério da Saúde - incluindo-se aí a Divisão Nacional de 
Dermatologia Sanitária que futuramente se desmembraria
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numa coordenação específica para a aids - e um da
FIOCRUZ. A terceira categoria compreendia sete
“personalidades de notório saber no controle da aids” que 
não foram identificados na Portaria. Os trabalhos da
Comissão eram coordenados pela Diretora da Divisão de 
Dermatologia Sanitária, Dra. Lair Guerra de Macedo.

Em 1987 uma nova Portaria (Portaria Ministerial Nº 101, 
publicada no DOU em 12 de março) reformula a
composição da CNAIDS, adotando um modelo de
nomeação que associa indicações nominais e instituições de 
vínculo. A importância dos nomes que constam da Portaria 
no cenário da luta contra a aids (Quadro 15) sugere que foi 
dado peso maior à contribuição (possível ou potencial) dos 
indivíduos nomeados do que à representação institucional.

Entre os dez membros dessa nova Comissão, há forte
presença de órgãos do governo federal (INAMPS e
Ministério da Saúde), de Secretarias de Saúde e instituições 
acadêmicas dos dois estados mais afetados pela epidemia na 
época: Rio de Janeiro e São Paulo. Alguns de seus membros 
continuaram presentes nas várias re-composições, entre
eles: Euclides Castilho, Vicente Amato Neto e Paulo
Teixeira.

No período de vigência desta Portaria, foram realizadas

seis reuniões sendo as duas primeiras presididas pelo
Ministro da Saúde. Outras três contaram com a presença do 
Secretário Nacional de Programas Especiais de Saúde, do 
Ministério da Saúde. Inicia-se o registro de atas, com listas 
de presença indicando uma maior formalização do trabalho 
da Comissão.

Essas oito reuniões contaram com a presença de 43
convidados, 16 dos quais pertencentes aos quadros de 
órgãos de governo e outros 10 provenientes de instituições 
de pesquisa e universidades. Os temas tratados nessas 
reuniões, como discutido no Capítulo 3, e a presença desses 
convidados, sugerem a busca de respaldo técnico
concomitantemente ao esforço de sensibilização das
autoridades do nível central para apoiar as ações de
enfrentamento da epidemia.

O terceiro marco no processo de institucionalização da
CNAIDS é a publicação da Portaria 437 (DOU em 25 de 
julho de 1988) que dispõe sobre sua composição. Esta passa 
a incluir 29 membros, dez dos quais integravam a Comissão 
anterior. Começa a configurar-se, assim, um “núcleo
histórico”, que terá, como veremos mais tarde, um
importante papel na definição dos modos de funcionamento 
da Comissão. São incluídas também, várias pessoas novas 
que haviam participado do seminário sobre Prostituição e 
Aids, tema da última reunião do período anterior.
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ciação Brasileira de Entidades de Planejamento Familiar, da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do empresariado 
(no caso, a Fundação Emilio Odebrecht).

Vale lembrar que este período coincide com a
democratização no cenário político nacional que levou à 
Constituinte e à aprovação da nova Constituição em 1988, 
impulsionada por e impulsionando os movimentos sociais. 
A inclusão de um maior número de representantes da
sociedade civil e a busca de interlocução intersetorial (como 
no caso da inclusão da OAB) pode ser tomada como parte 
desse processo maior de democratização do país. Entretanto, 
não se trata apenas de reflexo. A nova composição resulta 
também de pressões efetivas dos movimentos sociais, como 
no caso da inclusão do GGB.

Como foi nomeado membro da CNAIDS?

Em 1987, tomei conhecimento que havia sido instituída a 
Comissão Nacional de Luta contra a Aids. Entre seus

titulares, personalidades de destaque no cenário nacional 
se não me engano, D. Paulo Evaristo Arns, Pelé e
representando as ONG, Paulo César Bonfim, fundador do 
GAPA/SP. Considerei que atingindo na época a aids,
sobretudo aos gays, era fundamental a presença de um 
representante da comunidade homossexual nesta comissão. 
Escrevi carta ao então ministro Borges da Silveira
cobrando a nomeação de um representante gay para
compor a comissão, tendo sido nomeado alguns meses
depois (Depoimento de Luiz Mott, GGB/Comunidade
Científica).

O sentido da representação é diferente para cada segmento 
desta CNAIDS. No caso das ONG/aids, a ampliação da
representação da sociedade civil resulta de um movimento 
complexo no exterior das próprias ONG/aids, que coincide 
com o aumento no número de ONG que reforça a
necessidade de ter representação na CNAIDS.

A partir do momento que o movimento cresce, esse convite 
a vai se tornando muito polêmico no movimento. (...) Então
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1.Áreas: Epidemiologia, 
Assistência, Planejamento, 
Educação em Saúde e RH

2.Representantes e Ministérios e 
órgão do governo federal 
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Comissão Nacional de Avaliação 
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5.Assoc. Nacional Doadores 
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1 Secretário Nac. de 
Progrs. Especiais Saúde,
Div. Nac. Labs. de 
Saúde Pública; Div. de 
Febre Amarela, MS/DF; 
SNABS; Progr. Nac. 
Imunizações, PE.; 
Programa Banco de 
Leite; Central de 
Medicamentos,
Ministério da 
Previdência, MS; Juiz de 
Menores de Blumenau; 
MEC; DIMED, CEME, 
Ministério da 
Previdência.

2 Secretaria do Menor, 
São Paulo; Diretor 
Hosp. Central 
FUNABEM; Assistente 
social, FUNABEM DF; 
Secretário da Saúde/Rio 
de Janeiro; Instituto da 
Criança, SP; Div. 
Imunização do Centro 
de Vigilância 
Epidemiológica, SS de 
SP

3.UNICEF

4.Embratel;
Superintendência
Biomédica de Saúde, 
Salvador/BA.,
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eu acho que facilitou para a coordenação o diálogo com um 
movimento que foi crescendo e não tinha condições de 
chamar quem quisesse porque era polêmico e ia ser
bastante criticado; não tinha condições de chamar
quatrocentas ou ainda que fosse duzentas, sei lá quantas 
[ONG] e então isso foi importante. Agora, na medida em 
que o tempo vai passando e o movimento também vai 
mudando essas representações vão ficando esgotadas e me 
dá a impressão que quanto mais a gente aprofunda a 
discussão da descentralização, mais se tem a criação de 
instâncias locais de organização das ONG (Cristina
Câmara, entrevista realizada em 29/01/2002).

No período de vigência desta Portaria foram realizadas
cinco reuniões, observando-se uma paulatina delegação de 
sua presidência à Coordenação do Programa Nacional de 
DST e Aids. Escasseia a participação do Ministro que
apenas faz a abertura da primeira reunião. O Secretário 
Nacional de Programas Especiais de Saúde abre a segunda 
reunião e o Secretário-Geral do Ministério da Saúde, a
seguinte.

Tomando como indicador o número de ausências, os dados 
apresentados no Quadro 16 possibilitam sugerir que este 
período é marcado por certo esvaziamento da Comissão. 
Apenas a segunda reunião deste período (a 10ª reunião da 
CNAIDS) contou com a presença de boa parte de seus 
membros: 20 dos 29 membros compareceram. O principal 
tema desta reunião foi o aleitamento materno (Controle e 
Prevenção/Aleitamento Materno/Testes Anti-HIV para
nutrizes em bancos e leite humano).

Amplia-se, nesta composição, o que hoje poderia ser
tomado como o “núcleo histórico” da CNAIDS, passando a 
participar da Comissão: Celso Ferreira Ramos15, Bernardo 
Galvão, e Luiz Mott, além de Euclides Castilho, Vicente
Amato Neto e Paulo Teixeira.

Mas há, neste período, uma presença menor de convidados 
que totalizam 28, sendo em sua maioria convocados por

sua inserção em órgãos governamentais federais (N=17) e 
Secretarias de Saúde/Serviços de Saúde (N=6). A presença 
de técnicos da Coordenação Nacional é ainda incipiente.

Rumo à institucionalização do Programa Nacional e da 
Comissão Nacional de Aids: a Portaria de 1992

Em 1992, a composição da CNAIDS foi reformulada pela 
Portaria 553, publicada no DOU em 18 de maio. Passou a 
ser uma comissão menor, contanto com 18 membros,
incluindo oito membros da comissão anterior. É interessante 
observar a ampliação da representação nacional, com
inclusão da Secretaria Estadual da Bahia e do GAPA/RS, 
embora a presença de instituições (serviços e acadêmicas) e 
de ONG de São Paulo e Rio de Janeiro continuem a
predominar.

O Ministro da Saúde faz a abertura da primeira reunião e 
não retorna mais à Comissão, delegando as seguintes
aberturas e a coordenação para Lair Guerra de Macedo que 
já vinha atuando como coordenadora do PN.

A partir da 18ª reunião, a Associação Brasileira
Interdisciplinar de Aids (ABIA) se retira da Comissão,
evidenciando um conflito com Lair Guerra que se
manifesta, no âmbito da CNAIDS, nas discussões
preliminares do Projeto do Banco Mundial, AIDS I. Esse 
conflito é amplamente conhecido e documentado não
apenas nas atas da CNAIDS (conforme discutido no
Capítulo 2) como também em outros relatos, incluindo o da 
própria ABIA

0 afastamento da ABIA do Programa Nacional de Aids, em 
um período em que se verificava crescente entrelaçamento 
entre as ONG/aids e o Estado, foi também resultado de 
desavenças entre a ABIA e Lair Guerra que vieram à tona 
em 1992-93. Tais diferenças acarretaram, ao final de 1992, 
a saída de Richard Parker do programa Nacional de Aids e 
o desligamento de João Guerra e da ABIA, em 1993, da 
Comissão Nacional de Aids e do Conselho Nacional de 
Saúde (Parker e Terto, 2001:55).

15 Celso Ferreira Ramos explicou, ao fazer correções ao relatório em discussão na reunião de 27 de novembro de 2002, que participava da CNAIDS 

antes de ser formalmente nomeado. Disse ele: Essa correção em relação à filiação do Norton Figueiredo explica porque historicamente se diz que eu 

estava na comissão desde mil novecentos e oitenta e sete e o meu nome não consta ali. Eu, na verdade, julgava até ler isso aqui, que eu fosse suplente do 

Norton. O Norton não veio a nenhuma das reuniões e me mandava aqui no lugar dele, ele era o coordenador do programa de aids da universidade e eu 

era o coordenador-executivo, e eu vinha a todas as reuniões, isso explica, na minha maneira de ver, porque eu tenho memória até oitenta e sete e porque

o meu nome não consta nesta lista. (gravação da discussão feita na reunião de 27 de novembro de 2002).

65



A Comissão Nacional de Aids: a presença do passado na construção do futuro
Capítulo 4

A maior presença de membros nas reuniões pode ser tomada 
como evidência da revitalização do Programa Nacional de 
DST e Aids após os dois anos de crise durante a gestão do 
Ministro Alcenir Guerra. Mesmo assim, apenas três pessoas 
comparecem a todas as reuniões: Dirceu Greco (UFMG), 
Carlos Alberto Moraes Sá (HU-Gaffree e Guinle) e Silvia 
Belucci (Centro Corsini). As representações de ONG,
embora se façam muito presentes, são marcadas por crises, 
entre elas, a morte de Paulo Bomfin, do GAPA São Paulo, e 
o afastamento da ABIA.

Um elemento que chama a atenção neste período é a 
quantidade crescente de convidados, principalmente
técnicos da Coordenação Nacional que totalizam 19 dos 37 
convidados (51%). É possível que esta maior presença possa 
ser tomada como indicador da progressiva
institucionalização da CN, evidenciando uma atuação cada 
vez mais intensa e a aglutinação paulatina de conhecimentos 
técnicos sobre diversos temas relacionados à aids e
discutidos na Comissão. Em épocas anteriores, os
convidados eram provenientes de uma diversidade de 
instituições que traziam para a discussão
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1.Unidade Articulação com 
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Serviços de Assistência à 
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Doenças Transmissíveis

2.Consultoria jurídica, MS; 
Conselho Nacional de 
Saúde

3.Fiocruz/Comitê de 
vacinas, Unifesp/Comitê
de Vacinas, UFJR

4.ONG/Comitê de Vacinas, 
Pela Vidda/Comitê de 
Vacinas, GAPA/Comitê de 
Vacinas, Pela 
Vidda/Comitê de Vacinas

5.Apresentou Projeto 
Banco Mundial

6.Sem especificação e/ou 
membros do Comitê de 
Vacinas
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uma variedade de pontos de vista e propiciavam, quiçá, uma 
maior participação da sociedade na CNAIDS.

Nesta mesma época foi criado o Comitê de Vacinas
(Portaria 695), tendo em sua composição membros da
CNAIDS e uma maior proporção de ONG.

Dos ensaios e erros à forma atual: a Portaria de 1994

As reuniões de 1992 e 1993, conforme discutido no
Capítulo 2, foram marcadas por discussões sobre o papel, 
composição e formas de funcionamento da CNAIDS,
resultando numa modificação substantiva da comissão por 
meio da Portaria 1028, publicada no DOU de 3 de junho de 
1994. Preside a 1ª reunião, na vigência desta Portaria, o 
Secretário-Executivo do Ministério da Saúde. Lair Guerra 
preside as demais reuniões, tendo Pedro Chequer como 
suplente.

A condução mais participativa do processo de elaboração de 
competências e composição (que resultou na nova Portaria), 
as novas competências  atribuídas à comissão, assim como a 
elaboração de seu primeiro regimento (aprovado em agosto 
de 1994), inauguraram uma nova fase na qual quebra-se a 
linha de continuidade com as reuniões anteriores adotando-
se, em 1994, uma nova seqüência numérica. É apenas na 
reunião de setembro de 1995 que, por solicitação de Celso 
Ramos Filho, retorna-se a numeração corrida, tendo por 
base a primeira reunião de 1987.16

Embora a Portaria não faça indicações por categoria de
representação, diferenciando apenas entre indicações
ministeriais (10 membros aglutinados em “I”, incluindo aí a 
“comunidade científica” e a coordenadora da CN) e
representações (os demais 16 membros, listados de “II” a 
“XVI I”), começa a tornar-se claro o sentido de
representação que se faz aí presente, por nós aglutinada em 
quatro categorias, conforme Quadro 18. São elas: membros 
da comunidade científica indicados pelo Ministro (10);
representantes de organizações governamentais e entidades 
mistas, criadas por edito governamental, mas integradas por 
membros da sociedade civil (9); representantes da

sociedade civil organizada (2) e representantes da sociedade 
civil organizada, ONG (5).

No que diz respeito à comunidade científica, a nova Portaria 
amplia a representação das universidades (do Sul e Sudeste
do país), incluindo dois cientistas sociais. Consolida-se a 
liderança científica da FIOCRUZ dentro da Comissão,
como evidenciado nas várias oportunidades em que seus 
representantes são indicados para fazer apresentações como 
especialistas sobre temas em pauta.

Quanto às representações governamentais e de entidades 
mistas, incluem-se aí os Ministérios relevantes para o
controle da aids (Justiça, Previdência Social, Educação e 
Desportos e o já extinto Bem-Estar Social), os órgãos 
específicos da área da saúde (Conselho Nacional de Saúde, 
Conselho Federal de Medicina, Conselho de Secretários 
Estaduais de Saúde e Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde), acrescentando-se, na 28ª reunião, um 
representante da Comunidade Solidária.

Quanto às representações da sociedade civil organizada, são 
incorporados novos atores: Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs 
e Associação Nacional de Moradores. A representação das 
ONG havia suscitado um debate acirrado nas dis cussões que 
antecederam a publicação da Portaria 1028: sobre o número 
(ver ata da reunião de 15 de outubro de 1993), região e 
forma de indicação (ver ata da reunião de 16 de março de 
1994). A decisão final foi obtida por votação do plenário:

Dra. Lair Guerra coloca em votação a questão da
representação das ONG que é a seguinte: I) as ONG/aids e 
demais entidades da sociedade civil terão 5 representantes 
na Comissão Nacional de Aids; II) as 5 representações 
estarão assim distribuídas: 2 representações da região 
Sudeste; 2 representações das regiões Nordeste/Norte e 
Centro-Oeste e 1 representação da região Sul; III) cada 
entidade votará apenas para a representação de sua
macrorregião, conforme a distribuição acima; IV) a
escolha das 5 representações ocorrerá no VI Encontro 
Nacional de ONG/Aids que dar-se-á em Vitória (ES) de 21 
a 24 de abril
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* O Ministério do Bem-
Estar Social é extinto 
nesta época

**Carmen Lent passa a 
integrar a Comissão na 
28ª reunião

***Sara Sorrentino passa 
a integrar a Comissão 
na 29ª reunião

1. Apresentação dos 
trabalhos da 
Conferência sobre 
Aids no Japão; 
Unidade de 
Assistência
(Aleitamento
Materno);Rede
Nacional de Direitos 
Humanos; Assessoria 
de Comunicação; 
Unidade de 
Assistência (Projeto
prevenção ao abuso 
de drogas); Unidade 
de Desenvolvimento 
Tecnológico e 
Vigilância

2. Banco de Leite, 
Coordenação Materno-
Infantil; CEME; Chefe 
Assessoria de 
Comunicação
Social/MS; Div. de 
Repressão e 
Entorpecentes;
Conselho Federal de 
Entorpecentes

3. FIOCRUZ/Ensaios 
UBI

4. GAPA/RS

5. Programa das Nações 
Unidas para controle 
Internacional de 
Drogas

6. Deputado Federal; 
Cinco convidados não 
identificados nas atas
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próximos; V) serão mantidas as indicações das entidades 
pelo critério anterior – Ofício número 1564 da CGPNC-
DST/AIDS de 17 de novembro de 1993 – para o Encontro 
de Vitória, salvo se as mesmas alterarem suas indicações
“in loco” ou por escrito (documento oficial da entidade 
com a assinatura do responsável), no Encontro; VI) para as 
entidades que não estarão no Encontro de Vitória será 
facultado o direito de auto-indicar-se ou indicar outras 
entidades, presentes ou não no Encontro, desde que por 
escrito (documento oficial da entidade com a assinatura do 
responsável) à Comissão Organizadora do Encontro de 
Vitória. A proposta é aceita por unanimidade (Ata da 
reunião de 16 de março).

Entretanto, é interessante notar que a Portaria de 1994 faz 
nomeações de pessoas e entidades, não deixando
transparecer, no caso das ONG, o procedimento definido 
pela CNAIDS.

Considerando, a seguir, a presença nas reuniões, este parece 
ser um período de grande atividade, a julgar pela constância 
de comparecimento às reuniões e o número de convidados. 
Vale notar, porém, que, dos 40 convidados que participaram 
das 11 reuniões do período, 23 (57%) eram técnicos da 
Coordenação Nacional de DST e Aids, o que denota uma 
progressiva autonomia técnica e operacional por parte da 
CN.

Da composição atual da CNAIDS: a Portaria de 1996

A Portaria Ministerial 1468, publicada no DOU em 22 de 
julho de 1996, a última alteração feita na composição da 
CNAIDS, não introduz mudanças significativas. Mantém-se
as categorias de representação da portaria anterior,
constituindo, assim, uma mera atualização de nomes de
representantes. Considerando o grande número de reuniões 
nesse longo período, que vai de 1996 a 2001, foram
construídos dois quadros para dar visibilidade à participação
nas reuniões: Quadro 19, com as reuniões de 1996 a 1998 e 
Quadro 20, com as de 1999 a 2001.

As reuniões de 1996 a 1998

Nesse período, a CNAIDS não contou com a presença do 
Ministro da Saúde ou de seus representantes, podendo isso 
ser interpretado como um sinal de mudanças no

relacionamento com o Ministério ou como uma maior
autonomia por parte da CN. A abertura e coordenação dos 
trabalhos é feita diretamente pela Coordenadora do
Programa Nacional de DST e Aids.

Mantém-se o nível de presença dos membros da
comunidade científica e das ONG; há um esvaziamento da 
representação governamental, com exceção do Conselho 
Federal de Medicina, do Conselho Nacional de Saúde, do 
Ministério da Previdência Social e da Comunidade
Solidária. Surpreende a ausência continuada, em quase
todas as reuniões, dos representantes do CONASEMS e 
CONASS, assim como do representante do Ministério da 
Justiça. Também os representantes da sociedade civil
organizada, com a exceção da SBPC, têm pouca presença 
no período.

Participaram das 14 reuniões do período 61 convidados, 
sendo 37 (61%) técnicos da CN.

As reuniões de 1999 a 2001

Nas reuniões mais recentes da Comissão, mantém-se a
estrutura de representação de Comunidade Científica,
Órgãos de Governo, Organizações da Sociedade Civil
Organizada e ONG/Aids, com os representantes da
sociedade civil organizada apresentado ausências constantes 
que são motivo de preocupação manifestada em várias das 
reuniões. Uma nova representação é incluída no ano 2000, a 
da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento.

Comparecem às 18 reuniões do período, 103 convidados, 65 
dos quais (63%) técnicos da CN. Este padrão, que já se 
manifestava nos períodos anteriores, consolida uma forma 
de relação entre a CNAIDS e CN que inverte aquela
observada nos períodos iniciais da Comissão: são os
especialistas da CN que proporcionam elementos para a 
discussão dentro da Comissão.

Do esvaziamento da CNAIDS na perspectiva da 
composição e participação

O que pode ser concluído das várias reformulações na 
composição da CNAIDS? Parece pertinente sintetizar
alguns aspectos importantes no que se refere às várias 
categorias de representação na CNAIDS.

69



* Lair Guerra de Macedo 
sofre grave acidente e 
afasta-se da 
Coordenação

1.Unidade Assistência 
(populações confinadas); 
Unidade Prevenção 
(populações indígenas); 
Rede Nacional de 
Direitos Humanos; 
Unidade Assistência; 
SICLOM; Unidade 
Vigilância; Unidade 
Prevenção; Assessoria de 
Comunicação; Unidade 
de Planejamento e 
Avaliação

2.Secretaria dos Direitos 
da Cidadania/Min. 
Justiça; Ministério da 
Justiça; estado Maior 
das Forças Armadas; 
Ministério do Exército; 
Ministério da Marinha; 
Coordenação de Saúde 
Mental; Aleitamento 
Materno/MS.

3.NUPAIDS/USP; Soc. 
Brasileiro de Bioética; 
Soc. Brasileira de 
Patologia Clinica; 
FIOCRUZ;

4.GAPA/PA

5.Sally Cowal/UNAIDS

6.Empresa de Publicidade 
Master; Outros não 
identificados



*Passa a integrar a 
Comissão na 51ª reunião

1.Rede de Direitos 
Humanos; Unidade de 
Prevenção; Unidade de 
Assistência (abordagem 
sindrômica DST); 
Unidade de 
Planejamento; Assessoria 
de Comunicação; 
Unidade de Vigilância; 
Unidade de Prevenção; 
Assessoria em 
Informática;
Monitoramento de 
Práticas Sociais;

Unidade de Laboratório; 
Unidade de Articulação 
com ONG; Unidade de 
Epidemiologia; Unidade 
de Diagnóstico

2.Secretaria Nacional de 
Direitos Humanos, Min. 
Justiça; Conselho de 
Saúde Suplementar, MS; 
Programa de Saúde da 
Mulher; Cooperação 
Horizontal; ANVISA;

3.Coordenação Estadual 
Aids, RJ.

4.Márcio Schiavo 
(Comunicação e Aids); 
UFRJ (Vigilância de 
retrovirais); Fiocruz;
banco de Leite da 
FIOCRUZ. FMUSP

5.Várias ONG, na posse de 
novos representantes; 
Coletivo Feminista 
(Simone Grilo Diniz)

6.Peter Piot, UNAIDS;

7.Presidente do Conselho
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Embora o papel da comunidade científica ainda seja muito 
valorizado, as questões técnicas parecem ser cada vez mais 
mediadas pelo conhecimento expert da Coordenação
Nacional que tem se desenvolvido amplamente em várias 
áreas de conhecimento na área da aids. Esta afirmação fica 
mais facilmente entendida quando observamos, no Quadro 
21, a evolução da presença de convidados “da casa” nos 
diferentes períodos da história da CNAIDS.

Há um deslocamento importante no que tange aos
representantes governamentais, com menor expressão de
representantes ministeriais e maior presença de Conselhos 
Comissões (CFM, CNS, População e Desenvolvimento,
Comunidade Solidária) que expressa, possivelmente, a
necessidade de responder mais agilmente às questões
intersetoriais.

Se tomarmos a presença nas reuniões como indicador, é 
expressiva a presença dos representantes da sociedade civil 
organizada (SBBC, CONIC, Associações dos Moradores). 
Resta porém saber se estas associações respondem
efetivamente às pressões por respostas intersetoriais à
epidemia da aids.

Finalmente, no que diz respeito às ONG, apesar de ser uma 
representação comprometida e atuante, segundo
depoimentos coletados nesta pesquisa, não parece haver 
uma discussão mais substantiva sobre seu papel de
representação no movimento mas amplo de ONG
(extrapolando a área da aids). Com o aparecimento de
outras instâncias de representação e participação em nível

local e nacional, impõem-se novas exigências sobre as 
ONG/aids que se refletem na qualidade da representação na 
CNAIDS.

...então a CNAIDS talvez tenha sido o primeiro canal da 
Coordenação Nacional para assinar o diálogo com a 
sociedade civil, e como eu falei [anteriormente],
democratizar. Antes você tinha convidados, aí você amplia 
o processo de participação. Então talvez tenha sido o 
primeiro canal. Mas à medida que as coisas vão se
complexificando e você tem essas outras instâncias, talvez 
ela seja mais um canal, mas não “O” canal... (Cristina 
Câmara, entrevista realizada em 29/01/2002). 

Os depoimentos: a contribuição de cada um

Para pensar a CNAIDS no contexto atual é da maior
importância considerar como seus membros vêem sua
própria participação. Foram realizadas entrevistas com
alguns dos membros mais antigos e seus aportes foram
incorporados ao longo deste trabalho. Não sendo possível
entrevistar todos os membros da Comissão, foi adotada
também uma outra forma de inclusão: os depoimentos
escritos. Esses depoimentos resultaram em material muito 
rico - apontamentos pessoais que ampliam nossa
compreensão sobre o que é entendido como “representação”
no espaço privilegiado da CNAIDS.

Os depoimentos, conforme explicitado anteriormente,
incluíam perguntas sobre a inserção na CNAIDS, sobre o
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papel da CNAIDS na luta contra a aids e sobre como cada 
um via sua participação na Comissão. A presente análise
focaliza este último aspecto. Tendo em vista as diferentes 
categorias de representação e os interesses específicos dos 
membros da CNAIDS, dividimos a analise em quatro
partes: a participação na perspectiva das ONG/aids, de
membros de outras organizações da sociedade civil, da
comunidade científica e dos representantes de órgãos do 
governo.

Da postura de ativista: a participação na perspectiva dos 
representantes de ONG

Nos depoimentos dos representantes de ONG se evidencia, 
de um lado, o compromisso social envolvido na tarefa de 
representação e, do outro, a importância pessoal da
participação na CNAIDS para a aprendizagem como
ativista, pelo fato de integrar um espaço criado para a
discussão e negociação de diversas posturas na definição da 
política de aids.

Os depoimentos denotam uma forte influencia da postura de 
ativista dentro do movimento das ONG/aids.

Faço uma participação atuante e tenho dois objetivos: 
ampliar a agenda do debate, procurando ao máximo
contribuir para uma intersecção dos temas e estratégias
que estamos construindo no movimento aids e de mulheres e 
um outro objetivo é construir relações mais consolidadas 
entre os representantes de ONG, melhorando a
comunicação entre nós e de nós para o movimento, fazendo 
por exemplo relatórios coletivos, reuniões nossas a cada 
reunião de CNAIDS, dialogando e sempre consultando uns 
aos outros sobre participações em eventos e reuniões que 
somos chamados (Maria Solange Rocha, ONG - região 
Nordeste).

Postura essa que traz para a CNAIDS um “outro olhar”, 
como sugerem alguns representantes de ONG:

Numa comissão onde a maioria dos membros é da
academia, olhares, relatos e experiências da comunidade 
são de total importância. Minha participação se faz nesse 
sentido. (José Carlos Pereira da Silva, ONG - Região 
Sudeste )

Represento as ONG das regiões Centro Oeste e Norte;
minha contribuição é no sentido de fornecer elementos para 
a elaboração de políticas públicas da aids,a partir da visão

das ONG das regiões brasileiras que represento (Liorcino 
Mendes Pereira, ONG - Região Norte e Centro-Oeste).

Também expressa um sentido de angústia diante da
ambivalência entre os preconceitos em relação à CNAIDS 
(um Olimpo onde só os poderosos têm acesso...o espaço 
para promoção pessoal...) e a possibilidade de ocupar “um 
lugar que realmente faz diferença”. Veja-se, por exemplo, o 
depoimento de Celia Ruthes:

Por todos os fatores relatados, acredito que não somente a 
minha [participação], mas de todos os demais membros da 
sociedade civil - representantes das ONG/aids - é bastante 
incipiente, não somente porque há um grande caminho a 
percorrer para conquistar a confiança daqueles que já 
estão lá à muito tempo, assim como também, pela visão 
fragmentada e diferenciada da epidemia. (...) Cheguei lá 
carregada de preconceito (...) Com o tempo e o meu jeito 
fui conquistando espaço, criando coragem para falar e 
expor minha opinião - mesmo quando ela era diferente dos 
meus “parceiros” e, com certeza, vou sentir ter que deixar 
de ir às reuniões a partir de julho, quando o suplente deve 
assumir, porque acredito que a CNAIDS pode ser um
espaço legítimo de construção de políticas públicas no 
campo da aids, desde que integrada a outras políticas 
sociais e, que os membros desta Comissão, apesar de
desgastados com esse subaproveitamento de seus potenciais
podem e querem transformar novamente a CNAIDS naquilo 
que ela foi um dia (pelo que eu ouço o Dr. Celso falar) 
(Celia Ruthes, ONG Região Sul).

A voz de quem? As associações da sociedade civil

Incluímos três organizações da sociedade civil nesta
categoria de representação: a Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), o Conselho Nacional de
Igrejas Cristãs (CONIC) e a Confederação Nacional das 
Associações de Moradores (CONAM). Apenas no
depoimento da representante da CONIC encontramos um
sentido claro de representação:

Este é um espaço importante de diálogo, troca de saberes e 
aprendizados. O Conselho Nacional de Igrejas, ao reunir 
diversas Igrejas Cristãs, não tem uma posição única sobre 
a questão da aids. Isto equivale dizer que as Igrejas
membros têm posições diversificadas no que concerne às 
questões
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relativas ao debate sobre HIV/aids. Em seu princípio de 
busca da unidade no essencial da fé e tradição cristã e 
respeito à diversidade nos aspectos doutrinários e de
costumes das diferentes Igrejas pauta-se a representação do 
CONIC em diversos segmentos da sociedade civil. (...)

Tenho pautado minha contribuição no trabalho da CNAIDS 
e em outros eventos sobre HIV/aids a partir de minha 
formação na área da Teologia e em Ciências da Religião, 
buscando refletir aspectos que podem ser revisitados com 
as perguntas próprias dos novos tempos. Tempos de
vulnerabilidade ao HI V e tempos marcados por novos 
traços culturais e mundiais, traços estes sempre definidores 
e influenciadores da cultura, da produção teológica
enquanto produção de conhecimento que é.

Nesta perspectiva, minha participação na CNAIDS tem sido 
a de escuta atenta aos clamores das pessoas e segmentos 
que esperam das Igrejas, como também de outros setores da 
sociedade, uma abertura ao diálogo e à construção coletiva 
de caminhos que afirmem a dignidade da vida para todas as 
pessoas independentemente de sua condição de classe,
etnia, gênero, idade e crença.

Já o represente da SBPC traz para Comissão sua experiência 
e competência técnica e cidadã:

Vejo a minha participação na CN-DST/AIDS, antes de tudo, 
como dever de cidadão, que é professor universitário de 
instituição pública, em regime de tempo integral e
dedicação exclusiva, médico, clínico e especialista de
doenças infecciosas e parasitárias e que no desempenho de 
suas atividades profissionais, desde agosto de 1985, ensina 
HIV/aids para alunos de graduação em medicina, internos, 
residentes e pós-graduandos; presta assistência a pacientes 
infectados pelo HIV-1, doentes ou não, em ambulatório e 
internados em Hospital Universitário; realiza pesquisas 
principalmente voltadas para o campo da imunologia 
clínica (comportamento das citocinas); e que
voluntariamente, tem oferecido treinamento de professores 
da pré-escola, do ensino básico e fundamental do município 
que reside, no interior de São Paulo, sobre HIV/aids, com 
vistas à educação de crianças, desde os cinco anos de 
idade, adolescentes e jovens, em relação aos riscos de 
contágio dessa infecção.

Nesse sentido, incluo-me entre os membros, que são
especialistas e que nessa condição, contribuem para as 
decisões técnicas sobre o assunto (Domingos Alves Meira, 
UNESP/SBPC).

Para a representante do CONAM, a própria noção de
representação é problemática:

Tenho dificuldade em me sentir representante de fato, pois 
não sou da entidade nem do segmento que “represento” e, o 
que é pior, meu contato com a entidade foi ficando
extremamente esparso. Sempre que penso em me retirar 
surge o problema de deixar a representação em aberto e 
acabo ficando (Sara Romera Sorrentino, CONAM).

Da competência técnica ao respeito à diversidade: a 
fala da comunidade científica

Em relação à comunidade científica encontramos o
reconhecimento dado por eles à utilidade/pertinência que 
seu “ saber acadêmico” tem para uma melhor compreensão 
da problemática da aids dentro da CNAIDS. E “ o saber 
guardião” que vigia certos cursos dentro da Comissão; que 
orienta na direção “ certa”.

Minha participação é principalmente técnica. Procuro 
influir para que as diretrizes políticas não se afastem do 
enfoque epidemiológico, isto é do enfoque de risco.
Considero que os enfoques socioantropológicos estão
incluídos dentro do enfoque de risco. Procuro influir
também para que as ações de saúde não tenham caráter 
estigmatizante, mesmo quando isso ocorre sem má intenção 
(Jair Ferreira, UFRGS).

Considerando a diversidade de inserções disciplinares e
experiências, esses saberes trazem consigo a marca da
multidisciplinariedade:

Considerando a multidisciplinaridade da aids, vejo minha 
participação como relevante na discussão de aspectos
laboratoriais relacionados com o HIV, tanto no contexto de 
pesquisa, como dos exames de diagnóstico e
acompanhamento desta infecção. Além disso, pelo fato de 
ser bióloga de formação, acho importante a participação de 
outros profissionais da saúde na discussão sobre a aids. Na 
maioria das vezes, o biólogo tem uma participação muito
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secundária, apenas como aquele profissional que realiza os 
exames, sem maiores participações sobre a qualidade e/ou 
a pertinência dos mesmos. Pelo fato de ter uma posição 
diferenciada neste contexto, por pertencer a uma instituição 
de forte tradição em geração de conhecimento e formação 
de pessoal, tenho, através da CNAIDS, a oportunidade de 
atuar discutindo a pertinência e a qualidade de exames 
laboratoriais que venham a ser adotados para a melhoria 
do diagnóstico e acompanhamento dos indivíduos
acometidos pelo HIV, assim como de estender esta
discussão através da participação em Redes e Comitês 
específicos da Coordenação nesta área (Mariza Gonçalves 
Morgado, FIOCRUZ).

Trazem ainda olhares específicos decorrentes de
experiências e inserções particulares:

Após mais de uma década participando da CNAIDS,
considero que minha participação foi significativa,
sobretudo, por ser o representante oficial do principal 
“grupo de risco” da epidemia dentro da comissão. Na 
qualidade de homossexual assumido e militante incansável 
pelos direitos humanos e cidadania de gays, transgêneros e 
lésbicas, procurei sempre chamar a atenção da CNAIDS 
para. a urgência em se propor campanhas e ações voltadas 
diretamente para estas populações e demais minorias
sexuais. Coordenei alguns subgrupos de trabalho e realizei 
algumas exposições, tratando de questões como a
distribuição de preservativos em unidades de menores
infratores, a prevenção de HIV/aids junto a profissionais do 
sexo, os riscos de transmissão do HIV em práticas de sado-
masoquismo, etc.(Luiz Mott, UFBA).

A preocupação com o fortalecimento político da CNAIDS 
está também presente nesses depoimentos. Por exemplo:

Pessoalmente, tenho me envolvido intensamente com o 
entendido mandato de minha representação, embora 
limitado pela dificuldade de ter tempo suficiente para ainda 
mais efetiva participação. Penso que colaborei dentro de 
minhas possibilidades, enfatizando a importância da 
independência e do papel político desta comissão, não só 
para enfrentar a aids, bem como outros problemas de saúde 
(certamente interligados), necessário para mudar o “status 
quo” de outras áreas da saúde brasileiras. Avalio ainda ser 
mais do que necessária a renovação

das pessoas/instituições representadas na CNAIDS (de
acordo com um cronograma que mantenha e transmita a 
experiência acumulada nestes anos de existência) (Dirceu 
Greco, UFMG).

Outro aspecto interessante dos depoimentos da comunidade 
científica é que os representantes acadêmicos avaliam como 
positiva sua atuação também do ponto de vista dos retornos 
pessoais, especialmente quanto ao aprimoramento
profissional:

Além desta inserção relacionada a minha formação
profissional, a participação na CNAIDS me abriu para um 
mundo que vai muito além do microscópio, dos papers e 
teses publicados, me permitindo olhar para o indivíduo a 
risco e/ou acometido pelo HIV não apenas como um ser 
biológico, mas, principalmente, como um ser social, com 
toda a complexidade da vida humana, através das inúmeras 
abordagens realizadas ao longo destes anos de
participação na CNAIDS (Mariza Gonçalves Morgado,
FIOCRUZ).

Paralelamente a isso aprimoro os meus conhecimentos
participando da Comissão, disso resultando melhor preparo 
profissional como médico-infectologista, professor
universitário e divulgador científico que presta
esclarecimentos à população e emite opiniões (Vicente
Amato Neto, FMUSP)

Apesar de não ser aí explicitado, esse depoimento permite 
pensar que o contato destes profissionais com outros setores 
da sociedade na Comissão e a necessidade de discutir as 
várias dimensões da problemática da aids têm favorecido 
uma ampliação da visão estritamente biomédica desta
doença.

A fala posicionada: os representantes de órgãos
governamentais e entidades mistas

De maneira geral, os depoimentos dos representantes de 
órgãos vinculados ao governo - Ministérios, Comissões e 
Conselhos - falam da participação a partir da ótica
específica dos órgãos por eles representados. É o caso dos 
depoimentos dos representantes do Ministério da Educação, 
do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e 
do Conselho Federal de Medicina:

75



A Comissão Nacional de Aids: a presença do passado na construção do futuro

Capítulo 2

Como representante dos hospitais universitários acho
importante a minha participação, para que estes possam 
atuar em consonância com a política de assistência ao 
paciente soropositivo estabelecida pelo ministério (Maria 
Gabriela Mendoza Sassi, MEC/SESU).

Penso que a (minha) representação do Conselho Federal de 
Medicina na CNAIDS seja muito importante, uma vez que 
freqüentemente são discutidos temas que envolvem questões 
éticas, tendo (eu) o médico uma participação importante na 
equipe multiprofissional que trabalha com pacientes
soropositivos e com aids (Raimundo Nonato Leite Pinto, 
Conselho Federal de Medicina).

Considerando o importante papel do CONASEMS no
processo de descentralização das ações e serviços de saúde, 
eu considero, apesar do pequeno tempo que participo, como 
positiva minha participação (Deo Costa Ramos, Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde).

Outros, ainda se posicionando no enquadre do órgão
representado, avaliam a participação a partir das
contribuições específicas de seus conhecimentos e
experiências:

Quanto à minha participação pessoal em termos de
contribuição para o processo de discussão, tenho
contribuído de forma razoável, dentro dos meus
conhecimentos técnicos e éticos como representante do 
MPAS,e de minha formação médica com especialidade em 
Saúde Pública e Neurologia Infantil (Terezinha Rocha de 
Almeida, Ministério da Previdência Social – INSS)

Nem sempre a vinculação com a instituição representada é 
fácil. É o caso, por exemplo, do representante do Conselho 
Nacional de Saúde:

Na verdade os espaços de participação das representações 
do CNS em comissões das esferas técnicas e outras do 
poder executivo ou legislativo têm sido extremamente
repensados. O CNS, como órgão deliberativo e
multirrepresentativo, não consegue se fazer representar por 
um membro, a não ser que o faça para apresentar
deliberações já decididas pelo colegiado, ou para fazer uma 
“ponte” de informações para a própria plenária (Artur 
Custódio Moreira de Sousa, CNS)

Nestes casos, o que parece acontecer é uma aproximação
com um dos demais segmentos representados na Comissão. 
O próprio representante do CNS continua seu depoimento 
nesse sentido:

Particularmente a minha representação se fez com uma 
aproximação das ONG e movimentos de luta contra a aids. 
Isto se deve pelo caráter da minha representação no CNS, 
se faz no segmento de portadores de patologias e
deficiências, que reforça a preocupação do CNS frente a 
suas representações externas (Artur Custódio Moreira de 
Sousa, Conselho Nacional de Saúde).

Ou ainda, o da representante da Comissão Nacional de 
População e Desenvolvimento - CNPD, que fala de sua 
participação na CNAIDS a partir da ótica de sua
reconhecida experiência como pesquisadora nesta área:

Na qualidade de demógrafa, meu compromisso nesta
Comissão tem sido levar em conta as interfaces entre
população e desenvolvimento e as questões relacionadas à 
aids, contribuindo, desta forma, para ampliar os enfoques 
dos trabalhos nela desenvolvidos (Elza Berquó, Comissão 
Nacional de População e Desenvolvimento).
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No transcorrer deste relato, abordamos as múltiplas funções e realizações da CNAIDS, buscando 
pontuar a complexa inter-relação entre seu papel técnico de assessoramento à Coordenação Nacional 
de DST e Aids, seu papel político de pressão interna e externa para a definição de diretrizes e 
operacionalização de ações e seu papel dialógico como instância de participação de segmentos
diversos de governo e da sociedade civil. A correlação de forças entre estas três dimensões de sua 
atuação variou de época para época no transcorrer de sua história e há indícios que, atualmente, 
esteja havendo nova reconfiguração destas dimensões

Embora não seja consenso, há sinais de esvaziamento do 
papel de assessoramento técnico em decorrência da
progressiva institucionalização da CN e da complexificação 
das ações voltadas ao controle da epidemia em um cenário 
marcado pela descentralização, no plano nacional, e pela 
atuação como multiplicador no plano internacional. Para dar 
conta dessa complexidade, outras instâncias vêm sendo 
criadas: novas assessorias técnicas na forma de comitês 
consultivos; a Comissão de Gestão, no caso específico da 
descentralização das ações e as Cooperações Horizontais, 
no caso da internacionalização das ações.

Com isso, abre-se a demanda por uma atuação de caráter 
mais político, embora o sentido de político, a julgar pelo 
material analisado (atas das reuniões, entrevistas e
depoimentos), seja também multifacetado. Abordaremos
esta polissemia a partir de três óticas que denominaremos, 
seguindo terminologia que emergiu de entrevista com Paulo 
Teixeira: núcleo histórico; núcleo multissetorial e núcleo de 
sabedoria.

A memória da aprendizagem de convivência
democrática: o núcleo histórico

Numa primeira acepção, a atuação política da CNAIDS
remete à dimensão democrática que busca dar voz aos 
diferentes segmentos implicados na luta contra a aids -
aquilo que chamaríamos de postura dialógica. Mas
responde, também – e aí, quiçá, numa direção mais
prescritiva -, às diretrizes do SUS que buscam, na abertura
democrática, o equilíbrio de forças por meio do controle 
social sobre as ações de governo.

Esta dimensão política relacionada às práticas democráticas 
(em qualquer dos dois sentidos apontados acima), se fez 
cada vez mais presente na CNAIDS em seus quinze anos de 
existência. Especialmente os membros mais antigos dessa 
comissão falam da aprendizagem decorrente da convivência 
com a diversidade. Vale retomar, a este respeito, o
depoimento de Vicente Amato Neto:

Minha atuação como Secretário-executivo deixa-me
bastante satisfeito. Procuro agir democraticamente,
possibilito a apresentação de todos os pontos-de-vista,
conduzo o trabalho almejando decisões decorrentes de
consensos, nunca levo para as sessões deliberações
pessoais ou de outros que estão previamente acolhidas e 
requerem endosso do colegiado e programo as reuniões 
sempre respeitando desejos da Comissão ou da
Coordenação, para cuidadosas análises.

Mas é preciso apontar que os membros mais antigos são os 
representantes da comunidade científica que, por serem
indicados pelo Ministro (ou mais corretamente, pelo
Coordenador da CN), tendem a ser mais permanentes. Tal 
perspectiva nem sempre é compartilhada pelos demais
membros, por exemplo, pelos representantes de ONG:

Cheguei lá carregada de preconceito pois a CNAIDS que 
nos passam é de um Olímpio, onde somente os poderosos 
têm acesso (acho que é por isso toda esta vontade de estar 
lá de muitos, que estão mais preocupados em promoção 
pessoal, do que na redução da epidemia) e que é um lugar 
que realmente faz a diferença; quanta frustração!! Agora, 
me parece mais um compromisso formal e chato que muitos 
têm que cumprir (basta ver os atrasos, as ausências, as 
saídas
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antecipadas....), que não traz benefícios para ninguém e que 
não gera expectativas saudáveis, porque lá nada se decide. 
Algumas vezes, senti como se fosse um espaço de
confraternização e reencontro de velhos conhecidos, tudo 
isso patrocinado com um recurso de mais uma dívida 
externa contraída (Celia Ruthes, representante de ONG -
Região Sul).

Mesmo sendo um movimento unidirecional de abertura à 
diversidade, é um aprimoramento profissional para quem
costuma estar entrincheirado na academia ou na gestão de 
serviços. Esta proximidade com outros saberes e com outros 
modos de perceber a aids é enriquecedora para a
aprendizagem da convivência democrática. Para muitos,
esse aspecto faz da CNAIDS uma instituição exemplar.

É. possível, porém, que esse modo de agir, que tantos 
(embora talvez mais circunscritos aos detentores do “saber 
competente”) reconhecem como mérito, seja fruto da longa 
experiência de convivência nesses quinze anos de existência
da CNAIDS. Ou seja, não é o desenho “técnico” da
Comissão que propicia a atuação política no sentido estrito 
de convivência democrática; é a socialização na convivência 
com a diversidade, por meio da vivência e experiência que 
torna possível inclusive estarmos hoje discutindo qual seria 
a composição e a função desta comissão para ao
enfrentamento da epidemia de aids no futuro.

Nesta perspectiva, a convivência democrática depende, pelo 
menos parcialmente, da presença de quem carrega consigo a 
memória desta aprendizagem. Assim, para preservar esta 
experiência de convivência com a diversidade, que sabemos 
ser frágil embora potencialmente rica, o desenho futuro da 
CNAIDS deveria contemplar a presença de um “núcleo 
histórico”.

É esse talvez o sentido das palavras de Dirceu Greco:

Avalio ainda ser mais do que necessária a renovação das 
pessoas/instituições representadas na CNAIDS (de acordo 
com um cronograma que mantenha e transmita a
experiência acumulada nestes anos de existência) (Dirceu 
Greco, UFMG).

Ou o sentido dado por Paulo Teixeira ao “núcleo histórico” 
em diferentes momentos da entrevista realizada em março 
de 2002:

(...) eu gostaria de ter um núcleo, entre aspas, histórico, ou 
vitalício, não sei que nome dar...

(...) a questão da historia, eu acho que tem muita história 
ou pelo menos a garantia de memória a gente deve
preservar...

(...) precisamos garantir pelo menos duas pessoas que
acompanharam todo o processo alguma coisa assim, estou 
pensando em alguma coisa nesses termos

Da diversidade à intersetorialidade: o núcleo
representativo

O núcleo histórico pode, talvez, garantir a linha de
continuidade de aspectos de convivência com diferentes 
pontos de vista no âmbito da própria Comissão. Mas não 
seria este grupo de pessoas que garantiriam a existência de 
pontos de vista diversos. Para isso é necessário que se reflita 
sobre o que vem a ser representação nos tempos atuais. 
Como aponta Solange Rocha, representante das ONG do 
Nordeste, é preciso que a CNAIDS seja:

Um lugar mais construtivo mesmo. Um fórum de pessoas 
que representam segmentos, que pudessem colaborar para 
que as políticas fossem construídas na Coordenação; um 
lugar que fosse realmente democrático, para dizer “é dessa 
forma, ou não é dessa forma; foi positivo”. Propor
políticas, propor ações, propor estratégias. Uma comissão 
técnica, mas de uma representação política grande com 
poder de diálogo com a gestão (entrevista concedida em 21 
de março de 2002)

Assim, embora tenha havido avanços, especialmente no que 
diz respeito às formas de representação de ONG, Solange 
considera, de um lado, que a CNAIDS “é completamente 
dissociada das estruturas de controle social do SUS”. Sua 
forma atual de representação não conduz à inserção da aids 
nas agendas políticas. A prova disso é a dificuldade
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nesses anos todos de incluir a aids na lógica política, numa 
conferência de saúde, por exemplo.

De outro lado, em sua forma atual, a CNAIDS também não 
conduz a uma visão ampliada da epidemia:

(...) a gente não acredita que só vale falar sobre gênero, use 
camisinha (referindo-se à discussão sobre mulheres e aids 
realizada no ano que se passou); não sei que agenda seria 
essa com a sociedade civil. Foi quando teve um outro 
momento: de romper com a CUT, Movimentos de Mulheres 
extrativistas do Acre, representações de outros lugares, não 
só do movimento de mulheres ou do movimento de aids. 
Mas que venha as mulheres negras, venham esses outros 
lugares que estão na epidemia, estão discutindo
desenvolvimento, direitos humanos. Essa é uma sociedade 
civil mais ampliada; só a gente (referindo-se aos membros 
da CNAIDS), não representa a sociedade (Solange Rocha, 
entrevista concedida em 21 de março de 2002).

É essa representatividade ampliada que é cobrada também
por Paulo Teixeira:

(...) então eu senti essa necessidade de reformulação da 
CNAIDS dentro dessa minha perspectiva. Vamos ver se nós 
chegamos a isso (...) e querendo garantir exatamente duas 
grandes coisas, e aí pode ser uma visão muito pessoal, uma 
delas [é] que eu tenha representatividade dos setores
essenciais, dos atores principais; que eu tenha
representatividade, isso significando genericamente
controle social mesmo de visão do poder...

(...) eu tenho pensado mais em uma forma, como eu falei, 
multissetorial, mas que não seja, que não traduza
meramente uma idealização ou uma expectativa. Que seja 
multissetorial, representando os atores, envolvendo os
atores de fato, os atores principais (entrevista concedida em 
20 de março de 2002).

Porque que a necessidade desta representação ampliada? 
Tanto Solange Rocha como Paulo Teixeira nos falam de 
agendas sociais complexas, de médio e longo prazo:

Mary Jane: que formato a CNAIDS poderia ter dentro deste 
modelo?

Solange: acho que teria que ter outras representações da 
sociedade; (...) não sei que formato teria, mas não seria 
hegemonicamente na saúde. Podia ser uma coisa
igualitária, saúde, se a gente for por esta perspectiva, mas 
com o nosso viés de desenvolvimento. A gente muda a 
correlação de forças internas com esse pensamento. Só que 
é muito difícil, porque a gente vai mudar isso, vai colocar 
dentro do governo um lugar de pensamento crítico sobre a 
lógica de desenvolvimento - a gente estaria discutindo neo-
liberalismo no estado; não interessa a ninguém fazer isso 
(Solange Rocha, 21 de março de 2002).

(...) eu gostaria de ter uma instância que fosse a que
deliberasse sobre essas grandes linhas, essas grandes
marcas, essas grandes estratégias (Que pudesse) estar
vendo esse descompasso, porque estamos andando mais 
rápido, porque não existe um papel claramente definido 
para a Comissão e porque a composição dela não se presta
mais às necessidades atuais, então eu acho que é o
momento dentro desta avaliação interna.

(...) Eu preciso de um apoio, de consenso sobre a questão 
do HIV nas Forças Armadas; eu preciso de um
posicionamento - exemplificando coisas de maior e menor 
importância neste momento - sobre a nossa relação com os 
nossos países vizinhos. Eu preciso de uma posição nacional 
sobre se o Brasil é um doador ou não é um doador; se deve
mobilizar recursos para ajudar a Bolívia e a Argentina ou 
se não deve. Essas coisas, para mim, são grandes temas e 
eu ficaria feliz de ter uma instância com ampla discussão; é 
claro que ela não é a única. Eu vou aos fóruns de ONG etc. 
Mas aí a coisa vai ser bastante dinâmica (Paulo Teixeira, 
20 de março).

Isso requer que se pense em novos papéis para a CNAIDS:

Então talvez pudesse se pensar no papel da CNAIDS como 
um norteador de políticas que são mais, como é que eu vou 
te dizer, humanitárias no sentido do homem genérico, sabe, 
assim, no sentido da política global. (...) Então eu estou 
dizendo que as necessidades cotidianas tenham talvez
levado à geração desses grupos a assessores, desses foros, 
de instâncias mais locais e você pode ter, não um indicador,
mas você pode talvez fazer da CNAIDS uma instância para 
pensar estratégias a longo prazo ( Cristina Câmara,
entrevista realizada em 29/01/2002).
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Da competência técnica à experiência ampla: o núcleo 
de sabedoria

Novos papéis, de cunho mais político, voltados a pensar em 
estratégias em longo prazo, requerem uma composição que
contemple ainda outra competência: a sabedoria. Falamos 
aqui de uma competência que extrapola, embora possa
incluir, o caráter técnico, seja ele associado pesquisa, prática 
profissional ou gestão. Nas palavras de Paulo Teixeira,

(...) só que é o seguinte, o núcleo de sabedoria hoje, ele é 
originalmente de caráter técnico (...) (o que eu gostaria é 
de) um grupo de sábios na área do desenvolvimento, na 
área da saúde etc. que me desse esta visão geral a partir de

grandes comentários. Vou dar como exemplo o que a Elza 
(Berquó) fez hoje: “escuta, há necessidade de aproximação 
com o judiciário”. É este tipo de proposta que eu estou 
querendo. Quero dizer, não é pela sua formação e pela sua
especialidade técnica. É. um sábio por ter trabalhado no 
setor de uma dessas técnicas (Paulo Teixeira, 20 de março
de 2002).

É esse o desafio com o qual se defrontam hoje os membros 
da Comissão Nacional de Aids: usar sua experiência, sua 
vivência, para pensar novos rumos, novas funções, novos 
papéis, novas formas de representação que incorporem a 
experiência e a história mas que atendam também às
necessidades não só da luta contra a aids, mas do
desenvolvimento econômico, político e social do país.
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Posfácio

Este texto foi produto da vontade de muitas pessoas.
Constitui uma versão aprimorada do relatório da pesquisa 
realizada por solicitação da plenária da Comissão Nacional 
de Aids (CNAIDS) visando fazer um registro histórico das 
suas fases e realizações que pudesse subsidiar a discussão 
acerca dos rumos futuros da comissão. A demanda, por si 
só, já seria um exemplo de condução democrática de
processos decisórios na arena das políticas públicas
relacionadas a questões da Saúde. Mas a maneira como o 
relatório foi acolhido e as deliberações que daí decorreram 
constituem mais do que isso: ilustram, de um lado, que é 
possível definir rumos dialogicamente; de outro, mostram
que a construção de uma história é a soma de muitas versões 
dos acontecimentos e que a melhor maneira de possibilitar 
que estas versões possam vir à luz é criar oportunidades 
para compartilhamento de memórias e sentimentos.

Daí a necessidade de um posfácio: contar a trajetória do 
relatório de pesquisa e deixar um registro do momento 
presente em que se encontram as propostas de reorientação 
dos objetivos e composição da CNAIDS.

Iniciando com uma breve cronologia, a proposta de pesquisa 
foi apresentada aos membros da CNAIDS na reunião
realizada em 28 de novembro de 2001 (Ata 61). O trabalho 
de campo foi realizado de janeiro a maio de 2002 e o 
relatório foi encaminhado à Coordenação Nacional de Aids 
em 14 de abril de 2002. Foi feita uma apresentação dos 
principais resultados na reunião de 22 de maio de 2002 (Ata 
64). Após esta reunião, o relatório foi encaminhado por e-
mail para todos os membros titulares. Nesta primeira
aproximação com o documento, algumas pessoas
encaminharam correções e novas informações que foram
incorporadas ao texto ora publicado.

Considerando o montante de informações que constavam do 
relatório e a urgência de tomada de decisão sobre o futuro 
da CNAIDS, optou-se por fazer uma discussão mais
detalhada do mesmo na reunião agendada para 27 de
novembro, sendo para isso nomeados dois relatores: Celso 
Ferreira Ramos Filho e Paulo Teixeira. Para esta discussão, 
foram encaminhadas cópias do relatório por correio a todos 
os membros titulares.

Foi um debate acalorado, pontuado por lembranças de
episódios marcantes que permitiu fazer o trabalho de
elaboração emocional necessário para abrir caminho para 
uma nova CNAIDS passível de olhar para frente sem
esquecer sua história. No inevitável viés da interpretação 
psicossocial, ousaria dizer que estas retomadas de histórias e 
memórias foram essenciais para que se pudesse definir
mudanças em cenário marcado por fortes investimentos 
afetivos pessoais. Cópia da gravação da apresentação dos 
relatores e da discussão foi encaminhada à equipe de
pesquisa de modo a subsidiar a revisão do texto para
publicação.

Para que as propostas de mudança pudessem ser
cuidadosamente analisadas e discutidas decidiu-se que o 
futuro da CNAIDS seria o único ponto de pauta da primeira 
reunião de 2003.

Vale lembrar o momento político em que se deu esta
discussão. Um novo governo estava em vigor com a
efetivação de Lula como Presidente eleito. O Ministério da 
Saúde, sob a liderança de Humberto Costa, encontrava-se
em pleno processo de reestruturação, com a criação de
novas secretarias (Recursos Humanos, Ciência e
Tecnologia; Mobilização Social e Gestão Comunitária, além 
da Secretaria Executiva). A Coordenação Nacional de DST 
e Aids passava a ficar sob a égide da Secretaria Executiva, 
liderada por Gastão Wagner de Sousa. Sendo responsável 
pela formulação das políticas de saúde, esta Secretaria
incorporaria também os programas de Saúde Mental e
Tuberculose. Entretanto, nesse cenário de mudança, as
autoridades sanitárias reiteravam o compromisso de manter 
o que já estava consolidado, garantindo a continuidade das 
ações de enfrentamento da aids.

Para subsidiar a discussão sobre os rumos da Comissão, 
Paulo Teixeira, na posição de Coordenador do Programa 
Nacional de DST e Aids e presidente da CNAIDS, discorreu 
sobre o momento político da Coordenação, arrolou os
diversos comitês assessores e apresentou uma proposta de 
reorganização da CNAIDS. Nessa proposta, a CNAIDS
continuaria a ter o papel de assessoria á Coordenação nas 
seguintes questões:

1. Formulação de políticas nacionais;

2. Acompanhamento de resultados das estratégias
nacionais;
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3. Articulação entre instâncias governamentais e da
sociedade civil;

4. Integração das políticas governamentais de DST e aids.

A composição proposta teria um caráter multissetorial, com 
participação governarnental e da sociedade civil, garantindo 
a representação dos diversos setores envolvidos na luta 
contra a aids e dos domínios técnicos na área de
abrangência das DST e aids. Seria reduzida de 27 para 21 
integrantes, incluindo o Presidente (Coordenador do
Programa Nacional) e um Secretário-Executivo, sendo que 
os membros teriam um mandato de dois anos. Funcionaria 
ainda por meio de subcomissões transitórias ou
permanentes, a exemp lo da atual subcomissão de
comunicação que faz a ponte entre a Unidade de
Comunicação da Coordenação e a CNAIDS.

Essa composição contemplaria um núcleo histórico, um
núcleo governamental intersetorial, assim como
representantes da sociedade civil organizada (ONG/aids e 
Pessoas vivendo com HIV), do setor privado, de instâncias 
religiosas e de organismos internacionais, como a UNAIDS.

Cada um desses segmentos foi amplamente discutido na 
plenária, chegando-se a alguns consensos, entre eles: (a) que 
o núcleo histórico poderia ser contemplado pela própria 
sistemática de renovação; (b) que as instâncias
internacionais teriam apenas papel de observadores das 
discussões; (c) que a Coordenação deveria ter ampla
margem de liberdade para nomeação do núcleo técnico

tendo em vista a quase-impossibilidade de criar um sistema 
de representação do segmento universitário e de pesquisa; e 
(d) que a representação regional de ONG deveria ser
ampliada para incluir separadamente as regiões norte e
oeste.

Foram também apontadas áreas de dificuldade, dentre elas a 
forma de garantir a presença de segmentos religiosos dada a 
diversidade de religiões e a inexistência de fóruns
agregadores dessa complexidade.

Concluiu-se, assim, o longo processo de revisão do papel e 
composição da CNAIDS com o consenso de que:

1. Trata-se de uma comissão assessora cujos objetivos,
delineados na apresentação de Paulo Teixeira, seriam
acrescidos das sugestões feitas nessa reunião.

2. Sendo a sua composição responsabilidade da
Coordenação Nacional de DST e Aids e seus estatutos 
responsabilidade da próxima Comissão.

Encerrando os trabalhos da CNAIDS nessa reunião, o Dr. 
Vicente Amato Neto, na posição de Secretário-Executivo,
em exercício, frisou que mais do que uma reformulação ou 
reorganização, o trabalho de revisão e as propostas
aprovadas visavam sua atualização e otimização. Ou seja, 
mais uma vez a CNAIDS demonstrou sua capacidade de 
adaptação frente à processualidade da epidemia da aids e 
das próprias ações de enfrentamento dos problemas de
saúde no país.
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