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PREFÁCIO

A história do tratamento para o HIV/aids e a implementação da política adotada pelo Brasil
na distribuição universal e gratuita de medicamentos anti-retrovirais é tão profícua em
possibilidades de abordagem e análise que se confunde com o processo de reconstrução
democrática, redefinição do papel das organizações governamentais e comunitárias, e das
conquistas sociais alcançadas nos últimos anos.

Esta leitura da experiência brasileira de implementação de uma política de disponibilização
de medicamentos para tratamento do HIV/aids remete-nos à idéia de um inventário de ações
e resultados. Aqui se encontram perfeitamente delineados e matizados todos os fatos e
acontecimentos que, de uma maneira ou de outra, influenciaram ou refletiram o dinamismo
de conquistas sociais como a recuperação da democracia e dos direitos civis, a implantação
do Sistema Único de Saúde, e entre outros, o acesso universal e gratuito do portador do HIV
e do paciente de aids à terapia anti-retroviral. É inquestionável a eficiência desses
medicamentos em suprimir a replicação viral e permitir que o sistema imune se recupere e
readquira estabilidade, contribuindo para a efetiva prevenção de processos oportunistas. E
conseqüentemente, favorecendo o alcance do bem-estar biopsicossocial da pessoa infectada,
afastando-a da anterior ameaça de sofrimento e dor, e estendendo-lhe a possibilidade de
uma sobrevivência mais longa, com dignidade e auto-estima.

Entretanto, o objetivo deste documento – que constituirá capítulo de publicação em Espanhol,
patrocinada pelo SIDALAC, sobre estudos similares desenvolvidos em diferentes países –
não é apenas o de legitimar, tecnicamente, uma exitosa iniciativa. Mais além do relato técnico,
que não deixa de relevar das ações governamentais e a coragem e pioneirismo das
organizações comunitárias mobilizadas contra a epidemia, o gosto dos frutos colhidos pelo
Brasil ao assegurar o tratamento dos seus portadores do HIV/aids, permite-nos recuperar a
confiança na nossa capacidade técnica, organização política e crescente maturidade cidadã.
Assim, tão ou mais importante quanto o reconhecimento internacional ao nosso trabalho,
está o seu significado para a própria Sociedade Brasileira, pelo seu exemplo de compromisso
assumido pelo Estado na assistência à Saúde Pública.

Dedico este trabalho, publicado sob os auspícios do UNAIDS e da Coordenação Nacional
de DST e Aids do Ministério da Saúde, a todos os técnicos brasileiros que, direta ou
indiretamente, participam da sua história.

Pedro Chequer

Coordenador

Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids do Ministério da Saúde
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INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho foi registrar e analisar o processo de disponibilização da
terapia anti-retroviral no Brasil, na rede pública de serviços. O texto final foi elaborado a
partir de documentos preparados por consultores nas áreas de Saúde Pública, Economia e
Ciências Sociais, e contou com as sugestões dos participantes de um workshop realizado em
Brasília, em março de 1998. O financiamento foi compartilhado entre o UNAIDS e a
Coordenação Nacional de DST e Aids do Ministério da Saúde.

O texto está dividido em quatro capítulos. O primeiro expõe uma caracterização
geral da Saúde Pública no Brasil e os problemas específicos que a epidemia pelo HIV/aids
representa para o País. O segundo capítulo examina as condições políticas e sociais que
permitiram a implantação da terapia na rede pública e as condições para a sua
sustentabilidade. O terceiro capítulo examina algumas hipóteses sobre a evolução dos custos
da distribuição de medicamentos anti-retrovirais e as perspectivas da sua continuidade,
do ponto de vista dos orçamentos governamentais. O último capítulo resume as
principais conclusões do trabalho e discute os desafios para o futuro da terapia anti-
retroviral no Brasil.





9

Terapia Anti-retroviral e Saúde Pública: Um balanço da experiência brasileira

I. SAÚDE PÚBLICA E
TERAPIA ANTI-RETROVIRAL

NO BRASIL

1.1 Saúde Pública e aids no Brasil

O Brasil, o maior país da América
Latina em extensão territorial, é considerado
a oitava economia mundial, possuindo um
Produto Interno Bruto (PIB) de
aproximadamente 810 bilhões de dólares
(1997) e uma taxa de crescimento econômico
atual estimada entre 2 e 3% ao ano. O seu
PIB per capita passou, de US$ 4,625.00 em
1995, para US$ 5,125.00 em 1997, mas a
distribuição de renda no País continua
bastante concentrada.

As profundas transformações
ocorridas no País, nos últimos 40 anos,
caracterizaram-se por um acelerado processo
de urbanização, industrialização e, mais
recentemente, pela globalização da sua
economia. O Brasil é o País com a sexta
população mundial. Em 1996, a Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas
(FIBGE) estimou que a população brasileira
era de cerca de 158 milhões de habitantes;
uma densidade demográfica de 18,5
habitantes/km2, considerada relativamente
baixa quando comparada à média mundial  de
38 habitantes/km2.

A expectativa de vida do brasileiro,
atualmente, é de 67 anos, refletindo uma
evolução progressiva. Em 1986, era de 60
anos; e em 1950, de apenas 45 anos. Esses
valores representam o total nacional,
persistindo, entretanto, acentuadas diferenças
regionais. A taxa de mortalidade infantil no
Brasil vem se reduzindo progressivamente,
com valores de 81,5 por mil nascidos vivos,
em 1984, e 40,0 por mil nascidos vivos, em
1994, sendo mais elevada nos estados das
Regiões Norte e Nordeste, em relação às
demais regiões do País.

Pesquisa feita pela FIBGE sobre a
composição dos orçamentos familiares,
realizada nas 11 principais regiões
metropolitanas do Brasil (Porto Alegre,
Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo

Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza,
Belém, Brasília e Goiânia), mostrou uma
verdadeira explosão de gastos com habitação,
educação e saúde, entre os anos de 1987 e
1996. Apenas as despesas mensais com este
último item cresceram cerca de 150%, nesse
período; um valor alto, quando comparado
ao incremento dos gastos com alimentação
(78%) ou serviços pessoais (109%).

Em uma análise detalhada dos gastos
com saúde, pouco menos de 10% dos gastos
totais das famílias revelam a sua concentração
em medicamentos, seguros de saúde e
tratamento dentário. Juntos, eles representam
cerca de 73% dos gastos familiares diretos
com saúde. Estes números são crescentes. No
período entre 1987 e 1996, a despesa média
mensal com medicamentos aumentou em
124%; com tratamento dentário, em 129%; e
com planos de saúde, em 514%.

No campo dos gastos de governo, um
levantamento preliminar feito pelo Instituto
de Pesquisas Econômicas Aplicadas do
Ministério do Planejamento e Orçamento
(IPEA), em 1995, demonstrou que o gasto per
capita no setor público, considerando-se as
três esferas de financiamento (União, estados
e municípios), seria de, aproximadamente, R$
140,00 por habitante/ano. Estima-se que
metade desses recursos são gastos
diretamente em assistência, cerca de um
quarto em atividades de prevenção, e o
restante em pagamento de pessoal e atividades
administrativas. A esfera federal é a
responsável pela maior parcela do gasto
público em saúde (63% dos dispêndios).
Naquele ano, o gasto em saúde da União
correspondia a cerca de 13% da receita total.
Por sua vez, estados e municípios aplicaram
em saúde o correspondente a 9,3% e 11,6%
das suas receitas disponíveis,
respectivamente.

Esse nível de despesa pode ser
considerado insuficiente, em comparação
com o mundo desenvolvido. Países como
Canadá, França e Reino Unido consomem,
anualmente, pelo menos, US$ 2,000.00 por
pessoa, entre gastos públicos e privados. Nos
Estados Unidos, são destinados US$ 3,500.00
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per capita/ano. Mesmo no contexto da
América Latina, os valores são baixos. Na
Argentina, chegam a US$ 400.00; e no Chile,
os gastos por habitante/ano em saúde chegam
a cerca de US$ 500.00.

O setor público de saúde ainda é o
responsável pelo atendimento de
aproximadamente 75% da população
brasileira, em uma rede com cerca de 7.000
hospitais e 290.000 leitos. O setor privado,
que atende menos de um quarto da população,
oferece cerca de 4.300 hospitais, sendo que
uma grande quantidade deles é conveniada
ao SUS, oferecendo mais 225 mil leitos. Em
termos nacionais, existe uma oferta de 2,7
leitos por 1.000 habitantes, excluindo-se os
leitos destinados a atendimento em unidades
de terapia intensiva (UTIs) e leitos
psiquiátricos.

Uma das causas importantes das
melhoras registradas no atendimento público,
nos últimos anos, tem sido a política de
municipalização progressiva das ações em
saúde, promovida pelo Ministério da Saúde.
Mediante a habilitação dos municípios mais
carentes para a gestão dos recursos na atenção
primária e ênfase em ações preventivas e
voltadas para o atendimento básico da
população, vem sendo aperfeiçoados o
atendimento das populações mais pobres e a
atenção à saúde da mulher e da criança.

É nesse quadro de dificuldades
administrativas e melhora progressiva dos
indicadores de Saúde Pública que o País
passou a viver o desafio da infecção pelo HIV/
aids. A epidemia de aids foi identificada pela
primeira vez no Brasil em 1982.
Considerando-se os conhecimentos sobre a
história natural e período de latência da
infecção pelo HIV, podemos deduzir que a
introdução do vírus no País deve ter ocorrido
no final da década de 70, e a sua difusão, em
um primeiro momento, esteve concentrada
nas principais áreas metropolitanas da Região
Sul e Sudeste. Logo em seguida, iniciou-se
um processo de disseminação para as demais
regiões do País.

Apesar de, atualmente, existirem
registros de casos em todas as unidades

federadas, a grande maioria dos cerca de 125
mil casos notificados referente ao Ministério
da Saúde até o final de 1997, ainda se
concentra na Região Sudeste (89% das
notificações no período 1980-85; e 69% dos
casos informados no período 1994-97).
Portanto, dos 4.974 municípios brasileiros
constituídos até nevembro de 1997, 2.509 já
haviam notificado pelo menos 1 caso de aids,
sendo que os municípios com pelo menos 5
casos estavam restritos a 825.

Estudos sobre a estimativa do número
de infectados no País têm apontado para uma
prevalência entre 338 mil e 448 mil infectados
pelo HIV no grupo etário de 15 a 49 anos, em
1996 (Ministério da Saúde, 1997). Alguns
estudos de soroprevalência do HIV em
populações-sentinela indicam prevalências
medianas variando entre 3,4% e 5,3% em
pacientes atendidos em serviços de urgência,
entre 1995 e 1997; de 0,3% a 3,1% em
gestantes, em 1995; de 0,3% a 13,3% em
pacientes atendidos em clínicas de DST, em
1995; e de 1,9% a 2,6% por 1.000 doadores
de sangue, em 1996.

Desde o início da epidemia, o grupo
etário mais atingido tem sido o de 20 a 39
anos, onde se concentram 71% do total de
casos identificados de aids notificados ao
Ministério da Saúde, até fevereiro de 1997.
Ao longo do período, observa-se um
progressivo aumento da freqüência relativa
de pacientes mais jovens (20-29 anos), com
tendência à estabilização a partir de 1991.
Quando se consideram os componentes da
categoria sexual de exposição, constata-se que
grande parte das notificações, em 1984, foram
de homo/bissexuais masculinos (69%).
Progressivamente, a participação desse
componente veio se reduzindo, tendo atingido
21%, em 1997/98, com uma participação
crescente da transmissão pela via
heterossexual (32% do total de casos
notificados).

A transmissão por transfusões de
sangue e/ou hemoderivados vem
apresentando importante declínio. Por outro
lado, vem aumentando o número de
indivíduos que adquiriram o HIV por meio
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do compartilhamento de seringas e agulhas na
utilização de drogas injetáveis (21% do total
de casos de aids). No que concerne à
distribuição geográfica, as ocorrências de casos
entre usuários de drogas injetáveis vem-se
dando sobretudo no Centro-Sul do País, com
81% do total de casos em UDI registrados.
Entre os casos pediátricos, a transmissão
perinatal, que correspondia a cerca de 25%,
no período 1984-87, atinge cerca de 90% dos
casos diagnosticados, a partir de 1994.

Ao longo do tempo, tem-se verificado
uma redução no número excessivo de casos
masculinos. De uma razão 16:1, em 1986,
constatou-se, em 1988, uma razão de 7:1, tendo
atingido 3:1, em 1997/98. Essa queda tem sido
interpretada como um indicador do aumento
da transmissão heterossexual para mulheres,
infectadas pelo HIV como conseqüência  das
altas taxas de prevalência do HIV entre os
bissexuais masculinos e heterossexuais
usuários de drogas intravenosas que mantêm
um relacionamento sexual estável.

Com relação aos dados sobre
mortalidade, cerca de 66 mil óbitos devidos
à aids já foram informados ao Ministério da
Saúde, até 1995, sendo 15 mil somente
naquele ano, passando a ser a 11ª causa de
óbito na população em geral. Ainda em 1995,
a aids já era a 8ª causa de óbito entre os
homens e a 20ª entre as mulheres. Quando
analisada por idade, também em 1995, a aids
já era a segunda causa de óbito para ambos
os sexos, na faixa entre 20 e 49 anos de idade.

De forma geral, podemos afirmar que
a epidemia de aids no Brasil está passando
por uma mudança evidente no seu eixo
geográfico de disseminação e está penetrando
em novos grupos, socialmente considerados
mais “vulneráveis”, quando comparamos a
situação atual com o cenário da epidemia na
década de 80. Atualmente, o que é
denominado “epidemia de aids”, mostra-se,
na realidade, como um somatório de várias
sub-epidemias regionais, em interação
permanente, em função dos movimentos
migratórios, fluxos comerciais, deslocamento
de mão-de-obra, turismo e outras formas da
mobilidade populacional.

1.2 As terapias anti-retrovirais e Saúde
Pública

Em 1988, o Ministério da Saúde do
Brasil iniciou, ainda que de forma tímida, o
abastecimento da rede pública de saúde com
alguns dos medicamentos destinados ao
tratamento das principais complicações
oportunistas que acometem os pacientes com
aids. A partir de 1991, o Ministério da Saúde
passou a oferecer, também, a terapia anti-
retroviral no sistema público de saúde. O
número de pacientes atendidos pelo sistema
foi aumentando progressivamente, bem como
o número de medicamentos distribuídos.

O primeiro anti-retroviral distribuído
na rede pública foi a zidovudina (AZT). Em
setembro de 1998, já estavam disponíveis na
rede pública também a didanosina (ddI),
zalcitabina (ddC), zidovudina (AZT) na
formulação injetável, lamivudina (3TC),
estavudina (d4T), nevirapina, delavirdina,
saquinavir, indinavir, ritonavir e nelfinavir.

Além dos anti-retrovirais, o
Ministério da Saúde também distribuiu, até
1998, medicamentos para tratamento de
algumas infecções oportunistas, como a
anfotericina B, o ganciclovir, a pentamidina
e a imunoglobulina humana. A partir de 1999,
a sua compra passará a ser de
responsabilidade dos estados e municípios.

No ano de 1997, um total de 47.475
pacientes receberam tratamento anti-
retroviral combinado, e 1.424 gestantes
infectadas pelo HIV receberam a
administração de zidovudina injetável, com
o objetivo de reduzir a transmissão vertical
do vírus. Até setembro de 1998, o número
de pacientes em tratamento já havia
alcançado 60.000, registrando um
crescimento mensal, estimado, de 2.000 a
3.000 pacientes novos. Desses pacientes,
aproximadamente 55% encontravam-se em
uso de esquemas terapêuticos que incluíam
inibidores de protease.

Em 1998, o montante de recursos
empregados na compra de anti-retrovirais
vem aumentando progressivamente. No
quadro a seguir, encontram-se os valores
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despendidos nos anos de 1996, 1997 e 1998,
bem como o programado para 1999:

Figura 1: Gastos em reais (R$) com drogas
anti-retrovirais, realizados pelo Minsitério

da Saúde. Brasil, 1996 –99.

DST e Aids do Ministério da Saúde (CN-
DST/AIDS/SPS/MS)1  têm oferecido aos
profissionais da rede de serviços para
pacientes infectados pelo HIV uma grande
variedade de treinamentos e cursos de
atualização. Em 1997, estruturou-se o projeto
UNIVERSIDAIDS, consolidando a
universidade como o eixo principal dos
treinamentos oferecidos aos profissionais de
saúde da rede. A oferta de cursos é grande, e
mais de duas mil vagas foram oferecidas em
1997, para treinamento em assistência,
prevenção e vigilância epidemiológica na área
de DST/aids, destinado a todas as categorias
profissionais que atuam na esfera de saúde.
A oferta de treinamentos é feita de acordo com
as necessidades de capacitação de recursos
humanos da região onde se localiza a
universidade, com critérios de prioridade
estabelecidos pelas coordenações estaduais e
municipais de DST e aids.

B- Diagnóstico precoce da infecção
pelo HIV:

Apesar da disponibilidade de drogas
anti-retrovirais, uma parcela significativa
dos pacientes ainda é diagnosticada quando
a doença se encontra em estágio avançado,
quando se desenvolve a primeira infecção
oportunista, perdendo assim  a opor-
tunidade de iniciar o tratamento na fase
assintomática e também de receber
orientações sobre a prevenção da
transmissão da infecção pelo HIV.

Para que os indivíduos infectados
possam obter benefício do tratamento
precoce, o Ministério da Saúde vem
estabelecendo, em todo o País, centros de
testagem e aconselhamento para o HIV
(CTA). Esses centros têm como objetivo
principal a garantia da possibilidade de
realização de testes sorológicos anti-HIV de
forma anônima, confidencial e gratuita, a
todos aqueles que desejam conhecer a sua
situação sorológica. Nesses centros, o
indivíduo é assistido por uma equipe técnica

1 A atual Coordenação Nacional de DST e Aids do Ministério da Saúde teve, no decorrer do tempo, diferentes denominações. Neste texto,
será utilizada apenas a atual denominação.

A abrangência do atual programa de
fornecimento de medicamentos, a
complexidade sempre crescente da terapia
anti-retroviral, que envolve um número muito
grande de combinações de drogas e o manejo
de exames complexos no monitoramento do
paciente, trouxeram para a equipe de saúde e
para os diferentes níveis de gerenciamento do
sistema de saúde uma série de novos desafios,
entre os quais destacam-se:

A- Capacitação de profissionais de
saúde para a utilização dos anti-retrovirais:

A terapia anti-retroviral tornou-se
uma área de conhecimento bastante dinâmica,
exigindo a atualização constante do médico
responsável pelo acompanhamento do
paciente. E embora a maior responsabilidade
recaia sobre o médico, a realidade atual exige
que toda a equipe de saúde colabore  para o
sucesso do tratamento, especialmente no que
diz respeito ao aumento da adesão dos
pacientes aos anti-retrovirais.

O desafio de capacitar profissionais
de saúde tem sido enfrentado de diversas
formas. Entre as estratégias adotadas, merece
destaque a parceria com as universidades de
diferentes regiões do País, que através de
convênios com a Coordenação Nacional de

1996 R$ 34.542.768,70

1997 R$ 241.818.653,82

1998 R$ 423.284.750,62

1999* R$ 632.446.924,48

(*) Dados estimados



13

Terapia Anti-retroviral e Saúde Pública: Um balanço da experiência brasileira

multidisciplinar especialmente treinada para
orientá-lo sobre o teste anti-HIV, informações
sobre prevenção da infecção pelo HIV e
outras DST, além das possibilidades de
tratamento e outros locais de referência. Até
09/98, existiam no País 125 centros em
funcionamento e outros 16 em processo de
implantação.

C- Monitoramento laboratorial do
paciente infectado:

Para permitir o início do tratamento
ainda em fase assintomática, e um melhor
monitoramento da eficácia da terapia anti-
retroviral, e consequentemente, o uso mais
racional destes recursos, foi estabelecida, a
partir de julho de 1997, uma rede de
laboratórios capacitados para a realização de
exames de contagem de linfócitos T CD4+ e
quantificação de carga viral. A rede conta com
33 laboratórios para realizar contagem de
linfócitos T-CD4+, e 30 para quantificar a
carga viral; e a sua capacidade instalada anual
é de 140.000 e 100.000 exames,
respectivamente. Estão em implantação
outros laboratórios, para ampliar a cobertura
desses exames, já que, até setembro de 1998,
o número de pacientes em tratamento já havia
atingido 60.000, exigindo uma capacidade
instalada para realização de exames ainda
maior. A principal dificuldade enfrentada na
implantação da rede de carga viral foi a
reduzida disponibilidade, na rede pública de
assistência, de profissionais capacitados para
trabalharem com técnicas de biologia
molecular, envolvidas na realização desses
exames. Essa dificuldade tem sido superada
com a colaboração de universidades,
instituições de pesquisa e laboratórios de
Saúde Pública.

D- Definição dos critérios para
distribuição de anti-retrovirais:

Um importante passo para a
viabilização do planejamento das compras em
larga escala pelo Ministério da Saúde, foi a
decisão de que o fornecimento de

medicamentos anti-retrovirais seria feito
dentro de critérios técnicos pré-estabelecidos.
Para o estabelecimento desses critérios, foi
criado um comitê técnico, que assessora o
Ministério da Saúde nas suas decisões. Nos
anexos I e II deste documento, estão
resumidos os critérios para o início, mudança
e o tipo de tratamento a ser instituído.

E- Gerenciamento da compra e
distribuição de medicamentos:

A experiência adquirida pela CN-
DST/AIDS, desde 1991, no gerenciamento da
compra, distribuição e controle de estoque de
medicamentos, tem sido fundamental para
que a situação atual, na qual um número
grande de diferentes medicamentos precisa
ser adquirido e distribuído, sem interrupção,
venha sendo enfrentada com sucesso. Para
isso, foi necessário o aumento da equipe
envolvida no gerenciamento dos
medicamentos, inclusive com a inclusão de
um profissional farmacêutico. Entretanto, a
falta de profissionais desta área em alguns
estados e municípios tem trazido problemas
para o gerenciamento local.

Para racionalizar os custos e facilitar
o controle logístico dos processos de
planejamento de aquisição, distribuição,
controle de estoques e dispensação dos
diversos medicamentos anti-retrovirais
utilizados no tratamento de pessoas vivendo
com HIV/aids no Brasil, a CN-DST/AIDS
desenvolveu um sistema informatizado de
gerenciamento de informações básicas
necessárias para este tipo de tratamento,
conhecido como Sistema Informatizado de
Controle Logístico de Medicamentos –
SICLOM. Esse sistema será fundamental para
o gerenciamento dos recursos empregados em
medicamentos, e permitirá, entre outras
finalidades, a criação de um cadastro nacional
atualizado de pacientes em uso de
medicamentos anti-retrovirais e uma
avaliação da adequação das prescrições e do
fornecimento racional programado e bem
dimensionado de medicamentos, conforme
recomendações técnicas da CN-DST/AIDS.
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Além disso, o SICLOM permite a
elaboração de mais de 40 relatórios técnicos
e gerenciais diferentes, e está sendo integrado
com um outro software específico para o
gerenciamento de informações de dados sobre
os exames laboratoriais utilizados na
monitorização do tratamento dos pacientes
com HIV/aids (contagem de células T CD4+
e  quantificação da carga viral), conhecido
como SISCEL.

O Sistema de Informação e Controle
de Exames Laboratoriais – SISCEL está
sendo implantado, inicialmente, em 50
laboratórios de referência, selecionados a
partir da Rede Nacional de CD4 e Carga Viral.
Com essa base de dados, será possível obter
os resultados de exames do SISCEL pela
Internet, com utilização de senha. O sistema

2 Em maio de 1998, a Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde propôs que a estrutura deste sistema informatizado de
controle logístico fosse expandida para outros programas de saúde, dentro do Ministério. O controle logístico dos medicamentos seria
iniciado no Programa de tratamento da Tuberculose, ligado ao Programa Nacional de Pneumologia Sanitária e, posteriormente, estendido
para o controle de medicamentos do Programa Nacional de Diabetes.

funcionará em caráter on line, com garantia
de rapidez, segurança e qualidade.

As principais dificuldades na
implantação do SICLOM, e mesmo do
SISCEL, são, sem dúvida, a dimensão da rede
de serviços interligados e a distância
geográfica entre eles. Além disso, a equipe
responsável pela manutenção do sistema é
reduzida, e existe, ainda, uma grande
resistência por parte da unidades
dispensadoras na adoção desse processo
informatizado de cadastramento e controle da
dispensação de medicamentos anti-
retrovirais. Por razões culturais específicas do
sistema de Saúde Pública brasileiro, os
profissionais de saúde, particularmente os
médicos, ainda não estão acostumados com
este nível de controle e automação das ações2 .
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II. TERAPIA ANTI-RETROVIRAL
E SEU CONTEXTO

SÓCIO-POLÍTICO NO BRASIL

Ao longo da década de 1980, teve lugar
uma das transições mais importantes no campo
das políticas sociais no Brasil: a afirmação do
direito à saúde como direito universal da
pessoa humana e a atribuição precípua de sua
provisão ao sistema público. É importante
examinar essa trajetória e registrar suas
repercussões específicas sobre o combate às
DST/aids e sobre a possibilidade de
implementação das terapias anti-retrovirais.

O primeiro passo para  o ordenamento
de um sistema compreensivo foi dado em
1975, com a criação do Sistema Nacional de
Saúde, instituído pela Lei nº. 6.229, de 17 de
julho de 1975. Entretanto, a formulação
centralizada da legislação de 1975 não
sobreviveria por muito tempo3, sendo
naturalmente rompida quando a
redemocratização do País iniciou-se, e
simultaneamente ao agravamento da crise
financeira da Previdência Social.

Na segunda metade da década de 80,
as limitações nas formas de assistência aos
estados e municípios, restritas ao pagamento
de serviços, levaram à promulgação do
Programa de Sistemas Unificados e
Descentralizados de Saúde nos Estados
(SUDS)4, que continha instrumentos mais
eficazes de apoio federal à expansão das redes
estaduais. Com essas medidas, em 1987, a
maior parte dos gastos oficiais com saúde já
eram realizados pela rede pública5.

 A essa altura, a Constituição de 1988
cumpriria a transição mais profunda, em
termos de princípios, e daria forma orgânica
à evolução administrativa iniciada em 1981.
O texto constitucional de 1988 passou a
definir a assistência à saúde como um direito
social, não mais vinculado ao trabalho (artigo
6). A legislação sobre seguridade social

continuou sendo privativa da União (artigo
22), mas a assistência pública à saúde passou
a ser considerada como competência comum
dos três níveis de governo (artigo 23), sendo
concorrente também a legislação referente à
proteção da saúde (artigo 24, XII).

A universalização associada à
descentralização assumiria forma final no
Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela
Lei Orgânica da Saúde, Lei nº. 8.080, de 19
de setembro de 1990. Sob o imenso número
de disposições, o espírito da legislação indica
que cabe à União, na prática, a transferência
dos recursos do Ministério da Saúde e do
Ministério da Previdência e Assistência
Social, a manutenção dos hospitais
universitários e as atividades de planejamento
e regulação. Aos estados cabe a execução
concreta dos serviços, enquanto não se
concretiza a efetiva municipalização. Aos
municípios, idealmente, deveria caber toda a
execução dos serviços de saúde, financiada
pela transferência de recursos orçamentários
da União e dos estados6. A preocupação social
com a aids no Brasil surge, assim, no bojo de
transição ideológica e administrativa
importante, que consagra o princípio do
atendimento universal à saúde, da
descentralização administrativa e da
participação comunitária.

2.1 Aids e Democracia no Brasil

Ao mesmo tempo em que o processo
de redemocratização do País permitia
substanciais avanços na definição dos direitos
dos cidadãos e das responsabilidades
governamentais no campo da saúde, abria-se
um novo campo à ação da sociedade. Esse
contexto de avanço na organização da
sociedade civil, entre novos grupos sociais, e
em torno de novas questões, marcou o início
da preocupação social com a infecção pelo
HIV e com a aids no Brasil7.

3 José Carlos Braga e S.G. Paula. Saúde e Previdência. São Paulo: Cebes-Hucitec, 1981.
4 Decreto-lei nº. 94.657, de 20 de julho de 1987.
5 Cordeiro (1991), p. 137-38
6 Carvalho e Santos (1995), p. 137 e ss.
7 Sobre experiências específicas, ver o conjunto de ensaios publicados em Parker et al. A aids no Brasil. Rio de Janeiro: ABIA/IMS/

Relume Dumará, 1994.
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Em pouco tempo, essa preocupação
seria traduzida no intenso ativismo de
organizações não-governamentais e em
grande presença na mídia. O Grupo de Apoio
e Prevenção da Aids (GAPA), do Estado de
São Paulo, a primeira ONG brasileira
envolvida na luta contra a aids, foi criado
em 1985, mesmo ano em que se inicia o
primeiro governo civil no País. A associação
entre a preocupação social crescente, o
ativismo e a dinâmica eleitoral do processo
de transição criaria um ambiente propício
para que ONG e governos iniciassem um
padrão de relacionamento absolutamente
inédito no Brasil, no que se refere à condução
das políticas sociais.

No Estado de São Paulo, a tradição
de autonomia administrativa e o maior
número de casos de aids dariam origem, no
governo Franco Montoro (1983-87), a um
serviço pioneiro e exemplar: o Centro de
Referência e Treinamento para a Aids
(CRTA), que serviria como estímulo para
o surgimento das primeiras ONG
exclusivamente dedicadas ao trabalho com
aids8, que constituíam ações pioneiras de
mobilização social no Brasil. No estado do
Rio de Janeiro, a evolução seguiu caminhos
diversos. O Estado e a Cidade de São Paulo
ainda não possuíam um programa
profissionalizado e apresentavam um infra-
estrutura de saúde precária. Por outro lado,
as primeiras iniciativas no campo
comunitário foram lideradas por Herbert de
Souza (Betinho) e Herbert Daniel, que
trouxeram para a luta contra a aids suas
tradições de oposicionismo, marcadamente
reformistas, e as preocupações com as
chamadas questões emergentes dos anos 80,
como a discussão ecológica, de gênero e
da sexualidade.

Essas duas correntes de ativismo
seriam unidas, porém, no esforço de crítica
permanente às políticas governamentais,

aguçado pelo isolamento da Coordenação
Nacional de DST/Aids, após o afastamento
de sua primeira titular, no governo de
Fernando Collor (1990-92)9. Entretanto,
mesmo nesse momento mais crítico, o
movimento de ONG não se furtaria a
desenvolver um curso de ação inovador na
evolução dos movimentos sociais no Brasil:
o envolvimento com a elaboração das
políticas públicas.

No final de 1991, a possibilidade
de discut ir  protocolos de produtos
candidatos a vacina, oferecida pela
Organização Mundial da Saúde (OMS),
promoveria a primeira reaproximação
entre ONG, elites médicas e técnicos do
governo. No ano seguinte, com nova
direção da Coordenação Nacional, esses
primeiros contatos sofreriam uma
importante mudança de patamar: técnicos
do Ministério da Saúde e ativistas de ONG
colaborariam, estrei tamente, para a
elaboração da carta de intenções ao Banco
Mundial, visando a obter empréstimo para
um projeto de controle das DST/aids no
Brasil.

O acordo firmado em 16 de março de
1994, para o financiamento de projetos de
prevenção, de prestação de serviços
assistenciais, desenvolvimento institucional
e de vigilância epidemiológica, constituiria
um elemento decisivo para a independência
e flexibilidade de operação da Coordenação
Nacional de DST e Aids. Além disso,
ofereceu os meios para o cumprimento de
uma das determinações do artigo 198 da
Constituição Federal sobre a organização dos
serviços de saúde - a participação
comunitária. Com esses recursos, foi possível
concretizar os esforços de cooperação entre
sociedade e governo, por meio do
financiamento de projetos de ONG, o que,
ainda uma vez, constitui elemento distintivo
da política governamental para a aids.

8 Com o tempo, essas entidades se tornaram autônomas do CRTA, que diminuiu o nível de suas atividades a partir da segunda metade do
governo Orestes Quércia (1987-91). Sublinhe-se que o GAPA mantinha vínculos com o CRTA, mas não dependência política ou
administrativa. José Stalin Pedrosa, ex-consultor do Programa Nacional de DST e Aids. Entrevista ao autor, outubro de 1997.

9 Lair Guerra de Macedo Rodrigues dirigiu a Coordenação Nacional de DST e Aids desde sua a criação, em 1987, até 1990, sendo
substituída por Eduardo Cortes. Em 1992, Lair Guerra retornaria à direção da CN-DST/AIDS, aí permanecendo até sofrer grave acidente
automobilístico, em 1997.
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2.2 Marco legal-administrativo

A nova definição de direitos sociais
trazida pela Constituição de 1988 e sua
tradução administrativa, o Sistema Único de
Saúde (SUS), associada ao ativismo das
organizações não- governamentais, criaram
condições raras de permeabilidade do Estado
a pressões vindas da sociedade no que se
refere à aids, e permitiram a estruturação
dessas políticas em marcos legais e
administrativos inovadores. Nas
circunstâncias da década de 1980, foi
possível, para os programas governamentais
dedicados à aids, superar, de alguma maneira,
vários desses óbices. Primeiro, as várias fases
de descentralização dos serviços de saúde
viabilizaram a participação ativa das unidades
sub-nacionais de governo, com a criação de
serviços de referência, como foi o caso do
Estado de São Paulo, antes mesmo do
governo federal. Segundo, o alto custo de
tratamento imediatamente criou uma
afinidade eletiva entre a epidemia e a provisão
pública da assistência. Terceiro, as
possibilidades de exclusão e discriminação
foram combatidas sem trégua pelo ativismo
das ONG. Por último, uma série de
circunstâncias específicas permitiu a
manutenção de grande independência e
autonomia na condução das políticas
governamentais.

Do ponto de vista da elite médica
constituída no combate à epidemia, a aids
representou o surgimento de um campo
completamente novo de pesquisa médica.
Após um breve conflito com os especialistas
em câncer, a identificação de um agente
etiológico trouxe à cena os infectologistas,
até então relegados ao estudo de moléstias
tropicais. Essa situação traduziu-se,
rapidamente, em um marco geracional, com
jovens médicos tendo presença relevante na
constituição de uma elite médica própria. As
condições geracionais e técnicas

proporcionaram um posicionamento mais
aberto à interação com os demais agentes
sociais envolvidos. Nessa direção, também
confluiu, é verdade, a tradição progressista
da infectologia e da Saúde Pública brasileira.

Do ponto de vista da organização das
políticas governamentais, houve o natural
impacto da dinâmica internacional da
epidemia sobre o ambiente interno. Desde
cedo, médicos, infectologistas e pacientes
tinham claro conhecimento sobre os rumos
da pesquisa científica e das políticas
governamentais de assistência e prevenção
colocadas em prática pelos países
desenvolvidos. Concretamente, o apoio
internacional às agências governamentais
materializou-se em vários domínios e planos.
Em sua fase inicial, a Coordenação Nacional
de DST e Aids contou com recursos
provenientes da Organização Pan-Americana
da Saúde – OPAS, direcionados para a crucial
área da capacitação, consolidando um
domínio técnico próprio. Do ponto de vista
da estruturação das políticas federais, uma
Comissão Nacional de Aids – CNAIDS foi
criada, em 1986.

Chama atenção também, na
organização das políticas federais, o
assessoramento colegiado de suas atividades
de pesquisa, de estudo de vacinas e de ações
comunitárias pela comunidade científica e
pelas organizações não-governamentais10. Por
fim, todos esses fatores conjugados, os
vínculos com agências internacionais, a
relativa independência na administração dos
recursos, as parcerias consistentes com as
administrações estaduais e municipais
garantiram, ao longo do tempo, resultados
palpáveis e estabilidade na direção da
Coordenação.

Nos demais níveis de governo, o
reconhecimento das especificidades no
tratamento das pessoas com HIV e aids
também tem se manifestado como tendência,
permitindo, inclusive, a criação de

10 Por meio da instalação dos comitês de pesquisa (Portaria nº. 348, de 25 de março de 1993), de vacinas (Portaria nº. 336, de 10 de janeiro
de 1994) e de avaliação e seleção de projetos de ONG (Portaria nº. 843, de 22 de abril de 1994). ver M. Ventura da Silva. Legislação
sobre DST/aids no Brasil. Brasília, PN-DST/AIDS, 1995, Capítulo 1. Comissões técnicas similares, para o assessoramento das autoridades
estaduais, facultando a participação da comunidade científica e de entidades não-governamentais, também foram sendo criadas em
vários estados como Mato Grosso do Sul (setembro de 1992), Rio de Janeiro (1986) e São Paulo (1986).
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mecanismos que propiciam uma relação mais
ativa entre governo e sociedade, reproduzindo
a dinâmica federal.

No primeiro caso, são recorrentes as
disposições reservando leitos hospitalares
para pacientes com aids nas redes estaduais
(caso do Distrito Federal, em 1990) ou
determinando a obrigatoriedade de seu
atendimento na rede pública (São Paulo,
1988; Rio Grande do Sul, 1992; Ceará, 1991;
e Santa Catarina, 1993). No segundo caso, o
destaque fica por conta da concessão do status
de entidade de utilidade pública às entidades
assistenciais, permitindo o repasse de recursos
públicos, e da permissão legal para a
assinatura de convênios entre o Poder
Executivo e as entidades não-governamentais.

No plano municipal, as iniciativas
próprias ocorrem no campo das relações com
ONG e na organização dos serviços de saúde.
No primeiro caso, tem sido uma constante a
concessão do status de entidade de utilidade
pública, que garante isenções fiscais e acesso
a recursos orçamentários, e autorização para
assinatura de convênios. No segundo caso,
trata-se da criação de unidades municipais de
gerenciamento dos recursos federais
transferidos11.

A distribuição de medicamentos
mostra-se, em seus desdobramentos e
condicionantes, como um dos elementos
dessa estratégia de independência
administrativa, abertura ao ativismo social e
descentralização. Essa evolução inicia-se com
a autorização para a comercialização do AZT,
em 1988, já resultado de pressões muito
claras.

Por um lado, já se registrava um largo
consumo do medicamento, sustentado por
aquisições individuais nos Estados Unidos ou
através do recebimento de doações do
exterior. Por outro, dada a estrutura
descentralizada dos serviços de saúde no País,
seria difícil deter decisões de compra, uma
vez aprovada a medicação, por hospitais e
secretarias estaduais que conseguiam adquirir
AZT de forma mais ou menos assistemática

e promoviam sua distribuição entre pacientes
da rede pública. Provavelmente como forma
de manter o controle político e médico sobre
uma situação já em desenvolvimento, a
situação de incerteza quanto à ação da
Coordenação Nacional de DST e Aids seria
rompida justamente em um de seus momentos
mais delicados. Em 1991, após a saída da
primeira direção e no início do governo Collor
de Mello, o então Programa decidiu iniciar
os procedimentos para aquisição e
distribuição de medicamentos anti-retrovirais
e para infecções oportunistas.

Com o retorno da antiga direção, em
1992, a decisão seria mantida e, mais uma
vez, o acordo com o Banco Mundial
cumpriria o seu papel estratégico. Ao garantir
recursos para a capacitação dos recursos
humanos, para a aquisição de equipamentos
e para os programas de prevenção, permitiu
que os gerentes tivessem a independência
adequada em áreas chaves de atuação e
concentrassem seus esforços em conseguir
recursos para medicamentos na área
governamental12. De 1992 a 1996, a evolução
do programa de distribuição de medicamentos
foi marcada, sobretudo, pela criação de uma
logística própria – auxiliada pela cooperação
estabelecida com as redes estaduais e
municipais, e pela limitação das
possibilidades terapêuticas.

A partir do horizonte aberto em 1996,
com a ampliação do número de anti-
retrovirais e inibidores, associada às
potencialidades do uso combinado dos
medicamentos, a Coordenação Nacional de
DST e Aids e vários grupos sociais
perceberam que a questão demandava novos
desdobramentos.

Do lado da Coordenação, partiu a
decisão política de ampliar o programa de
distribuição de medicamentos, buscando-se
apoio para o seu financiamento. Do lado da
sociedade, as disposições constitucionais não
foram consideradas suficientes para garantir
sua distribuição, e técnicos do governo,
ativistas e médicos encontraram espaço no

11 A Prefeitura do Município do Rio de Janeiro dispõe de uma unidade deste tipo em seu organograma, desde 1993.
12 José Stalin Pedrosa. Ex-consultor do Programa Nacional de DST e Aids. Entrevista ao autor, outubro de 1997.
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Congresso Nacional para que fosse fixado,
em lei específica, o direito ao recebimento
de medicação gratuita. Inicialmente proposta
pelo Senador José Sarney (PMDB-AP), a
disposição assumiria a forma da Lei nº. 9.313,
de 13 de novembro de 1996.

Em seu primeiro artigo, a lei torna
expressa a obrigação estatal em fornecer,
gratuitamente, a portadores do HIV e doentes
de aids, toda a medicação necessária a seu
tratamento, devidamente padronizada e
revisada pelo Ministério da Saúde, para
aquisição pelos gestores do Sistema Único de
Saúde – SUS. O artigo segundo determina que
as despesas decorrentes da lei deverão ser
financiadas com recursos da Seguridade
Social de todos os níveis de governo (União,
estados, Distrito Federal e municípios), em
acordo com regulamento específico.

Seguindo as determinações da lei, a
Coordenação Nacional de DST e Aids passou
a elaborar documentos médicos que regulam
o acesso ao tratamento. Em dezembro de
1996, várias comissões técnicas, responsáveis
pela elaboração de ampla documentação,
produziriam o Consenso sobre terapia anti-
retroviral para adultos e adolescentes
infectados pelo HIV (1996-97), e o Consenso
sobre terapia anti-retroviral para crianças
infectadas pelo HIV (1997). As diretrizes para
a utilização da terapia anti-retroviral se
desdobram ainda nos guias de condutas
terapêuticas em HIV/aids para adultos,
crianças e para redução da transmissão
vertical (em suas versões de 1996 e 1997). O
regulamento previsto para a divisão das
despesas não teve o mesmo destino,
aguardando a sua redação.

No plano da divisão de atribuições,
cabe ao Ministério da Saúde financiar a
implementação e o início das operações
previstas, assim como sustentar uma parcela
das operações permanentes. Nessa parcela,
estão incluídos justamente o treinamento dos
recursos humanos, instrumento importante na
melhoria da qualidade das ações de governo,
e a distribuição dos medicamentos. Por sua
vez, cabem aos estados e municípios
encarregarem-se dos gastos com a máquina
administrativa, ou seja, despesas com pessoal,
infra-estrutura, instalações médicas,
manutenção e outras atividades operacionais
diretas.

O cenário composto pela
Coordenação federal e pelas diferentes
coordenações estaduais ainda recebe críticas
dos ativistas das entidades não-
governamentais. Foi lembrada, por exemplo,
a ausência de representantes das entidades nas
reuniões que estabeleceram os consensos
nacionais, que incluem alguns pontos
considerados questionáveis13.

Ademais, consideram possível afirmar
que, do ponto de vista do usuário final, nunca
houve uma distribuição com disponibilidade
contínua e perfeita dos medicamentos, assim
como, por vezes, foi demorada a introdução
de determinadas alternativas terapêuticas. A
resposta a essa situação, criada pelas
mencionadas deficiências gerenciais na
distribuição, tem sido a multiplicação de
ações judiciais movidas contra o Estado,
geralmente por parte dos que dispõem de mais
recursos e informação. Na ausência desses
recursos ou dessa informação, o mais comum
é a aceitação passiva das listas de espera.

13 Ronaldo Mussauer. Presidente do Grupo Pela VIDDA. Entrevista ao autor, outubro de 1997.
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III. O FINANCIAMENTO DA
TERAPIA ANTI-RETROVIRAL

NO BRASIL

O acompanhamento da evolução dos
recursos destinados à compra de medicamentos
integrantes da terapia anti-retroviral, pelo
Ministério da Saúde (MS), nos dois últimos
anos, indica o grau de prioridade concedido a
esse programa pelo Governo Federal.

Como já foi dito, a Lei Federal nº
9.313, de 13 de novembro de 1996, determina
que “os portadores de HIV e doentes de aids
receberão, gratuitamente, do Sistema Único de
Saúde (SUS), toda a medicação necessária a
seu tratamento”. A destinação de recursos para
a aquisição e distribuição de medicamentos
para a aids apresentou sensível crescimento
após a publicação da lei. Contudo, já no
orçamento de 1996, verifica-se uma forte
preocupação com relação a essa área. Os gastos
previstos com essa rubrica aumentaram de R$
2,3 milhões, em 1995, para  R$ 27,1 milhões,
em 1997. Em relação ao total de aquisição e
distribuição de responsabilidade da Central de
Medicamentos (CEME), a participação relativa
dos medicamentos para a aids passou de 0,5%
para 4,8%, no mesmo período.

A importância desse programa, em
1996, é ainda mais reforçada quando se leva
em conta o orçamento efetivamente liberado.
O Governo Federal, ao promover o corte de
10,1% no orçamento do Ministério da Saúde,
reduziu significativamente os recursos
destinados a medicamentos, mantendo, no
entanto, praticamente igual o volume
aprovado para a aids. Desse modo, a
participação de 4,8%  foi elevada para 9%.

Em 1997, o comprometimento do
Governo Federal com o combate a àids ficou
absolutamente evidente. Do total destinado
para a aquisição e distribuição de
medicamentos, o orçamento aprovado destinou
25% para a aids. Em termos absolutos, em
relação ao ano anterior, essa rubrica aumentou
de R$ 27,0 milhões para R$ 137,3 milhões.

Analisando-se o orçamento liberado,
após o Ministério da Saúde ter sofrido um

corte de 7,1%, a redução efetuada nos
medicamentos para a aids acompanhou a do
total dos medicamentos. Para 1998, a
proposta orçamentária14 define aumento (para
27,3%) da participação da aquisição e
distribuição de medicamentos para a aids no
total dos gastos com medicamentos. Note-se
que, em relação ao orçamento aprovado em
1997, é promovida uma redução de R$ 50
milhões (8,3%) no total de medicamentos da
Central de Medicamentos e mantido o valor
para os medicamentos da aids.

O esforço do Governo Federal é
completado pela ação da esfera estadual. No
caso do Estado de São Paulo, por exemplo,
onde se encontram 52,05% do número de
pacientes do Brasil, cerca de 30% dos
recursos destinados à aquisição de
medicamentos de aids é garantido por verbas
do orçamento do Estado, o que dá uma média
de R$ 2,04 milhões mensais para essa
finalidade, em 1997.

3.1 Necessidades de recursos para o
financiamento da terapia anti-
retroviral nos próximos dez anos

A projeção da necessidade de recursos
para a terapia anti-retroviral para os próximos
10 anos, apresenta algumas dificuldades. Em
primeiro lugar, deixa de considerar que, nesse
espaço de tempo, essa terapia pode ser
beneficiada pela entrada de novos
medicamentos e que pode haver alteração nos
critérios de indicação dos medicamentos
existentes. Em segundo lugar, a estimativa do
volume de recursos necessários para garantir
a terapia anti-retroviral para os infectados pelo
HIV exigiria o conhecimento do tamanho da
atual população portadora de HIV no Brasil,
de sua sobrevida esperada, assim como de sua
evolução histórica. Também seria necessário
saber qual o percentual dessa população que
corresponde às recomendações do “Consenso
sobre a terapia anti-retroviral para adultos e
adolescentes infectados pelo HIV”, expressa
na Portaria nº. 874 do Ministério da Saúde,e
publicada sob a forma de Guia de Condutas

14 Proposta orçamentária (CMS) de setembro de 1997.
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Terapêuticas em HIV/DST. Para efeito da
projeção, adotou-se diferentes hipóteses
relativas ao grau de cobertura e ao
comportamento esperado dos preços de
medicamentos.

Quanto à cobertura: (1) admitiu-se
que o crescimento do número de adultos,
crianças e gestantes a serem tratados com
a terapia, nos próximos 10 anos, mantém o
nível de cobertura relativa atual; (2)
admitiu-se que a terapia anti-retroviral seria
concedida a 50% da população estimada de
adultos, entre 15 e 49 anos, infectados por
HIV; (3) admitiu-se que a terapia anti-
retroviral seria concedida a 75% da
população estimada de adultos, entre 15 e
49 anos, infectados por HIV; (4) admitiu-
se que a terapia anti-retroviral seria
concedida a 100% da população estimada
de adultos, entre 15 e 49 anos, infectados
por HIV.

Quanto aos preços: (1) considerou-se que
os preços dos medicamentos permanecerão
constantes. A base de dados utilizada foi fornecida
pela Coordenação Nacional DST e Aids; (2)
considerou-se que os preços dos medicamentos
cairão 10% ao ano; (3) considerou-se que os preços
dos medicamentos cairão 20% ao ano.

A combinação dessas diferentes
hipóteses permitiu a construção de 12 cenários,
tal como pode ser acompanhado no Quadro 1.

Cenários com manutenção da
cobertura:

Os primeiros três cenários consideram
a hipótese da manutenção do atual nível de
cobertura. Para isso, levou-se em consideração
três tipos de variáveis: a taxa de crescimento
da população brasileira; o coeficiente de
incidência de notificações de casos de aids por
grupo de 100.000 habitantes e a taxa de
crescimento das notificações ao MS.

Para a projeção da população
brasileira, utilizou-se os dados estimados pela
FIBGE. Já para estimar os coeficientes de
incidência para os anos 1998 a 2007, manteve-
se o valor observado em 1996, porque a série
disponível indica que está havendo uma
tendência a sua estabilização. As informações
existentes de notificações de casos de aids
referem-se ao período 1980-95. Já para 1996
e 1997, os dados são apresentados de forma
agrupada, sendo que, em relação a 1997,
compreendem somente os oito primeiros
meses. Frente a isso, adotou-se o número de
notificação utilizado por Nunes (1997) de
16.500 novos casos para 1996. Para projeção
das novas notificações, de 1997 a 2007,
aplicou-se o coeficiente de incidência (10,5)
sobre a população estimada pela FIBGE.

Finalmente, para estimar o número de
pacientes  - adulto, criança e gestantes -, em
terapia anti-retroviral, a partir de 1998, partiu-
se das informações existentes para 1997
(48.000, 2.500 e 2.500, respectivamente), e
assumiu-se que sua taxa de crescimento

Quadro 1
Cenários desenvolvidos a partir da combinação das hipóteses de cobertura da
população infectada pelo HIV e comportamento dos preços de medicamentos

COBERTURA EVOLUÇÃO DE PREÇOS DO
MEDICAMENTOS

Constante -10%aa -20%aa

(A) Manutenção da cobertura
relativa atual cenário 1 cenário 2 cenário 3

(B) 50% cenário 4 cenário 5 cenário 6
(C) 75% cenário 7 cenário 8 cenário 9
(D) 100% cenário 10 cenário 11 cenário 12



22

Terapia Anti-retroviral e Saúde Pública: Um balanço da experiência brasileira

acompanha a do número de notificações de
casos de aids, para todos os grupos de
pacientes. Nesse sentido, ao se manter
constante a relação entre a população paciente
(adulto, criança e gestante)  e o número de
notificações acumuladas, assumiu-se uma
taxa de morbidade (oculta) de 44,34% no
período. Dessa maneira, está sendo
considerada constante a proporção da
população em terapia anti-retroviral em
relação ao número de notificações
acumuladas, ou seja, ficando mantido o atual
grau de cobertura da população.

Na hipótese dos preços dos
medicamentos da terapia anti-retroviral
manterem-se constantes, os recursos
necessários registram uma taxa de
crescimento anual de 9,0%, de forma que o
custo estimado para 2007 aumenta 137,0%
em relação a 1997 (Tabela 1).

Considerando que os preços
apresentem redução de 10% ao ano, a despesa
estimada com medicamentos para 2007 cai
16,5% em relação a 1997, mesmo aumentando
o número de pacientes atendidos. Essa
diminuição de necessidade de recursos ocorre
em função do diferencial entre a taxa de
crescimento do número de pacientes tratados
com a terapia anti-retroviral (9,0% ao ano) e a
queda de preços assumida (10% ao ano).

No caso da hipótese de queda de 20%
ao ano do custo dos medicamentos, a

redução estimada para 2007 é de 74,3% em
relação a 1997.

Vale observar que as reduções de
custo assumidas, isto é, de 10 e 20% por ano,
foram aplicadas de forma linear a todos os
medicamentos, o que dificilmente ocorrerá na
realidade. É necessário ter em conta que
determinados medicamentos já apresentaram
queda significativa em seus preços, seja
porque houve ampliação da escala da
produção, seja pela pressão da sociedade e
dos governos; e também porque, no caso do
Brasil, alguns passaram a ser produzidos por
laboratórios estatais (LAFEPE, FURP e
IQUEGO), deixando de ser importados.
Paralelamente, o governo também passou a
realizar compra em volume significativo, o
que reduz o custo unitário.

A título de exemplificação, nota-se que,
para apenas dois anos (1995-97), alguns
medicamentos apresentaram queda acentuada de
seus preços (AZT 100 mg cápsula; AZT 10 mg/
ml solução oral; Aciclovir 200 mg comprimido;
e Imunogloblina 1, 2,5 ou 5 g injetável), entre
35% e 47% ao ano, enquanto outros, registraram
quedas menores e diferenciadas.

Cenários com ampliação na cobertura:
Nunes (1997), seguindo metodologia

de Castilho (1996), estimou que a população
portadora de HIV, entre 15 e 49 anos, estaria
compreendida entre 337,9 mil e 488,4 mil,

Tabela 1
Evolução prevista das necessidades de recursos para a aquisição e

distribuição de medicamentos para pacientes HIV/aids
em R$ 1.000

Ano Cenário para variação de preços Projeção de população em terapia (nº)

constante -10% ao ano -20% ao ano Adulto Gestante Criança
1997 241.029 241.029 241.029 48.000 2.500 2.500
1998 272.794 245.515 218.235 54.326 2.829 2.829
1999 304.985 247.038 195.190 60.736 3.163 3.163
2000 337.602 246.112 172.852 67.232 3.502 3.502
2001 370.629 243.169 151.809 73.809 3.844 3.844
2002 404.026 238.573 132.391 80.460 4.191 4.191
2003 437.871 232.703 114.785 87.200 4.542 4.542
2004 472.127 225.817 99.012 94.022 4.897 4.897
2005 506.792 218.157 85.026 100.925 5.257 5.257
2006 541.831 209.917 72.723 107.903 5.620 5.620
2007 577.245 201.273 61.981 114.956 5.987 5.987
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em 1996. Para isso distribuiu a população
brasileira (masculina e feminina), estimada
pelo IBGE, em três regiões, de acordo com o
nível de incidência de casos de aids, o que deu
origem a seis grupos. Esses foram
multiplicados pela prevalência estimada (baixa
e alta) de cada região, assim obtendo o número
estimado de infectados por HIV para o País.

Mantida constante a proporção da
população de infectados por HIV, na faixa
etária de 15 a 49 anos, sobre o total da
população brasileira nessa mesma faixa de
idade, estimada por Nunes para 1996, tanto
para seu limite máximo como mínimo,
projetou-se a evolução da população infectada
adulta até o ano 2.007.

É importante enfatizar que o exercício
matemático utilizado pressupõe que todos os
indivíduos infectados seriam identificados e
demandariam tratamento anti-retroviral ao
mesmo tempo. Esta situação, não se
estabeleceu em nenhum país, mesmo nos
mais desenvolvidos. Um parâmetro para
avaliar a necessidade de drogas anti-
retrovirais, pode ser o número atual de
pacientes em tratamento. Após dois anos de
disponibilização ampla de drogas anti-
retrovirais, até agosto de 1998, cerca de
60.000 pacientes foram cadastrados em todo
o País, para receberem anti-retrovirais, não
existindo demanda reprimida.

Considerando-se os preços
constantes, a projeção do atendimento de 50%
dos infectados com HIV – cenário 4 – indica,
já para 1997, uma necessidade adicional de
recursos variando entre R$ 599 milhões e R$
973 milhões, o que representa um aumento
de custo de 248,5% a 303,7% sobre a despesa
prevista para esse ano (Tabela 2). Para 75%
de cobertura – cenário 7 –, a necessidade de
recursos adicionais seria de R$ 1.019 milhões
a R$ 1.580 milhões, sobre os R$ 241 milhões
de 1997. Para 100% – cenário 10 –, esse
acréscimo seria de R$ 1.439 milhões a R$
2.187 milhões (Tabelas 3 e 4).

Tendo em vista a metodologia
adotada, os acréscimos subsequentes seriam

função apenas do crescimento demográfico
estimado (média de 1,44% ao ano, no
período) para a população de 15 a 49 anos.

Na hipótese dos preços dos
medicamentos apresentarem queda de 10%
ao ano, verifica-se que, após um esforço
inicial substantivo, a pressão provocada pelo
aumento da demanda pela terapia é mais do
que compensada pela redução do custo. Para
2007, a necessidade de recursos será sempre
maior que o gasto realizado pelo Ministério
da Saúde em 1997, para a compra de anti-
retrovirais (R$ 241,0 milhões), exceto para o
caso de cobertura de 50% da população
infectada.

No caso dos preços diminuírem 20%
ao ano, essa situação é potencializada,
conduzindo, em todos os casos a uma redução
substancial da necessidade de recursos em
2.007, em relação ao gasto realizado em 1997.

Tendo em vista o atual nível de
comprometimento do Governo Federal,
coloca-se, independentemente de qualquer
dos cenários considerados, a necessidade de
aumento substantivo dos recursos destinados
a esse fim. Para tanto, é necessária a
ampliação do orçamento do Ministério da
Saúde, de modo que não ocorra,
simultaneamente ao crescimento do programa
de combate à aids, diminuição de outros.

Em outras palavras, a reivindicação
do aumento de recursos para a terapia anti-
retroviral tem que estar integrada ao
movimento mais amplo que luta por definir a
saúde como uma prioridade do Estado B
rasileiro.

3.2 O impacto do uso da terapia
anti-retroviral

Segundo estimativa realizada por
Medici e Beltrão15, o custo total do tratamento
dos pacientes com aids atingia US$ 16,689.00
ao ano. Desse total, US$ 6,373.00 (38,2%)
era destinado a medicamentos e US$
10,316.00 (61,8%) a outras despesas, tais
como internações, gastos com médicos,

15 Medici, A. C. e  Beltrão, K. I. Custos da atenção médica à aids no Brasil: alguns resultados preliminares. Rio de Janeiro, 1992. In:
Relatórios técnicos da ENCE/IBGE, nº. 01/92.



24

Terapia Anti-retroviral e Saúde Pública: Um balanço da experiência brasileira

Tabela 2
Evolução estimada da necessidade de recursos para aquisição e distribuição de

 medicamentos, considerando cobertura de 50% da população infectada pelo HIV.
em R$ 1.00

Cenário para variação de preços Projeção da
população adulta

Ano constante -10% ao ano -20% ao ano em terapia (nº)
mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo

 1997 840.024 1.214.023 840.024 1.214.023 840.024 1.214.023 172.270 248.969
 1998 856.352 1.237.620 770.717 1.113.858 685.082 990.096 175.619 253.808
 1999 872.700 1.261.246 706.887 1.021.609 558.528 807.198 178.971 258.654
 2000 889.018 1.284.830 648.094 936.641 455.177 657.833 182.318 263.490
 2001 901.307 1.302.591 591.348 854.630 369.175 533.541 184.838 267.132
 2002 913.769 1.320.601 539.572 779.802 299.424 432.735 187.394 270.826
 2003 925.841 1.338.047 492.030 711.093 242.704 350.761 189.869 274.404
 2004 938.109 1.355.777 448.695 648.464 196.736 284.327 192.385 278.040
 2005 950.377 1.373.507 409.106 591.250 159.447 230.436 194.901 281.676
 2006 959.565 1.386.786 371.755 537.269 128.791 186.131 196.785 284.399
 2007 968.754 1.400.066 337.783 488.173 104.019 150.331 198.670 287.122

Tabela 3
Evolução estimada da necessidade de recursos para aquisição e distribuição de

 medicamentos, considerando cobertura de 75% da população infectada pelo HIV.
em R$ 1.000

Cenário para variação de preços Projeção da população
adulta

Ano constante -10% ao ano -20% ao ano em terapia (nº)
mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo

 1997 1.260.036 1.821.034 1.260.036 1.821.034 1.260.036 1.821.034 258.405 373.454
 1998 1.284.528 1.856.431 1.156.075 1.670.788 1.027.623 1.485.145 263.428 380.713
 1999 1.309.050 1.891.869 1.060.330 1.532.414 837.792 1.210.796 268.457 387.980
 2000 1.333.527 1.927.244 972.141 1.404.961 682.766 986.749 273.477 395.235
 2001 1.351.961 1.953.886 887.022 1.281.945 553.763 800.312 277.257 400.699
 2002 1.370.654 1.980.901 809.357 1.169.703 449.136 649.102 281.091 406.239
 2003 1.388.762 2.007.071 738.045 1.066.640 364.055 526.142 284.804 411.606
 2004 1.407.163 2.033.666 673.042 972.696 295.104 426.491 288.578 417.060
 2005 1.425.565 2.060.261 613.659 886.875 239.170 345.654 292.352 422.514
 2006 1.439.348 2.080.179 557.633 805.904 193.186 279.197 295.178 426.599
 2007 1.453.130 2.100.098 506.675 732.259 156.029 225.496 298.005 430.683

Tabela 4
Evolução estimada da necessidade de recursos para aquisição e distribuição de

 medicamentos, considerando cobertura de 100% da população infectada pelo HIV.
em R$ 1.000

Cenário para variação de preços Projeção população
Ano constante -10% ao ano -20% ao ano adulta em terapia

( nº )
mínimo máximo mínimo Máximo mínimo máximo mínimo Máximo

 1997 1.680.049 2.428.046 1.680.049 2.428.046 1.680.049 2.428.046 344.541 497.938
 1998 1.712.704 2.475.241 1.541.434 2.227.717 1.370.163 1.980.193 351.238 507.617
 1999 1.745.399 2.522.493 1.413.773 2.043.219 1.117.056 1.614.395 357.943 517.307
 2000 1.778.036 2.569.659 1.296.188 1.873.282 910.354 1.315.666 364.636 526.980
 2001 1.802.614 2.605.181 1.182.695 1.709.259 738.351 1.067.082 369.676 534.265
 2002 1.827.538 2.641.202 1.079.143 1.559.603 598.848 865.469 374.787 541.652
 2003 1.851.682 2.676.095 984.060 1.422.186 485.407 701.522 379.739 548.808
 2004 1.876.218 2.711.554 897.389 1.296.928 393.471 568.654 384.771 556.079
 2005 1.900.753 2.747.014 818.212 1.182.499 318.894 460.872 389.802 563.35
 2006 1.919.130 2.773.573 743.510 1.074.539 257.581 372.263 393.571 568.798
 2007 1.937.507 2.800.131 675.567 976.345 208.038 300.662 397.340 574.245
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enfermeiros, pessoal de apoio, exames de
diagnósticos. Nunes16 chama atenção para o
fato desse valor estar relativamente próximo
ao obtido para o Sistema Público de Saúde
da Inglaterra por Petrou, em 199617.

Recentemente, um estudo realizado
pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas – FIPE18 mostrou que, em 1996,
o custo direto médio de um paciente com
infecção pelo HIV no Estado de São Paulo
foi de R$ 5.342,00 (U$ 4,862.00) por ano. O
custo-dia de internação hospitalar
convencional desses pacientes foi de R$
106,00 (U$ 97.00), sendo que o período de
internação médio por paciente foi de 16 dias.
Quando se fez uma análise dos custos por
modalidade de assistência, observou-se que
uma internação convencional implicou um
custo duas vezes maior do que a internação
em regime de hospital-dia – HD, e quase nove
vezes maior do que uma internação em
serviço de assistência domiciliar terapêutica
– ADT. Enquanto que nos hospitais
convencionais a proporção dos custos com
medicamentos representavam, naquela época,
apenas 32% do total, no HD e na ADT, os
custos destes últimos representavam cerca de
60% dos custos diretos para estas
modalidades assistenciais.

Apenas a título de comparação, o
Ministério da Saúde gastou, no mesmo
período, cerca de 298 milhões de reais em
sessões de hemodiálise para atender,
aproximadamente, 30.000 pacientes com
insuficiência renal crônica, o que significou
uma média de R$ 10.347,00 por paciente/ano,
considerando-se  a realização de 3 sessões
semanais. Importante enfatizar que esse é o
custo exclusivo do uso das máquinas de
hemodiálise, sendo que os custos de
medicamentos e exames  para controle de
outros problemas clínicos, freqüentemente
encontrados neste tipo de paciente (ex.:
hipertensão arterial, insuficiência cardíaca

congestiva, infecções etc.), não estão
incluídos. Outro exemplo de procedimento de
alta complexidade financiado pelo Ministério
da Saúde são os transplantes de órgãos. Neste
caso, os custos médios dos procedimentos
variaram de R$ 10.000/internação
(transplante renal) até R$ 41.519/internação
(transplante cardíaco), com um gasto total
superior a 34 milhões de reais para atender
somente 2.043 pacientes, em 1997. Nesses
procedimentos, também não estão incluídos
os custos de medicamentos imunos-
supressores, quimioprofilaxia para infecções
oportunistas e outros procedimentos de
controle clínico-laboratorial necessários após
a alta hospitalar (DATASUS/MS, dados não
publicados).

De acordo com Stephenson19, em
trabalho apresentado na 4ª Conferência de
Retrovirus e Infecções Oportunistas, realizada
no Canadá, em janeiro de 1997, foram
apresentadas as seguintes informações que
comprovam principalmente a hipótese de
redução de custos não associados aos
medicamentos:

(a) Hospital St. Vincent da Cidade de
Nova York, entre 1995 e 1996: aumento de
29% no atendimento ambulatorial;
diminuição de 46% do número de internações
de pacientes infectados com HIV – esta
redução mais do que compensou o
crescimento da utilização do atendimento
ambulatorial; e diminuição média de 2,4 dias
de permanência.

(b) Tower Infectious Disease - Los
Angeles, entre 1994 e 1996: redução de 57%
no número de internações; redução de 65%
dos cuidados de enfermagem especializada
com hospital-dia; redução de 58% no
atendimento domiciliar; redução de 90% no
terapia com CMV; redução de 70% no uso
de G-CSF; redução de 74% no uso de EPO.

16 Nunes, A. O impacto econômico da aids/HIV no Brasil. Brasília, 1997. In: Textos para discussão, Brasília: IPEA, Nº 505, 1997.
17 Petrou, S. et al. “The economic costs of caring for people with HIV infections and aids in England and Wales”. In: Pharmaco

Economics, abril de 1996.
18 Cyrillo, D.C. et al. Custos diretos do tratamento da aids no Brasil: metodologia e estimativas preliminares. FIPE.
19 Stephenson, J. “News from the 4 th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections”. In: The Journal of the American

Medical Association (JAMA - aids). 1997.
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(c) Federação Francesa de Centros de
Referência de Aids, entre setembro de 1995 e
outubro de 1996 (pesquisa realizada em 6
centros): redução de 39% dos eventos
definidores de aids; redução de 36% no número
de complicações relacionadas a aids; e redução
de 35% nos dias de permanência em hospital.

No Brasil, também observou-se queda
do número de internações hospitalares, de
atendimento ambulatorial, de serviços de
emergência, de pronto-atendimento e de
hospital-dia (40%, no Centro de Referência
e Treinamento de São Paulo; e 35%, no
Hospital Emílio Ribas). Verificou-se, ainda,
no País, impacto sobre as infecções
oportunistas. A Coordenação Nacional DST
e Aids registrou queda de mais de 20% no
consumo do ganciclovir, utilizado no
tratamento da citomegalovirose. Esse
tratamento custa, em média, R$ 7.500,00 por
paciente-ano, dos quais R$ 5.258,00 referem-
se a esse medicamento.

A literatura especializada apresenta
informações relativas à eficácia da terapia anti-
retroviral. No que se refere à transmissão do
HIV da mãe para o filho, o estudo 076
conduzido pelo AIDS Clinical Trials Group
(ACTG) mostrou uma redução de
aproximadamente 2/3 na taxa de transmissão,
quando a gestante infectada foi medicada com
AZT oral desde a 14ª semana de gestação,
seguido de AZT IV durante o trabalho de parto
e uso de AZT xarope no recém-nascido. Por
outro lado, comunicações realizadas na 4ª
Conferência de Retroviroses e Infecções
Oportunistas informam que a mortalidade caiu
30% na Cidade de Nova York, graças ao uso
desses medicamentos, o que é corroborado
pelo declínio de 13% da mortalidade em
pacientes com aids observada pelo Center for
Disease Control and Prevention20.

Dados do Programa de Aperfeiço-
amento das Informações sobre Mortalidade
(PROAIM) da Prefeitura Municipal de São
Paulo, indicam que houve queda de 31% na

mortalidade geral por aids no primeiro semestre
de 1997, sobre igual período do ano anterior. A
redução entre os homens foi de 36%; e entre as
mulheres; foi de 13% (Figura 2). O cálculo do
custo do ano de sobrevida é estimado por vários
autores, dependendo do tipo de combinação de
medicamento utilizado na terapia anti-retroviral.
Moore21 projeta um custo adicional de US$
10,000.00 por ano ganho de vida, quando é
adotada a terapia de tripla combinação com
inibidor de protease em relação à monoterapia,
para pacientes de CD4 entre 400-500 célula/
mm3 . Segundo esse mesmo autor, o custo por
ano de vida de um doente submetido à
hemodiálise é de US$ 50,000.00 e de US$
113,000.00 para cirurgia cardíaca.

Cook (1997), na já referida
Conferência, apresentou um custo adicional
entre US$ 13,500.00 a US$ 25,000.00 por ano
de vida ganho, quando se compara a terapia
tripla com a dupla. Chancellor22 (1996), no
Terceiro Congresso Internacional de Terapia
com Drogas em Infecção pelo HIV, realizado
na Inglaterra, sugeriu um custo incremental
de US$ 11,000.00 por ano de vida ganho para
uma terapia dupla, comparada à monoterapia.

Figura 2:

20 Cook, J. et al. “4 th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections”. Janeiro de 1997.
21 Moore, Rd. e Bartlett, J. G. “Combination Antiretroviral Therapy in HIV Infection”. In: Pharmaco Economics, agosto de 1996.
22 Chancellor, J. et al. “Third International Congress on Drugs Therapy in HIV Infection”. Birmingham, Novembro de 1996.
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Segundo dados da Coordenação
Nacional de DST e Aids, um tratamento
combinando três drogas anti-retrovirais custa
em média R$ 8.000,00 por ano e o custo
médio da terapia dupla R$ 3.200,00. Note-se
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que, em relação aos valores estimados pelos
pesquisadores citados acima, o custo da
terapia no Brasil é significativamente mais
baixo.

Por último, é preciso considerar que
a terapia anti-retroviral, além de aumentar a
sobrevida do paciente com aids, permite sua
continuidade no mercado de trabalho,
mantendo-o produtivo e reduzindo a despesa
com benefício previdenciário. Na suposição
de que todos os adultos em tratamento, em
1997, tivessem se mantido ocupados
(48.000), isso significaria a geração de uma
renda total de R$ 377 milhões de reais anuais,
a preços de dezembro de 1995. Em termos
de “poupança” com gasto previdenciário,
assumindo-se que o benefício pago seja
correspondente à média dos valores em
manutenção, deixar-se-ia de gastar R$ 157,2
milhões (em valores de 1997).

Para avaliar o impacto da terapia anti-
retroviral, seria importante calcular seu custo-
benefício. Contudo, a precariedade das
informações disponíveis, associada ao fato de
sua introdução ser recente, impedem a sua
realização. De qualquer forma, o conjunto de
evidências acima mencionado, indica que em
seu cálculo deve-se considerar: (1) as
mudanças observadas no custo total com o
paciente de aids, pois o gasto com a terapia é
parcialmente compensado pela redução das
necessidades de internação, de enfermagem,
entre outras despesas; (2) a queda da
ocorrência de infecções oportunistas; (3) a
redução do número de novos infectados
(transmissão vertical, por exemplo); (4) a
tendência à redução do custo dos
medicamentos; (5) a manutenção produtiva
do indivíduo; e (6) o aumento da qualidade
de vida do paciente com aids.

Uma da principais conclusões do
exercício matemático apresentado neste
documento é que a necessidade de recursos
para ampliar a terapia anti-retroviral para
todos os infectados por HIV com indicação
de tratamento, conforme preconiza a Lei nº
9.313, exigirá um esforço substantivo do
Governo Federal (aos preços atuais dos
medicamentos), mesmo supondo o concurso

dos demais níveis. O mesmo ocorre se o
cenário pressupõe a cobertura de 75% ou de
50%. Sendo assim, a cobertura, em qualquer
dessas condições, só seria viável se o Governo
Brasileiro aumentar substancialmente os
recursos para a área da saúde, de forma que o
cumprimento do disposto na Lei não resulte
em diminuição de recursos para outros
programas da área da saúde.

Na  hipótese dos preços apresentarem
queda contínua (10% e 20% ao ano, o que é
mais coerente com a tendência apresentada
nos últimos anos), os objetivos de cobertura
ficarão mais próximos ao gasto atual da
terapia. Mesmo assim, somente nos últimos
anos das séries projetadas.

No cenário da manutenção da
presente proporção de atendimento, a
necessidade de aumento de recursos deverá
se manter, ainda que em menor proporção,
na alternativa de redução de preço dos
medicamentos em 10% aa. Se considerarmos
os níveis atuais de comprometimento dos
recursos orçamentários com medicamentos
para aids, somente a partir do ano de 2002 o
Governo estaria alocando volume de
recursos semelhantes aos atuais. Na situação
de diminuição dos preços em 20% a.a., já
no ano de 1998 o volume de recursos
necessários seria menor que o gasto
realizado em 1997.

Do ponto de vista histórico e
macroeconômico, há evidentes indícios que
justificam a necesidade de o Governo
Brasileiro ampliar o volume de recursos
destinados à terapia, a despeito das dificuldades
que vem enfrentando para incrementar os seus
investimentos em saúde. Pesquisas
internacionais e resultados de programas em
cidades brasileiras indicam que a despesa com
a terapia anti-retroviral provoca, ao mesmo
tempo, redução de gastos associados ao
tratamento da aids e ganhos decorrentes da
permanência do indivíduo no mercado de
trabalho. Do ponto de vista macroeconômico,
portanto, é possível que, pelo menos
parcialmente, ocorra a compensação, se forem
quantificados todos os ganhos e custos
decorrentes da terapia.
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IV. LIMITES E
PERSPECTIVAS PARA A

TERAPIA ANTI-RETROVIRAL
NO BRASIL

No plano político e institucional, a
continuidade do programa de distribuição de
medicamentos, tal como formulado, depende
da capacidade de sustentar seu volume de
gastos. Essa sustentação está estritamente
ligada à sua legitimação política e
administrativa e aos seus resultados em
termos de vidas humanas poupadas da morte
ou do sofrimento.

Do ponto de vista das condições
gerais em que a política é implementada, é
difíci l  perceber qualquer cenário de
mudança em seus fundamentos básicos. No
ambiente democrático, não se pode
imaginar qualquer reversão na definição da
universalidade do direito à saúde ou da
extensão das liberdades públicas que dão
vitalidade às ONG. O grau de difusão, já
atingido pelas informações sobre aids, torna
inviável uma posição menos ativa por parte
do Governo frente à opinião pública. Dessa
maneira, devemos deslocar nosso olhar para
o marco legal-administrativo, onde alguns
riscos podem ser divisados.

A projeção de um nível crescente das
despesas torna plausível a possibilidade de
que os gastos adquiram outro significado,
no plano da ampla negociação política que
envolve o Orçamento da União, dentro do
próprio Ministério da Saúde e também no
Congresso Nacional. Dadas as
características da execução orçamentária no
Brasil, submetidas às idas e vindas das
dificuldades fiscais do Governo, o primeiro
desses riscos já foi experimentado, no
decorrer de 1997, com a não liberação de
recursos previstos, ou sua liberação
contingenciada. Entretanto, se a arena
orçamentária oferece quadro de incerteza,
sinais positivos também podem ser
registrados. Desde o início da década de 90,
o movimento de reforma do Estado no Brasil
tem insistido na necessidade premente, por

motivos fiscais e de justiça social, de
completar a transição das ações de Governo,
da área econômica para a área social. Outro
sinal importante, no que diz respeito à aids,
é que o próprio Congresso Nacional dá
mostras de maior interesse e receptividade
ao assunto.

Ainda no plano polít ico-
institucional, é importante mencionar que
a independência conquistada pelo Poder
Judiciário, outro resultado do processo de
redemocratização do País, também
constitui elemento positivo neste cenário,
tendo se mostrado acessível no que se refere
às ações obrigando o Estado a prover os
medicamentos. Em suma, se as limitações
da polít ica orçamentária brasileira
representam um risco concreto para a
expansão dos gastos do programa de
distribuição de medicamentos, a crescente
relevância dos gastos sociais na agenda
pública, reconhecida tanto pelo Governo
quanto pelo Congresso, oferece novas
possibilidades de mobilização em defesa do
programa.

Ao lado disso, porém, discussões
públicas recentes sobre os gastos do
Ministério da Saúde, fizeram surgir outro
aspecto na consideração das despesas com
assistência à saúde: a eficiência do gasto.
Assim, somos conduzidos ao outro plano da
legitimidade do programa, o marco legal-
administrativo, onde um grande número de
variáveis tem influência sobre o seu
desempenho.

I) Em primeiro lugar, mesmo
dirigentes de ONG consideram fundamental
que a Coordenação Nacional de DST e Aids
seja capaz de formular uma defesa
sustentada, em termos econômicos, da
distribuição de medicamentos23, como
primeira tarefa no enfrentamento das
tentativas de cortes ou contingenciamento.
Se os termos do debate público seguirem os
caminhos da racionalidade econômica, a
Coordenação Nacional de DST e Aids terá
de responder neste nível, sobretudo face à

23 Ronaldo Mussauer. Presidente do Grupo Pela VIDDA. Entrevista ao autor, outubro de 1997.
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possibilidade de comparação com outros
programas e gastos sociais. Ênfase redobrada
nos programas de prevenção, acompanhados
por constante processo de avaliação de sua
eficiência, seus custos e benefícios, pode
servir como um importante complemento a
esta defesa, oferecendo um horizonte de
custos declinantes ou previsíveis.

II) Em segundo lugar, será
necessário manter e ampliar estratégias que
permitam à Coordenação Nacional de DST
e Aids superar e contornar os limites que
as realidades organizacionais da
administração pública (mecanismos de
compras, nível dos recursos humanos etc.)
impõem à execução do Programa. A
distribuição irregular dos medicamentos é
um dos riscos mais importante a serem
evitados, porque diminui a efetividade do
tratamento e compromete a ação
governamental entre a população atendida.
Nesse caso, além de iniciativas mais
concretas, como a repressão à fraude e ao
roubo e a manutenção de instalações
adequadas para o acondicionamento dos
medicamentos, a Coordenação Nacional de
DST e Aids tem seguido dois cursos
concorrentes de ação: cooperação com os
serviços das entidades sub-nacionais e
informatização.

Como vimos, o lado executivo da
distribuição cabe, na sua maior parte, aos
serviços estaduais e municipais, onde os
problemas salariais e organizacionais são
ainda mais sentidos do que no plano federal.
Além disso, existe a natural independência
política das administrações estaduais e uma
tradição de coordenação entre esferas de
governo, nem sempre conduzida sem atritos
ou percalços. A Coordenação Nacional de
DST e Aids, nesse aspecto, tem seguido os
caminhos indicados pelo acordo com o
Banco Mundial: centralizar o planejamento
das ações mediante o repasse de recursos;
oferecer treinamento e equipamento; e
fiscalizar a execução das ações. Por outro
lado, os gestores estaduais também sentem
a necessidade de definições mais explícitas

das responsabilidades de cada nível de
governo

A Coordenação Nacional de DST e
Aids também tem investido na modernização
da logística do programa de distribuição de
medicamentos, por meio do desenvolvimento
de um cadastro nacional de pacientes e da
informatização completa do processo de
distribuição de medicamentos, através do
SICLOM, um sistema centralizado em
Brasília, mas operado em conjunto com os
gerentes estaduais do Programa.

III) Em terceiro lugar, um último
elemento de legitimidade deve provir do
campo do paciente. A adesão aos
medicamentos para aids, crucial para o seu
sucesso, em termos de redução da
mortalidade e dos custos do tratamento
ambulatorial ou hospitalar, deve ser
acompanhado constantemente, e de forma
transparente. A pauperização crescente da
epidemia e a sua associação com os
problemas relativos à saúde da mulher
apresentam sérios desafios para a
manutenção da adesão à terapia, e portanto,
para o sucesso do programa de distribuição
de medicamentos.

Nesse aspecto, a Coordenação
Nacional de DST e Aids mantém sua decisão
de investir, de forma constante, no
treinamento de médicos e demais
profissionais de saúde. Com a sofisticação
crescente do tratamento, a atualização dos
profissionais que indicam a medicação e
acompanham os seus resultados constitui uma
exigência permanente. Treinamento sempre
acompanhado de avaliação, para que os
resultados concretos possam ser aferidos e
transformados em instrumento de legitimação
da ação governamental.

As organizações não-governamentais,
nesse campo, também têm o seu papel a
desempenhar, devendo ser estimuladas a
participar do esforço conjunto de
conscientização dos pacientes quanto à
importância da adesão, seu significado
médico e social. A noção, tão precocemente
posta em prática pelas ONG brasileiras, de
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que os laços de convivência social são
remédio poderoso contra a discriminação, o
preconceito e a baixa estima, deve ser
ampliada como mais um instrumento de
sustentação da adesão. Ao mesmo tempo,
seria preocupante que versões otimistas sobre
a natureza dos efeitos do “coquetel” de anti-
retrovirais servissem de “caldo de cultura”
para a desmobilização de pacientes, ativistas
de ONG e médicos24; ou, que a sua eficiência
declinante sobre os pacientes mais pobres, por
conta de menor adesão, fornecesse
argumentos contra a manutenção do programa
de distribuição destes medicamentos.

Pelo exposto, e em decorrência do
exame do marco legal-administrativo feito
no Capítulo II  deste documento, cabe à
Coordenação Nacional de DST e Aids dar
ênfase aos programas de prevenção e aos
processos de avaliação, que devem
acompanhar de perto o programa de
distribuição de anti-retrovirais, tornando
explícito, do ponto de vista político e
administrativo, o compromisso público

24 José Stalin Pedrosa. Ex-consultor do Programa Nacional de DST e Aids. Entrevista ao autor, outubro de 1997.

desta Coordenação com o bom uso dos
recursos orçamentários postos à sua
disposição.

Em segundo lugar, deve-se manter
e ampliar o investimento em treinamento
de recursos humanos, tanto para sustentar
a eficiência administrativa na distribuição
de medicamentos, quanto para garantir a
sua correta prescrição.

Por fim, cabe ainda à Coordenação
Nacional de Doenças Sexualmente
Transmissíveis do Ministério da Saúde –
CN-DST/AIDS/SPS/MS, seguir
promovendo o envolvimento das
orgasnizações não-governamentais, para
garantir, através de aconselhamento e
assistência psicológica, entre outras ações,
a adesão dos pacientes ao tratamento. A
pauperização e a feminização da epidemia
vão, certamente, exigir a ampliação das
parcerias entre Estado e ONG, para que o
programa de distribuição de medicamentos
continue a exibir a trajetória de sucesso
cumprida até aqui.
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