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Secretário de Vigilância, Jarbas Barbosa, discute reposta brasileira à aids
durante encontro com direção do Unaids em Genebra
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O secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, encontrou-se na
semana passada com o diretor do Programa Conjunto das Nações Unidas
sobre o HIV/Aids (Unaids), Michel Sidibé, em Genebra. Também participaram
do encontro os brasileiros que atuam internacionalmente no enfrentamento da
pandemia, como o subsecretário geral da ONU, Luiz Loures, e a diretora do
Departamento de Direitos, Questões de Gênero, Prevenção e Mobilização
Comunitária do Unaids, Mariângela Simão, ex-diretora do Departamento de
DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde e o coordenador da
Assessoria Internacional do Ministério da Saúde, Alberto Kleiman.

Sidibé falou sobre a agenda da próxima reunião da revista “Lancet”, uma das
publicações mais importantes da área médica no mundo, e os rumos a serem
tomados pelo Unaids para o ano de 2014. As políticas de enfretamento da
aids no Brasil anunciadas no último 1º de dezembro também foram

abordadas como o tratamento como prevenção (TCP) e a ampliação da participação da sociedade civil no aperfeiçoamento do diagnóstico
precoce do HIV. Para o Unaids, o país reassume a liderança na luta contra a doença. 

“O Brasil está novamente mostrando a sua liderança na resposta à aids. O governo abriu o diálogo com a comunidade sobre como o país
pode ir além das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para oferecer tratamento para o HIV a todos. Isso significa
que cada um terá acesso direto ao tratamento”, disse Sidibé. 

Jarbas Barbosa discutiu a possibilidade de o Brasil apoiar a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (MDG), em relação ao
objetivo “End the AIDS epidemic” – “Acabar com a epidemia de aids”. Jarbas demonstrou interesse pelo projeto e pela perspectiva de o
Brasil exercer papel de liderança no que pode ser considerado um desafio. “O país pode monitorar e provar, por meio de estatísticas, que
é possível uma iniciativa como essa”, afirmou o secretário. 

Temas como a situação política do Brasil e a posse do novo ministro da Saúde, Arthur Chioro, também foram abordados nesse encontro,
assim como o interesse de o País indicar um candidato para a direção da Central Internacional para Compra de Medicamentos (Unitaid),
uma vez que Denis Broun não ocupa mais o cargo. E 
Sidibé falou sobre uma possível visita ao Brasil para ver de perto resultados das novas iniciativas da política brasileira de enfrentamento
à epidemia de aids.
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