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Introdução

O fascismo instala-se primeiro, com o método de destruição: destrói-se a cultura,

destrói-se o respeito, destrói-se a confiança na ciência e destrói-se a confiança na democracia.

O plano de governo, nesses casos, é o caos. Mascarado de um patriotismo troglodita, e

lutando contra um inimigo imaginário, Jair Bolsonaro toma posse do cargo na Presidência em

2019, e desde então vem se mostrando cada dia mais antiético. No ano de 2020, a pandemia

da Covid-19 surge demolindo as expectativas sobre este governo, reforçando sua

incompetência. Com mais de meio milhão de mortos em decorrência do vírus, campanhas

anti-vacina foram feitas, ferindo os direitos humanos e tornando a economia do maior país da

América Latina em emergente. O Brasil volta ao radar da fome, e mais de 12% dos

brasileiros passam a viver sob situação de insegurança alimentar. O Brasil, no entanto, em

outros momentos, foi referência de vacinação e controle de disseminação de outras doenças.

Era 1983 quando, na África do Sul, surgiram os dois primeiros casos de,

supostamente, uma nova doença que começou a preocupar o mundo inteiro. Era uma

síndrome contagiosa que fazia pessoas jovens perderem a imunidade e de repente começarem

a desenvolver e morrer de doenças simples, que até então só afetava os mais idosos e

debilitados. Era a síndrome da imunodeficiência adquirida. O vírus já circulava desde o

começo do séc. XX, mas foi na década de 80 que chegamos a percebê-lo e daí, começamos a

reparar em pacientes desenvolvendo a imunodeficiência por causa da infecção. Naquele

mesmo ano, o Brasil reconheceu pouco mais de 40 casos de AIDS. 34 anos depois, em 2017,

o Brasil tinha pouco menos de um milhão de pessoas convivendo com o HIV, menos de um

em cada cem brasileiros, enquanto a África do Sul possuía um pouco mais de sete milhões,

ou seja, um em cada cinco sul africanos conviviam com HIV. Os dois países, quando

comparados, começaram com um cenário parecido na década de 80, mas hoje, décadas

depois, estão em pontos muito diferentes em relação a AIDS. Estes dados explicam muito
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sobre como agimos agora, durante a pandemia do Covid-19, e o peso de sabermos que

poderíamos ter feito muito melhor.

Até 1990, tanto o Brasil, quanto a África do Sul, possuíam 0,2% da população

diagnosticada com HIV, segundo o estudo internacional Carga Global de Morbidade, que

reúne informações sobre as doenças mais importantes do mundo. Foi daí em diante que cada

país seguiu um caminho diferente, o que nos trás até os números atuais. O HIV é um vírus

que até os dias de hoje não tem cura e nem vacina, e a única maneira de controlar a

disseminação deste era impedindo a população de se infectar. Para isso, foi preciso que o

Brasil estendesse sua campanha contra o HIV para níveis estratosféricos. Este desafio foi

ainda maior de se tratar publicamente, porque no começo, o vírus foi descoberto e tratado

principalmente entre homens gays. Na época, preservativos como a camisinha eram usados

principalmente por casais heterossexuais apenas para não engravidar, e se hoje é de senso

comum sabermos que o uso de preservativos diminui os riscos na contaminação de DSTs, é

graças à campanha de conscientização que nosso país promoveu. Na época, precisávamos

enfrentar um assunto que era tabu, e assim fizeram propagandas, comerciais, outdoors,

campanhas antes do carnaval e até educação em escolas para ensinar a importância do uso de

preservativos. E ainda hoje, em postos de saúde e hospitais locais de todo o Brasil,

camisinhas ainda são distribuídas de forma totalmente gratuita. Foi enfrentando o problema

de frente, com franqueza e comunicação, que as pessoas entenderam a importância dessa

proteção, e criaram um novo hábito que não se tinha até então. Já na África do Sul, onde não

aconteceu este tipo de mobilização e nem campanhas de conscientização, o HIV continuou

associado a gays, enquanto se espalhava entre heterossexuais que não sabiam que precisavam

se proteger.

Essa competência de conscientização que tivemos no Brasil vai muito além do que

precisava ter sido feito com as máscaras, quando elas se mostraram importantes agora,

durante a pandemia de covid-19. Além dessas medidas, tomamos muito cuidado com a saúde

do vírus, oferecendo tratamento totalmente gratuito para fortalecimento da imunidade nas

pessoas já infectadas através do SUS e, de forma excelente e rápida, procuramos incentivar o

rastreio de contatos, o que se assemelha a táticas que países da Ásia utilizaram durante os

surtos da covid-19 e hoje, estão estatisticamente muito bem no controle da disseminação do

vírus.



Objetivo

O objetivo do presente trabalho é recapitular momentos onde políticas de

conscientização da população foram utilizadas para um bem de saúde pública, buscando

diagnosticar possíveis erros e acertos cometidos em outros momentos, em situações muito

parecidas com as quais enfrentamos atualmente.

Metodologia

A metodologia do projeto que resulta no presente trabalho, consistiu numa pesquisa e

análise de dados divulgados por instituições e organizações de saúde nacionais e

internacionais, buscando intercalar as situações do presente com o que enfrentamos no

passado. Quanto às técnicas utilizadas nestas análises, estas consistiram na comparação

desses dados e das abordagens utilizadas pelas autoridades durante esses períodos. Em

relação a análise dos dados estes foram realizados por meio do método de análise diagnóstica.

Resultados

No que tange aos resultados das análises e comparações entre dados reais na

abordagem de dois vírus que assolaram nações, e seus respectivos métodos de contenção,

onde a partir disso podemos visualizar e entender como uma abordagem ética e clara pode

mudar o futuro de uma população, daí, o valor da educação, e para além disso, a importância

da conscientização e das informações corretas e claras na procura de se estabelecer um senso

comum.

Conclusões

O Brasil deu um dos melhores exemplos mundiais de como combater o HIV. Já nos

dias de hoje, foi exatamente nessa mudança nas abordagens onde nossos governantes erraram

de forma arbitrária no combate ao Covid-19. Na época, foi com a construção da confiança na

ciência em que fizemos o cidadão sentir-se parte contribuinte da sociedade, descartando

olhares preconceituosos e individualistas, o que se assemelha muito ao conceito da ética da

alteridade, de Levinas. Entender que o outro existe, e que pensar no coletivo, é pensar em si

próprio também. "O rosto do Outro recorda as obrigações do ‘eu’” (COSTA, 2000, p. 140).

Hoje, nossos governantes incitam a desconfiança na ciência e no que já foi provado como

eficaz, cada vez mais promovem desinformação, formando, por exemplo, grupos de

negacionistas no caso das vacinas contra o Covid-19. Ao status que tínhamos, parecemos

estar hoje, caminhando na direção contrária.
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