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AINDA EM 
ALTO RISCO
 “Fórum AIDS e o BrASIl”, promovIDo por ImpreNSA,  

DeBAteu oS eFeItoS DA reDução Do eSpAço ceDIDo Ao temA NA míDIA

DA reportAgem

e v e n t o

E
nvolta em preconceitos e em uma 
forte carga emocional, a AIDS se 
transformou em um drama profissio-
nal nos cotidianos das redações”. Foi 
assim que o tema foi introduzido pela 

Revista IMPRENSA, em agosto de 1989, com o 
título “Cobertura de alto risco”. Após 25 anos, a 
afirmação ainda se faz válida. São 490 mil bra-
sileiros infectados com o vírus HIV, segundo 
dados da Unaids (órgão especial da ONU). No 
mundo, esse número já chega a 33,5 milhões de 
pessoas, sendo responsável por 1,7 milhão de 

óbitos anualmente. Apesar da evolução no tra-
tamento e a prevenção, a doença ainda é consi-
derada uma epidemia mundial.

 Mesmo assim, reduziu-se o espaço na mídia 
cedido a essa pauta na última década. Com esse 
foco, IMPRENSA promoveu, com apoio do 
Ministério da Saúde, o “Fórum AIDS e o Brasil”. 
O evento, realizado em São Paulo (SP), reuniu 
profissionais de comunicação, saúde e ONGs de 
todo o país. De acordo com Jarbas Barbosa, secre-
tário de Vigilância em Saúde, e conferencista do 
evento, o grupo que mais cresceu na prevalência 
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da doença na última década foi o dos homossexu-
ais, com um aumento de 30%. O outro é das 
profissionais do sexo, com prevalência de 4,9%.

Segundo ele, é necessário redobrar o cuidado 
para não passar a ideia de um otimismo exagera-
do sobre o assunto. “Os jovens gays têm uma 
percepção equivocada que hoje a AIDS tem cura e 
por isso é muito importante preservar a informa-
ção. Algumas notícias são originárias da pesquisa 
básica, que podem ser apenas o primeiro passo. É 
ótimo ter boas notícias, mas isso tem de ser bem 
contextualizado”, afirmou Barbosa durante a 
conferência “Panorama atual do contágio por HIV 
no Brasil”, que teve moderação de Sinval de 
Itacarambi Leão, diretor de IMPRENSA.

Erros E acErtos
Muita coisa mudou na cobertura dedicada ao 

tema desde a primeira matéria publicada sobre a 
doença na imprensa brasileira. Sob o título 
“Tragédia venérea”, edição de 6 de abril de 1983 
da revista IstoÉ, a reportagem noticiava uma nova 
enfermidade que preocupava médicos america-
nos. De lá para cá, a atenção e a forma como o 
assunto é tratado passaram por fases distintas. 
Segundo Bruno Garattoni, editor de ciência e 
tecnologia da revista Superinteressante, a primeira 
delas aconteceu nos anos 1980 e foi marcada pelo 
medo. Já a segunda, nos anos 1990, foi caracteri-
zada pela conscientização e educação.

 Por fim, a terceira fase, nos anos 2000, foi 
exatamente a escassez do debate. “Hoje a ques-
tão voltou, mas com um tom diferente: o de 
esperança. Isso se deve aos resultados de alguns 
estudos que mostram dados sobre a cura fun-
cional. Nós temos sido muito cuidadosos ao 
enfatizar que a prevenção e o sexo seguro con-
tinuam sendo essenciais”, destacou Garattoni 
durante o “Painel I – Cobertura sobre o HIV: 
erros, acertos e evoluções”, moderado por 
Maria Clara Gianna, coordenadora do Programa 
Estadual DST/AIDS-SP.

 É exatamente diante dessas boas notícias que 
Débora Mismetti, editora de Ciência+Saúde da 
Folha de S.Paulo, enfatizou que a mídia deve ter 
cautela. “Precisamos fazer um exame de consci-
ência se realmente estamos esclarecendo as 
coisas. Notícias como essa geram muita euforia 
na sociedade. Espero ansiosamente pelo dia que 

possamos dizer que a AIDS tem cura, mas temos 
um longo caminho de idas e vindas. Temos que 
seguir todos os passos atentamente”, ressaltou.

PodEr da mídia
Paulo Giacomini, secretário de comunicação da 

Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e 
AIDS (RNP+Brasil), lembrou uma pesquisa reali-
zada em maio de 2011, com duas comunidades 
virtuais frequentadas por pessoas que convivem 
com HIV e AIDS, na qual um depoimento chamou 
sua atenção. O caso de um rapaz que decidiu fazer 
o teste depois de assistir uma série de reportagens 
do médico Dráuzio Varela, no "Fantástico" (Rede 
Globo). O resultado deu positivo.

 “Nenhum depoimento dessa pesquisa fazia 
referência às campanhas do governo. Ou seja, o 
papel dos formadores de opinião nos meios de 
comunicação é fundamental no controle da epi-
demia", disse Giacomini, que participou do 
“Painel II – O Poder da mídia no combate à 
AIDS no Brasil", moderado por Maria Helena 
Franco, coordenadora de marketing do ECOS - 
Comunicação e Sexualidade, que também con-
tou com a participação de João Ricardo de 
Abrahão, responsável pela campanha de com-
bate à AIDS do Grupo Abril que envolverá as 
48 marcas da empresa.

Humanização
"Temos de refletir sobre a forma de humanizar 

a cobertura para contribuir com o enfrentamento 
da doença. Não é só estatística, não acontece só 
com pessoas famosas que morreram com o vírus”, 
afirmou a fundadora da Agência de Notícias da 
AIDS no Brasil, Roseli Tardelli, durante a confe-
rência de encerramento “O papel do jornalista na 
prevenção da AIDS”, moderada por Thaís Naldoni, 
gerente de jornalismo de IMPRENSA.

Hoje, a agência envia pautas diariamente para 
duas mil pessoas, como também mantém a 
Agência Sida, inaugurada em agosto de 2009, em 
Moçambique. “Eu, por exemplo, dentro do meu 
ofício, faço o que é possível. Meu irmão morreu 
com trinta quilos, sem andar, sem enxergar. Está 
tudo no valor da vida. É possível trazer a pauta de 
volta à mídia nesse viés, de ser sempre um ins-
trumento para que as pessoas possam perceber 
sua vulnerabilidade”, finalizou Roseli. 
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