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Em 1º de dezembro, marca-se o “Dia 
Mundial da Luta Contra a Aids”. Além 
disso, o Programa Estadual DST/Aids-
SP completa seus 30 anos em 2013. 
Os casos compulsoriamente relatados 
diminuem com o passar do tempo, mas 
a doença continua atingindo significa-
tivamente a população, que vem tendo 
menos acesso a notícias sobre o tema e 
campanhas de educação.

Foram 7.706 casos relatados no estado 
em 2011, comparados a 12.484 em 1998, 
ano de maior número de notificações na 
série histórica do boletim epidemiológi-
co da Secretaria Estadual de Saúde. Mas 
o assunto não aparece na mídia com a 
intensidade de outros tempos. 

Para compreender melhor o histórico 
da relação da doença com a imprensa e as 
melhorias de fato alcançadas, IMPRENSA 
entrevistou a médica sanitarista doutora 
Maria Clara Gianna, atualmente coorde-
nadora do programa estadual e médica 
atuante nele há 25 anos. 

Maria Clara trabalha no Centro de 
Referência e Treinamento DST/Aids-SP 
(CRT), da Secretaria da Saúde do Estado. 
O centro distribui medicamentos adqui-
ridos pelo Ministério da Saúde a 80 mil 
pacientes do estado de São Paulo. Uma 
lei de 1996 garante a todos eles o acesso 
aos antirretrovirais. 

O CRT tem a função de ambulatório, 
pronto-socorro e hospital, específicos 
para pacientes com HIV/Aids; faz acom-
panhamento de 5 mil pessoas e distribui 
100 milhões de preservativos anual-
mente. Além disso, recebe notificação 
compulsória – e sigilosa, restrita ao ser-
viço de saúde – com dados de pessoas 
com o vírus de todos os 645 municípios 
paulistas, para depois filtrar as duplici-
dades e verificar como se distribuem os 
casos da doença.

avançO
“Estou aqui há 25 anos, e vi todo o avanço no 

controle da epidemia. Antes podia acontecer de um 

paciente morrer seis meses depois do diagnóstico. 

Temos pacientes que nasceram com Aids e estão se 

casando. Seus filhos não nascerão com a doença, 

com o tratamento correto. Há cinco anos vi nasci-

mentos de filhos de pacientes sem a doença. O pre-

conceito ainda existe, mas diminuiu, os pacientes 

estão mais inseridos na sociedade.” 

equívOcOs
“Talvez por causa do avanço da resposta brasileira 

contra o HIV/Aids, houve uma impressão de que o 

problema está resolvido. mas isso é um equívoco. 

Temos ainda oito óbitos por dia no estado. São 

3 mil por ano. Já diminuiu muito, por causa de 
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medicamentos que possibilitam uma qualidade de 

vida melhor para os pacientes, mas ainda possuem 

efeitos colaterais. Também não eliminamos total-

mente a transmissão vertical do HIV [da mãe para 

os filhos], mas deveríamos já ter conseguido. Houve 

um salto de qualidade [notificações de menores de 

13 anos com Aids por transmissão vertical caíram 

do pico de 445 em 1997 para 50 em 2011], porém  

há questões ainda não solucionadas.” 

Celebridades 
“O caso mais grave que vi na mídia abordando a Aids, 

apesar de ser um caso à parte, foi a capa da revista 

Veja com o cantor Cazuza [em abril de 1989]. Ele foi 

exposto de forma muito agressiva e cruel. As pessoas 

que trabalhavam com a doença e também os pacien-

tes ficaram chocados. Foi uma época em que pessoas 

com repercussão na mídia, como ele, Renato Russo, 

Sandra Bréa e Freddie Mercury, passaram a assumir ter 

a doença e tiveram muita exposição por isso. O tema 

da Aids aparecia na mídia por causa dessas celebrida-

des, mas junto com o preconceito. E, às vezes, houve 

pouco cuidado com essas pessoas da mídia, quando se 

falou no HIV, em sua vida sexual.”

NeCessidades
“Precisamos da imprensa, sim, para acompanhar as 

melhorias, mas divulgando de forma correta. Só nesse 

serviço [CRT], 80 mil pessoas estão tomando medica-

mentos antirretrovirais. E ainda há os que se infectam 

por não usarem preservativo. Há também o problema 

do diagnóstico tardio, quando a situação fica muito 

mais grave. É preciso informar a população que temos 

os recursos disponíveis aqui para fazer os testes. As 

pessoas não sabem que é possível fazer isso no serviço 

público [são cerca de 200 centros de testes pelo esta-

do]. As pessoas têm medo de fazer o teste.”

VigilâNCia Com mediCameNtos
“Outra maneira pela qual a imprensa sempre ajudou 

foi na luta pela distribuição regular de medicamentos, 

que hoje se estabilizou. Nunca tivemos dificuldades 

com isso, desde que se iniciou, apenas aconteceram 

falhas pontuais. Podemos dizer que a imprensa ajudou 

a garantir a continuidade do serviço porque, sempre 

que havia alguma falha, isso ia parar na mídia! Eu sou 

de órgão público, mas acho muito bom que isso seja 

feito, para garantir o direito do usuário.”

PaNorama históriCo
“De modo geral, a imprensa sempre foi parceira, pas-

sando informações corretas à população. Nos últimos 

cinco anos, houve mesmo uma redução gradual na 

frequência com que temos falado para a mídia, pare-

ce que o tema saiu de moda. Mas, se comparar com 

outras doenças, ainda é a doença que recebe mais 

atenção. Quanto às épocas de mais destaque, acredito 

que, além da fase em que algumas celebridades se 

assumiram com a doença, outra fase importante foi a 

da resposta brasileira com a vinda dos medicamentos 

inibidores de protease ao Brasil, entre 1996 e 2006.” 

gays
“É errado dizer que Aids é ‘coisa de gay’. Não pode-

mos voltar ao ‘peste gay’, mas não posso negar que 

a doença continua atingindo gays de forma mais 

significativa. Por quê? Pelo sexo anal sem cami-

sinha. O sexo vaginal também transmite a doen-

ça, mas o anal desprotegido, tanto hétero como 

homossexual, laceram a mucosa anal e facilitam a 

transmissão da doença.” 

mulheres joVeNs
“Quero falar com as mídias mais variadas, como 

as voltadas ao público gay, e também as voltadas 

aos jovens, às mulheres. Espero que revistas como 

Cláudia e Nova tratem do assunto, para falar com 

as mulheres jovens, até porque o índice de trans-

missão da doença cresceu nessa população, entre 15 

e 25 anos. Talvez por acharem que está tudo bem. 

Também preciso chegar aos homens heterossexuais. 

E os blogs devem estar incluídos nisso. Temos que 

estar presentes nessas várias mídias setorizadas 

para abordar as informações com diferentes parce-

las da sociedade. E em cada um desses espaços é 

preciso tratar de Aids de forma diferente.” 
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