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VELHO DEBATE 
Segunda edição do “Fórum aidS e o BraSil”, promovido por imprenSa, diScutiu 

a importância da inFormação na prevenção e melhoria do tratamento da doença

por gaBriela Ferigato 

da reportagem

M
ais de trinta anos após o início 
da epidemia de AIDS no 
mundo, a doença, infelizmente, 
ainda precisa ser lembrada, e 
não apenas no dia 1º de dezem-

bro, Dia Mundial de Luta Contra a AIDS. Desde 
2006, os casos de contaminação por HIV entre 
jovens, 15 a 24 anos, aumentaram em mais de 50% 
no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. 

Se em 2004 havia 9,6 casos de AIDS em cada 
grupo de 100 mil habitantes dessa faixa etária, em 
2013 o índice saltou para 12,7. Ao todo foram 
4.414 jovens detectados com o vírus em 2013, 
contra 3.453 em 2004. Junto com a discriminação, 
a falta de informação eleva os números de casos 
no Brasil. Mais de 718 mil pessoas são portadoras 
de HIV, mas cerca de 20% delas não sabem.

Essa realidade mostra que ainda há espaço 
para esclarecimento e informação, e a mídia, jun- 
to com outros atores, desempenham importante 
papel. Em novembro, IMPRENSA Editorial, com 
o apoio do Ministério da Saúde e da Escola de 
Jornalismo da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM), promoveu o “2º Fórum AIDS 
e o Brasil”. Apresentado pela jornalista Thaís 
Naldoni, o evento, realizado dos estúdios da 

ESPM, em São Paulo (SP), e transmitido ao vivo, 
reuniu profissionais de comunicação, saúde, edu-
cação e ONGs de todo o país. 

Durante o primeiro painel “AIDS: controle 
pela ação e educação”, Ivo Brito, coordenador da 
unidade de prevenção do Programa Nacional 
de DST e AIDS do Ministério da Saúde, e 
Robério Alves Carneiro Jr, médico infectologista 
do Hospital Emílio Ribas (SP), debateram sobre 
a importância de políticas públicas e da ação 
médica na prevenção do HIV.

De acordo com Brito, antes se encarava o con-
tágio como se todas as pessoas fossem vulnerá-
veis, e hoje as medidas são voltadas a certos 
nichos para aprofundar a prevenção. Entre os 
focos de trabalho, estão jovens homossexuais, 
profissionais do sexo feminino, usuários de dro-
gas e a população que vive nas ruas. Brito afirma 
que é preciso aprofundar os mecanismos de infor-
mação. “Para a população, em geral, há as mídias 
de massa. Temos nos concentrado em trabalhar 
com veículos alternativos que buscam atingir os 
segmentos mais vulneráveis à doença”, diz.

Para o infectologista, as campanhas devem 
começar a ser introduzidas mais cedo, de modo 
claro e correto. “Há paciente que chega ao consul-
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308 Fórum.indd   62 18.12.14   17:40:37



i m p r e n s a  |  j a n e i r o / f e v e r e i r o  2 0 1 5  6 3

valdir cimino

fabiane leite

georgiana braga thaís naldoni

Fo
to

s:
 G

ab
ri

el
a 

Fe
ri

ga
to
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tório revoltado, com queixa de professor que diz 
que quem tem o vírus HIV morre. É uma questão 
muito delicada”, declara. Por isso, segundo ele, 
uma ação feita para o público em geral tem mais 
eficácia, pois as pessoas sentiriam a informação de 
modo constante, capaz de chegar a todos.

MÍDIA
Ao longo do painel “A mídia como plataforma 

de informação sobre o HIV”, Ana Canosa, tera-
peuta sexual, educadora e apresentadora do qua-
dro “Família pede Socorro” (SBT) e Fabiane Leite, 
jornalista especializada na cobertura de saúde e 
produtora do programa “Bem Estar” (Rede Globo), 
falaram sobre a responsabilidade dos meios de 
comunicação de contribuírem para o debate.

Ambas concordam que existe uma restrição 
da cobertura em datas específicas, como 1º de 
dezembro, se esquecendo de pulverizar pautas 
ao longo de todo o ano. “Como vivem as pessoas 
com HIV? As mulheres na terceira idade infec-
tadas, por exemplo? Tem aumentado os casos 
de infecção por causa de seus maridos suposta-
mente monogâmicos e nada é discutido na 
imprensa”, lembrou Ana.

Outros tabus que passam longe do espaço na 
imprensa, segundo as especialistas, são as rela-
ções homoafetivas, o trabalho de profissionais 
do sexo e até mesmo como fica o planejamento 
familiar quando um dos parceiros tem HIV. Para 
Fabiana, é preciso haver uma verdadeira huma-
nização nas abordagens, baseando as reporta-
gens em histórias e não apenas em números. 
Desta forma, informações importantes vão che-
gar aos grupos de mais vulnerabilidade.

Segundo a produtora do “Bem Estar”, é cada 
vez mais difícil pautar a imprensa em relação ao 
tema. “Nesse atual contexto de crise, as pessoas 
querem notícias boas, novidades e não querem 
mexer com assuntos ‘chatos’”, diz. Além disso, 
ela acredita que os profissionais tem medo de 
falar, por exemplo, que a epidemia está concen-
trada em homens jovens e homossexuais. “Há um 
receio em falar e parecer que quer dizer que todo 
homem que faz sexo com homem é promíscuo e 
voltar isso como se fosse o ‘câncer gay’”.

socIeDADe
O número de novos casos de infecção por HIV 

no Brasil aumentou 11% e o índice de mortes 
subiu 7%, entre 2005 e 2013, segundo relatório 
divulgado recentemente pela Unaids (Programa 
da ONU para HIV e AIDS). De acordo com 

Georgiana Braga-Orillard, diretora da entidade, 
isso acontece em parte porque as pessoas que se 
tratam há um longo período estão morrendo, 
mas principalmente porque elas não estão se 
tratando a tempo. 

Uma das soluções que aponta é o trabalho em 
conjunto da sociedade civil com a mídia para tra-
zer o tema ao debate, partindo, por exemplo, das 
novidades que podem ajudar no diagnóstico e 
tratamento da doença. “O Brasil tem um desafio 
muito grande pelo seu tamanho e complexidade. 
De um lado tem uma resposta médica fantástica, 
com testes sanguíneos e orais fabricados no país, 
distribuídos pelo SUS e ONGs, mas ao mesmo 
tempo existe muita discriminação. Apesar do 
sistema estar pronto, muita gente está morrendo 
sem saber que tem o vírus. A mídia tem um papel 
importante a cumprir”, afirma.

Junto com Georgiana, Pedro Furtado, roteirista 
do longa “Boa sorte”, da Conspiração Filmes, e 
Valdir Cimino, presidente da Associação Viva e 
Deixe Viver, participaram do painel “Mobilização 
da sociedade civil no combate à AIDS”. Para 
Cimino, uma das principais falhas da imprensa no 
processo de evitar uma epidemia é não falar da 
doença constantemente. “A mídia presta um des-
serviço quando não olha esses assuntos que são 
muito importantes para a sociedade. Ela tem que 
encontrar meios e criar artimanhas para impactar 
e sensibilizar o público”. 

Ainda segundo ele, é necessário trabalhar com 
as famílias e outros grupos da sociedade para 
trazer o tema à luz e falar dele abertamente. “Às 
vezes, vemos crianças nos hospitais que estão lá 
fazendo o tratamento e não sabem o que e nem 
porque estão fazendo. Temos literatura, manu-
ais etc, mas existem os conflitos, os paradigmas 
da sociedade e da família em não falar”, explica. 

Pedro Furtado, roteirista do filme “Boa sorte”, 
estrelado pela atriz Deborah Secco que interpreta 
uma personagem soropositiva, destacou o papel 
da ficção ao abordar o tema, aproximando o assun-
to da população. “Apesar de ter uma personagem 
com HIV, o filme tem outros elementos, ele é só 
mais um. O jovem tem milhões de interesses, se 
essa questão estiver misturada com outras, natu-
ralmente vai entrar. Outra coisa importante são as 
pessoas que dão depoimento, 
mostram a cara. Estatísticas às 
vezes ficam muito distantes”. 
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