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RESUMO

O Vírus da Imunodeficiência Humana – HIV existe no mundo possivelmente desde o século XIX e foi na década de 1980, já no estágio infeccioso e 
avançado da doença, que passou a ter notoriedade. Sem a cura, a característica patológica de vários sintomas e sinais provocados pelo vírus 
tornou-se a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS, que passou a ser conhecida pela ciência e pelo mundo como a doença mais 
devastadoras da história e, em poucos anos, tornou-se uma epidemia mundial. Modelos epidemiológicos vêm sendo adotados para tratar quem 
convive com o HIV/AIDS no intuito de controlar o contágio. Em dezembro de 2013, a Junta de Coordenação de Programa - PCB, Programme 
Coordinating Board, que é responsável por coordenar e avaliar o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS - UNAIDS agregou ao 
programa a meta 90-90-90 como uma das estratégias de acelerar o combate da epidemia no mundo. Seu objetivo auspicioso é que 90% das 
pessoas contaminadas pelo HIV sejam diagnosticadas e que, dessas, 90% estejam sob tratamento. Uma vez em tratamento, que 90% tenham o 
vírus indetectável. Atingindo essa meta até 2020, 73% de todas as pessoas convivendo com HIV terão a supressão viral. Com esse modelo 
epidemiológico, o cumprimento tornará possível que o mundo se livre da epidemia de AIDS até 2030. Mas as estratégias precisam estar permeada 
de ações que envolvam uma comunicação efetiva, assertiva, adequada no foco em sensibilizar aqueles que desconhecem seu diagnóstico e forte 
o suficiente para convencê-los a realizar os exames. Aquela comunicação capaz de provocar a consciência do indivíduo sobre a responsabilidade 
dele no controle e no cuidado da epidemia. Esta é uma pesquisa descritiva quantitativa sobre o comportamento da população diante das 
campanhas sobre HIV/AIDS. Buscou-se elucidar quais informações a população recebe e assimila e se há a conscientização da importância da 
prevenção para a descoberta da doença. Foi realizada pesquisa bibliográfica e documental a partir de informações do relatório publicado pelo 
UNAIDS em 2015. A pesquisa de campo aconteceu de 13 a 17 de novembro de 2016, com um questionário estruturado com perguntas fechadas e 
aplicados na web para um público aleatório, com a obtenção de 320 respostas. A coleta se deu pelo envio de links eletrônicos do sistema Google 
Docs, via e-mail, Facebook, Instagram, SMS e por aplicativo Whats app. Sem a segmentação de público, o questionário aplicado visa ao 
cumprimento do objetivo deste artigo de identificar se a população reconhece a meta 90-90-90 como contenção da epidemia do HIV/AIDS. Os 
dados foram agrupados e analisados quantitativamente. Apesar da temática “AIDS” ser de conhecimento social, a população ainda ignora a 
gravidade da epidemia, seus dados e o impacto para a saúde pública mundial. Os resultados apontam para uma desinformação a respeito da meta 
da UNAIDS e indicam o pouco acesso às campanhas de prevenção. Partimos da hipótese de que a informação é importante porque, quando 
adequada e devidamente assimilada, pode despertar o interesse por uma ação positiva em relação à prevenção. Uma vez tocado pela 
informação, o indivíduo pode fazer escolhas conscientes, como podemos observar nas respostas dos depoentes quando as notícias sobre o 
HIV/AIDS estimularam a usar a camisinha. 70% disseram que já foram estimulados pelas informações a usar preservativo. A proteção plena é o 
uso da camisinha em TODAS as relações sexuais e usá-la sempre é a única opção de proteção. Uma parcela significativa de pessoas que não usam 
camisinha. 28% declaram não usar nunca, 17% usam raramente e 24% afirmaram utilizar quase sempre, totalizando 69%. Esse dado nos leva a 
despertar para uma situação: a informação pela informação não basta.  Os respondentes não colocam em prática as orientações. A informação, 
embora assimilada, não é transformada em ação, revelando que, apesar da comunicação ser um insumo de saúde, sozinha ela não é capaz 
transformar o comportamento das pessoas.
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