Questões e Respostas (Sociedade)
Q. Como a sociedade afetar a transmissão do HIV?
A.A sociedade muda a forma como o HIV é transmitido de acordo com o nível social, de várias
maneiras. Essa é uma das razões porque alguns países têm uma prevalência de HIV/AIDS
maior do que outros. Existem muito fatores, a seguir está uma lista sem ordem específica: (1)
Negação - Sociedade e pessoas negam que o HIV os afeta ou afeta seu meio social, isso
normalmente leva a por a culpa em outros; (2) – Educação – A inabilidade de ter acesso a
educação, falta de informação e informações erradas sobre HIV/AIDS levam a um aumento na
prevalência. (3) Serviços médicos – A falta de serviços médicos, como testes e tratamento, ou
o uso inadequado dos serviços médicos, como as transmissões através de transfusões
sanguíneas podem aumentar a prevalência. (4) Guerra e Conflito – Instabilidade social muitas
vezes leva a quebra das normas sociais e até mesmo ao caos social. Isso pode levar a
violência sexual, como foi testemunhado no genocídio de Ruanda e durante a guerra civil do
Congo. O movimento de militares e milícias pode transportar o vírus para diferentes
localidades, um exemplo disso são pacificadores que trabalham no mundo inteiro e podem se
envolver com o comércio sexual. (5) O movimento em massa de pessoas, que pode estar
associada com conflito tanto como militares como também como refugiados e migração, foram
associados com o aumento da prevalência do HIV. Isso ocorre devido a mudança na sociedade
e vida normal assim como o aumento na violência sexual durante movimentos de massa. (6)
Sócio-econômicos – Pobreza pode levar a vários comportamentos de risco, como comércio do
sexo ou troca de sexo por mensalidade escolar e bens materiais. As desigualdades sociais
podem aumentar a prevalência do HIV, devido ao fato das mulheres receberem menos
educação em sociedades onde mulheres têm um menor status social. (7) DSTs – Doença
sexualmente transmissíveis são um cofator na transmissão do HIV e a sua prevalência esta
associada com a prevalência do HIV.
Q.Muitos desses fatores eu não consigo controlar, não há esperança?
A.Não, há esperança sim. Não vamos chegar ao desespero. Os fatores sociais estão fora do
controle individual das pessoas. Aspectos como conflito e economia macro não esta sob o
controle da população em geral. Entretanto, a presença de um conflito e/ou de pobreza não
significa que as pessoas se tornaram HIV positivo, significa sim que a probabilidade e a
prevalência aumentarão. Nesses casos, precisamos alterar nosso próprio comportamento para
nos preparáramos para as dificuldades que as situações nos apresentam. Outros fatores como
negação são preocupações com bases sociais, e nos podemos ajudar a mudar essas idéias
para diminuir a prevalência do HIV/AIDS. DSTs podem ser tratadas e desigualdades sociais
trabalhadas para que nós possamos mudar o curso dessa pandemia. Todo dia 14 mil pessoas
são infectadas com HIV e nós podemos ajudar a reduzir esse número e criar um melhor futuro
para nossa comunidade e mundo.

