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Na faixa de 13 a 19 anos, doença
cresce mais entre as meninas
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA

A Aids cresce mais entre as meninas do que entre os
meninos na faixa etária dos 13 aos 19 anos. Por conta dessa
tendência, que se mantém nos últimos dez anos, o
Ministério da Saúde fará a próxima campanha de Carnaval
voltada para elas.
Trata-se de uma das únicas faixas em que há mais casos de
Aids no sexo feminino. Atualmente, para cada 15 casos da
doença em homens, existem, aproximadamente, dez casos
em mulheres.
Dados do novo boletim epidemiológico, divulgado ontem,
mostram que, em 2007, foram registrados 315 casos novos
de Aids entre garotas com idade entre 13 e 19 anos.
Na mesma faixa etária, os garotos motivaram 235
notificações da doença.
De acordo com a diretora do Departamento de DST/Aids do
Ministério da Saúde, Mariângela Simão, as garotas ainda
possuem baixo poder de negociação para que os
companheiros utilizem preservativo.
"Esse valor cultural pesa em todas as faixas etárias. As
meninas tradicionalmente dependem dos meninos para o uso
da camisinha", afirma Simão.
Em uma pesquisa do Ministério da Saúde realizada com
estudantes entre 2006 e 2007, quando foram questionadas
sobre o motivo pelo qual não usaram o preservativo na
última relação sexual, a primeira razão que as meninas
apontaram foi a confiança no parceiro.
Entre os meninos, 7% apontaram esse motivo, de acordo
com Mariângela Simão.

Texto Anterior: Aids avança em cidades menores
Próximo Texto: Instituto do Câncer de SP tem 10% de
doentes jovens
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