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ONG de combate
aids na África diz que "elas
têm de mandar na cama"
Almudena Domenech.

Campala, 25 out (EFE).- "Elas têm de mandar na cama",
sentenciou o diretor do Infectious Diseases Institute (IDI), Alex
Coutinho, diante do paradoxo de o grupo de maior risco de
contágio da aids ser o de mulheres das cidades africanas com certa
formação e recursos, simplesmente por se submeterem as
exigências sexuais dos homens e não exigir deles o uso de
preservativo.

Para o responsável pelo centro de pesquisa sobre o HIV, situado
em Campala (Uganda) e com o qual colabora a companhia
farmacêutica Pfizer, confessou que, atualmente, a ameaça mais
elevada de novas infecções está nas zonas urbanas, 6% acima das
áreas rurais.

O sexo se transformou para elas em "uma mercadoria para
conseguir favores e privilégios, em sua luta por uma melhor
qualidade de vida e um salário remunerado".

"Isto é um paradoxo, porque não são as mais pobres ou as
ignorantes as que registram o maior contágio, mas as que
começam a ganhar dinheiro trabalhando nas cidades", declarou à
Agência Efe.

O analista, membro da Iniciativa Internacional de Vacina para Aids,
afirmou que o "maior poder" das mulheres passa por melhorar sua
educação, o acesso ao dinheiro e aos recursos, mas também para
que "sejam capazes de tomar decisões".

"A última região da sociedade onde as mulheres têm de alcançar
poder é em seu próprio quarto, em sua vida sexual, também na
Ásia e na Europa, determinando o que um homem pode ou não
fazer", insistiu Coutinho, com o objetivo de que, ao menos, percam
o medo de exigir que usem preservativo.

A situação da doença já foi pior. Nos anos 90, a prevalência da aids
alcançou 20% da população ugandense. Atualmente, o índice está
entre 6% e 7% - 2 milhões de pessoas em uma população de 30
milhões.

A média de filhos por mulher na Uganda é de sete, enquanto elas
constituem 52% dos pacientes com HIV do país, o que, unido à
pobreza, as deixe em completo abandono.

Embora as doenças infecciosas atinjam os dois sexos, o certo é que
o denominador comum das mães afetadas é a solidão para criar os
filhos, o sofrimento e a marginalização sem que,
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surpreendentemente, isso as impeça de sorrir.

As meninas têm contato com o sexo antes dos meninos. Elas aos
15 e eles aos 17, em um momento em que não estão totalmente
desenvolvidas, de modo que se agravam as consequências da
infecção. Além disso, é mais fácil o contágio porque nos genitais
femininos há mais zonas expostas ao vírus do que no pênis.

"Na África, frequentemente um homem tem três mulheres e, se é
soropositivo, contagiará todas", comentou Coutinho sobre um
continente onde a poligamia é ainda frequente.

Zahara tem 28 anos, quatro filhos e vive sozinha em um bairro
pobre nos arredores de Campala, desde que descobriu-se com HIV
e seu parceiro a abandonou, uma história que, infelizmente, se
repete continuamente nos países em desenvolvimento.

Se não fosse por sua mãe, que a levou ao hospital, provavelmente
ela teria morrido em sua casa, um pequeno cubículo repleto de
camas onde o barro inunda tudo e quase não entra ar.

Apesar da cena trágica, uma mãe distribui bananas para agradecer
a um grupo de jornalistas internacionais que a visitava no instituto
terem "salvo sua filha", porque assim ela o interpreta.

Zahara é um dos 10 mil pacientes com HIV e outras doenças que a
cada ano recebem tratamento e acompanhamento no IDI, um
centro de excelência criado em 2004 e com o qual a companhia
farmacêutica Pfizer colabora de forma altruísta.

Neste local, os pacientes são atendidos gratuitamente, dos quais
65% são mulheres pobres, em um momento em que pesquisam as
melhores práticas relacionadas ao HIV e oferece-se formação de
alta qualidade para os profissionais de saúde. Ao todo, 5 mil
trabalhadores foram preparados para atuarem em 27 países
africanos.

Pfizer financia outros projetos, entre estes, um dedicado a erradicar
o tracoma - principal causa de cegueira - e hospitais como o de
Mengo, em Campala, onde as grávidas recebem tratamento de HIV
para evitar contágio aos filhos. EFE
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