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CHICO SIQUEIRA
Direto de Araçatuba

Completou um ano nesta quarta-feira que o Ministério da Saúde não entrega camisinhas
femininas para Estados e municípios do País. A suspensão ocorreu porque os preços dos
preservativos subiram e o governo não encontrou fornecedores com preços acessíveis,
passando praticamente todo o ano de 2010 negociando novas formas de compras.

Em 2008, foram entregues 3 milhões de unidades no Brasil e em 2008, 2 milhões; em 2010, apenas 379 mil
unidades, de acordo com o Departamento Nacional de DST/Aids e Hepatites Virais, do Ministério da Saúde,
responsável pela entrega dos preservativos.

A suspensão, que teve início em março do ano passado, veio a público somente agora, após denúncia feita pelo
conselheiro nacional de saúde e coordenador do Grupo de Apoio aos Doentes de Aids (Gada) de São José do Rio
Preto (SP) Júlio César Caetano. Ele descobriu a falta das camisinhas quando fazia uma campanha com
profissionais do sexo e mototaxistas de Rio Preto, que fazem uso do preservativo.

"Eles me disseram que a entrega dos preservativos tinha sido suspensa. Na prefeitura, me informaram que há
mais de um ano o município não recebia mais. Consultei o Centro de Referência e Treinamento em DST/Aids de
São Paulo e eles me confirmaram a suspensão", afirmou Júlio César Caetano. O Ministério da Saúde disse que a
normalização só deve ocorrer em quatro meses.

De acordo com o diretor do Departamento Nacional de DST/Aids e Hepatites Virais, Dirceu Bartolomeu Grecco, ao
contrário do que acontece com as camisinhas masculinas, a entrega dos preservativos femininos não é amparado
por um pacto entre governos, por isso a responsabilidade pela entrega também é de Estados e municípios, que por
sua vez esperam do governo federal o repasse dos preservativos.

Segundo Grecco, a suspensão ocorreu porque a fábrica indiana que era fornecedora do Brasil fechou e a única
fabricante existente hoje no mundo, a Female Health, com industrias na Inglaterra e Estados Unidos, reajustou o
preço do produto, que passou de R$ 0,40 para R$ 1,80 a unidade.
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