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Homens devem se empenhar mais no combate à aids, cobram
primeiras-damas africanas
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Internacional

Renata Giraldi
Repórter da Agência Brasil

Brasília – A primeira-dama da Namíbia, Penehupifo Pohamba, que coordena a Organização das Primeiras-
Damas Africanas contra HIV/Aids, apelou ontem (31) para que pais, maridos, companheiros e namorados se
envolvam mais nas ações de combate à doença na região. Na 11ª assembleia da organização, o assunto
predominou nos debates.

Penehupifo Pohamba destacou que na maioria dos países africanos “a falta de envolvimento dos homens” em
programas de saúde sexual e reprodutiva é um desafio. Para ela, é possível vislumbrar uma África com zero
de contaminação desde que uma campanha na região tenha apoio também dos homens.

"Vamos realizar essa campanha sob o tema Uma Geração Livre de HIV, é necessário que homens e mulheres
se cuidem a partir de hoje”, disse a primeira-dama da Namíbia. "Acredito que em zero de infecções pelo
[vírus] HIV entre bebês recém-nascidos é uma meta alcançável", disse ela.

O diretor executivo do Programa das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids), Michel Sidibé, elogiou o trabalho
das primeiras-damas. “[O empenho das primeiras-damas] gera resultados cada vez mais visíveis e está
fazendo a diferença na vida das mulheres, jovens e crianças em toda a África", destacou.

Pelos últimos dados do Unaids, houve um progresso na última década na redução de novas infecções pelo
vírus HIV entre crianças na África Subsaariana. A estimativa é que cerca de 350 mil tenham sido foram
infectadas na região, em 2010. Em comparação a 2001, houve redução de 30%. Naquele ano, os casos
somavam aproximadamente 500 mil.

Edição: Juliana Andrade
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