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OUTRO LADO

Secretário diz que número de
casos é estável

DE BRASÍLIA

O secretário de vigilância em saúde do Ministério da Saúde,
Jarbas Barbosa, questionou a leitura dos dados da Aids feita
pelo manifesto.

"O óbito aumentou entre aspas. A população aumentou,
então a taxa de mortalidade está estabilizada."

Ele faz o mesmo raciocínio para o número de casos da
doença e diz que a taxa de incidência caiu nitidamente no
Sudeste, onde a epidemia está consolidada.

E isso, continua, mesmo com o maior número de testagens
feitas para o HIV.

Sobre o percentual de gestantes com o vírus em tratamento,
Barbosa afirma que dados de 2011 mostram que também há
estabilidade.

Ele diz que é preciso fazer uma análise epidemiológica mais
aprofundada dos números. E argumenta que os dados da
doença no Brasil são bons frente a países com
características semelhantes.

Segundo o secretário, a política de Aids é aberta no país,
discutida periodicamente com especialistas e a sociedade
civil. "Algumas questões que eles colocam como
inquietações são compartilhadas, estamos fazendo políticas
para atendê-las."

As preocupações, diz, são a aproximação com os grupos
mais vulneráveis (como jovens gays) e testes precoces para
a doença. (JN)
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