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Aids: ‘Estamos muito, muito longe
da meta’, diz especialista de
Médicos Sem Fronteiras
Para Eric Goemaere, ampliação do tratamento ainda é grande desaﬁo
POR ROBERTA JANSEN
01/12/2014 6:00

RIO  Coordenador médico da ONG Médicos
Sem Fronteiras (MSF) na África do Sul, um dos
países mais atingidos pela epidemia de Aids,
Eric Goemaere fala dos desafios para cumprir as
metas do Unaids.
Trinta anos depois de a Aids ser
declarada uma epidemia global, qual o
maior desafio hoje para quem trabalha
na linha de frente do combate à doença?
Estamos hoje num ponto crucial da epidemia.
Conseguimos reduzir a mortalidade e a
morbidade (a taxa de incapacitação pela
doença), reduzir o número de novos casos. Mas
precisamos dobrar ou até triplicar o número de
pessoas que recebem o tratamento para
alcançar as metas do Unaids (de zerar o número
de novas infecções até 2030). E temos que
tratar toda essa gente sem comprometer a
qualidade do atendimento. Esse é um grande
desafio.
Mas o senhor considera possível atingir
essas metas?
Acho possível, mas há muitas complicações.
Temos que mudar a forma de fazer as coisas.
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Para ampliar o
número de
pessoas em
tratamento,
precisamos de
novas maneiras
de levar os
medicamentos
aos soropositivos,
por exemplo, e
não apenas
oferecêlos nos
serviços de saúde.
Precisamos
envolver mais as
comunidades nos
processos, fazer
com que tenham
um papel mais
ativo, que
recebam mais
informação. Isso
é crucial também
para a aderência
ao tratamento.
Ainda estamos
muito, muito
longe das metas.
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Aids: 30 anos depois do início da epidemia,
gays continuam sendo os mais vulneráveis
Exclusivo: Fiocruz obtém patente que pode
levar a vacinas contra doenças como ebola
e Chagas
Remediar para prevenir: Fiocruz distribui
antirretrovirais a voluntários para evitar
HIV
A discriminação ainda é um problema
grave?
Nos países em que a prevalência da doença é
mais baixa, o estigma é enorme. Não há leis de
proteção aos pacientes, e, para piorar, muitos
têm uma extensa legislação antigay, o que é uma
vergonha. Ou seja, são criminalizados. Agora,
no Sul da África, onde a prevalência é muito
alta, o preconceito é menor, as pessoas encaram
com mais naturalidade.
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Qual o impacto da atual epidemia de
ebola no tratamento de Aids na África?
O impacto nos serviços de saúde em geral é
catastrófico. Nos países mais afetados pelo
ebola, os centros de tratamento para o HIV
simplesmente pararam de funcionar — seja
porque mudaram o foco e estão tratando ebola,
seja por temor de trabalhar em qualquer centro
de saúde e se expor.
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