
Portugal regista menos 200
novos casos de sida em 2013
INVESTIGAÇÃO O número de novos
casos de sida em Portugal dimi-
nuiu em 2013, ano em que foram
registadas menos 200 notificações
em relação a 20 12, anunciou on-
tem o ministro da Saúde. Paulo
Macedo falava à margem da Con-
ferência "VIH-2: o vírus esquecido",

que decorre em Lisboa, no Institu-
to de Medicina Molecular (IMM) .

"Uma boa notícia é que o núme-
ro de novos casos diminuiu em re-
lação aos anos anteriores, sendo
um dos melhores números já re-
gistados no sentido de menos ca-
sos novos. Temos cerca de menos
200 casos novos", revelou, salien-
tando que "os números finais" se-
rão divulgados até junho.

Num estudo inédito, o do Insti-
tuto de Medicina Molecular revela

que na infeção pelo VIH2 há um
melhor controlo da mucosa intes-
tinal, o que impede a libertação de
micróbios e consequente inflama-
ção, como acontece com o VIHI.

Segundo uma das autoras, Ana
E. Sousa, oVIH induz uma infeção
crónica, que progride para sida,
mas a progressão é mais lenta nos
casos de infeção pelo VIH2. No
caso destas infeções, o vírus entra
nas células e estabelece reservató-
rios virais, no entanto, nestes ca-
sos, quase não há carga virai em
circulação, o que indica que de al-

guma forma "o vírus é controlado".
"Falta saber como é controlado,

Informação ajuda a travar VIH

quais os mecanismos dentro da
célula que fazem com que ele seja
controlado", diz Ana E.Sousa, su-
blinhando que é um "bom mode-
lo para compreender o VIH1 ".
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Casos de
sida baixam
em 2013
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¦ Cientistas pedem
mais condições para
investigar e não para só

seguir novidades alheias

O
número de novos casos de

sida em Portugal dimi-
nuiu em 2013, ano em que

foram registadas menos 200 no -

tificações em relação a 2012,
afirmou ontem o ministro da

Saúde, Paulo Macedo.
Paulo Macedo, que falava à

margem da conferência " VIH - 2 :

o vírus esquecido", em Lisboa,

sublinhou ser "uma boa notícia
o número de novos casos ter di-
minuído em relação aos anos

anteriores, sendo um dos me-
lhores números já registados,
com menos 200 novos casos"

O ministro sublinhou que a

área da sida continua a "merecer
a atenção" do Governo, porque a

"prevalência ainda é elevada em
termos europeus".

A conferência destinou- se a

apresentar a história do VIH -2,
com a ajuda de especialistas
estrangeiros, e pretendeu cha-
mar mais pessoas para estudar

aquele vírus esquecido. A in-

vestigadora Maria do Carmo

Fonseca, diretora do Instituto de

Medicina Molecular, considera

que é preciso dar mais "condi-
ções para que os médicos pos-
sam fazer mais investigação e

não apenas seguir as novidades

que os investigadores mundiais

introduzem no mundo da pres-
tação de cuidados de saúde", re-
feriu. A investigadora acrescen-
tou ainda ver com "agrado" a

criação de centros de referen-
ciação (mais informação na pá-
gina 51). B*COM LUSA

Portugueses reclamam mais meios para investigar o vírus da sida
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ENQUADRAMENTO LEGAL

O Ministério da Saúde está a
estudar legislação para que
os investigadores possam
ter um dispositivo legal pró-
prio para poderem prosse-
guir a investigação enquan-
to trabalham nos hospitais.

MENOS INTERNADOS
No período de 2007-2011,0
número de internamentos as-
sociados à infeção por VIH, o

número de dias de interna-

mento e o número de óbitos

nos hospitais decresceram

progressivamente.

HOMOSSEXUAIS
A transmissão da infeção do
vírus da sida através de rela-

ções sexuais homossexuais
entre homens até aos 35
anos, atinge atualmente
mais de 20 por cento do to-
tal de casos notificados pe-
las autoridades de saúde
nos últimos anos.



Foram notificados
menos 200 novos
casos de sida
no ano passado
Ministro da Saúde

garante que a área vai
continuar a merecer
atenção do Governo

O NÚMERO de novos casos
de infeção pelo vírus da sida
diminuiu em 2013, registan-
do-se menos 200 notifica-
ções, anunciou, ontem, o mi-
nistro da Saúde, numa confe-
rência sobre o vírus da imu-
nodeficiência humana (VIH)
tipo 2.

"Uma boa notícia é que o

número de novos casos dimi-
nuiu em relação ao ano ante-
rior", disse Paulo Macedo, sa-

lientando que "os números
finais" serão divulgados até

junho. Não obstante as me-
lhorias, o ministro sublinhou

que a área da sida continua "a
merecer a atenção" do Go-

verno, porque "a prevalência
ainda é elevada, em termos
europeus".

Na conferência "VIH-2: o

vírus esquecido", Maria do
Carmo Fonseca salientou
que é preciso "dar mais im-
portância e condições para
que os nossos médicos pos-
sam fazer mais investigação
e não apenas seguir as novi-
dades que os investigadores
do resto do Mundo introdu-
zem". A diretora do Institu-
to de Medicina Molecular
afirmou ver com "imenso
agrado" a preparação pelo
Ministério da Saúde de cen-
tros de referenciação como
forma de assegurar a carrei-
ra de médicos investigado-
res.

O ministro respondeu que
o Governo vê "como relevan-
te que os investigadores pos-
sam ter um dispositivo legal
próprio em termos de enqua-
dramento nos hospitais, no
sentido de poderem prosse-
guir a investigação enquanto
trabalham nos hospitais".»

Paulo Macedo diz que prevalência continua elevada

ERS RESPONDE A RECLAMAÇÕES
? A Entidade Reguladora da
Saúde (ERS) vai passar a con-
centrar e responder a todas

as reclamações dos utentes
de saúde a partir de junho.
Paulo Macedo considera que
"deve ser uma entidade in-

dependente a responder, a

coordenar e a tratar" as re-
clamações dos utentes de

hospitais, centros de saúde,
clínicas e consultórios. A lei
já prevê que as queixas se-

jam respondidas em dois

meses, agora a ERS vai vigiar
o cumprimentos dos prazos.


