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? Desde 2013 que não pára de
aumentar o número de preserva-
tivos distribuídos gratuitamente
pelas autoridades de saúde. No
ano passado, foram 4,8 milhões,
segundo dados da Direção-Geral
da Saúde (DGS) para assinalar o

Dia Internacional do Preservati-
vo, que se celebra hoje. Ainda as-
sim, uma quantidade pouco "ra-
zoável" para o GAT (Grupo de Ati-
vistas em Tratamento), que, só
em 2017, disponibilizou 1,5 mi-
lhões de preservativos, sobretu-
do na Grande Lisboa.

"Chegamos a uma altura em
que queremos distribuir mais,
mas não podemos porque não te-
mos stock", lamenta Ricardo Fer-
nandes, diretor executivo do GAT,

que hoje vai assinalar o Dia com a

distribuição de 20 mil preservati-
vos na península de Setúbal.

Ricardo Fernandes lamenta que
não exista um plano nacional de

prevenção e de distribuição de
preservativos. "Não estão a chegar
às escolas", diz. Por exemplo, em
2017, foram distribuídos 65.488
nos estabelecimentos de ensino
públicos, segundo a DGS. "Não es-
tão muito acessíveis. Para se ter
preservativos, tem que se ir ao ga-
binete da psicóloga", justifica.

lá nos centros de saúde, é pre-
ciso marcar uma consulta de pla-
neamento familiar. "Deviam es-
tar disponíveis em locais de fácil
acesso e sem qualquer obstácu-

lo, como em caixas automáticas",
propõe Ricardo Fernandes, con-
victo de que assim seria possível
ir além dos 1,5 milhões de pre-
servativos, oferecidos em 2017
nas unidades de saúde (dados da
DGS)

"Os preservativos são o meio
mais importante de prevenir a in-
feção pelo VIH [vírus da imuno-
deficiência humana] e outras se-
xualmente transmissíveis", recor-

da, lamentando, nesse sentido, al-
guns constrangimentos que tem
sentido para chegar junto da co-
munidade homossexual.

Por exemplo, há dois meses que
o GAT não dispõe de lubrificantes,
para distribuir com os preservati-
vos, como mandam as práticas es-
tandardizadas de prevenção. "Os
lubrificantes são essenciais. Não
os vemos há meses. lá pedimos à
DGS mas dizem que não há stock",
revela Ricardo Fernandes. •
GAT defende a
criação de um plano
de distribuição

Dia Internacional do Preservativo é hoje assinalado com distribuição de unidades



pormenores :

Menos femininos
• De acordo com a Direçao-Geral
da Saúde, em 2017, foram distri-
buídos gratuitamente 4 751 387
preservativos masculinos e

110 400 femininos (em 2016, fo-
ram 194 095). Um número supe-
rior aos 4 743 049 distribuídos

em 2016.

Infeções evitadas

• Segundo o Programa Conjunto
das Nações Unidas para o

HIV/sida, estima-se que, em
todo o Mundo, 45 milhões de in-

feções pelo vírus da imunodefi-
ciência humana (VIH) tenham
sido evitadas por meio do preser-
vativo, desde 1990. Até 2020,
deverá ser possível evitar 3,4 mi-
lhões de novas infeções.

Jovens assumem não usar
• No Estudo "Vida sem sida", da

Universidade de Lisboa, apurou-
-se que um terço dos infetados

pelo VIH/sida tem menos de 30
anos. Cerca de 97% dos jovens
portugueses, entre os 18 e os 24

anos, estão bem informados so-
bre o preservativo, mas 60% as-
sumem ter relações sem o utili-

zarem.


