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Mais de 5 mil pessoas estão em
tratamento do vírus HIV em Uberlândia
 | ENTRE JANEIRO E OUTUBRO FORAM REGISTRADOS 298 CASOS DE AIDS NA CIDADE

 � MARIELLE MOURA

Mais de 5 mil pessoas 
estão em tratamento 
do vírus HIV em Uber-

lândia, conforme apontam os 
dados da Rede Nacional de 
Pessoas vivendo e convivendo 
com o HIV/AIDS (RNP). O mês 
de dezembro, denominado de 
“Dezembro Vermelho”, é o 
período da Campanha Mun-
dial de Luta contra a Aids e 
conscientização sobre o vírus, 
e, ao Diário de Uberlândia, 
uma especialista falou sobre 
a importância do diagnóstico 
precoce. A reportagem também 
conversou com um jornalista 
que, em 2015, descobriu ser 
portador do vírus através do 
diagnóstico rápido.

De acordo com o levanta-
mento do feito pelo Programa 
IST/Aids e Hepatites Virais, 
entre janeiro e outubro deste 
ano, foram registrados 298 
casos da Síndrome da Imuno-
deficiência Adquirida (Aids), em 
Uberlândia. 

O diretor-presidente da 
ONG RNP em Uberlândia, 
Edval Cantuário, disse que 
na instituição existem apro-
ximadamente 1.400 pessoas 
cadastradas, além disso, na 
cidade mais de 5 mil pessoas 

estão em tratamento do vírus 
HIV. “Em Uberlândia, exis-
tem aproximadamente 5.200 
pessoas em tratamento, mas 
estimamos que existam outras 
pessoas com o vírus na cidade, 
que são aquelas que podem 
estar com o vírus e ainda não 
testaram”, disse.

Ainda segundo Edval, o 
foco principal da campanha 
este ano é: a quebra do pre-
conceito e também conscienti-
zação sobre a importância da 
testagem rápida. Conforme ele 
explicou, o diagnóstico precoce 
do vírus e o tratamento correto 
evita que a pessoa desenvolva 
a doença AIDS.

“Se ela fizer esse teste pre-
coce e entrar, logo em seguida, 
com a medicação, ela não vai 
desenvolver a AIDS e vai viver 
anos e anos só convivendo 
com o HIV”, explicou.

Por fim, o diretor falou que 
a AIDS ainda mata muitas pes-
soas no mundo pelo diagnós-
tico tardio e pelo preconceito 
com quem contraiu o vírus. 
“Ainda morre muita gente por 
dois motivos. Um deles é a falta 
de tratamento e o tratamento 
tardio. O outro é o preconceito, 
já que hoje as pessoas escon-
dem o HIV justamente porque 
a sociedade ainda tem o pen-
samento que é uma doença de 

quem não presta”, completou. 
A infectologista Marcela Me-

nezes ressaltou a importância 
do diagnóstico e tratamento 
precoce do vírus. “O vírus só dá 
sintomas quando a pessoa tem 
a AIDS que é a doença. Neste 
estágio, ela já tem a imunidade 
baixa e isso vai gerar outras 
doenças graves. O paciente 
passa a desenvolver o que cha-
mamos de doença oportunista 
que é o fungo ou alguma outra 
bactéria que cai na corrente 
sanguínea e o paciente pode 
ficar muito grave”, explicou.

Ainda segundo a infectolo-
gista, os avanços no tratamen-
to de 20 anos prá cá levou a 
doença a ser considerada crô-
nica e, com um bom controle, 
a pessoa pode ter uma vida 
normal. “Pouco antes do ano 
de 2000, o paciente tomava 
cerca de 15 comprimidos por 
dia e daí o nome coquetel. Hoje 
em dia é tomado três remédios 
diferentes em uma ou duas 
cápsulas no máximo. Sendo 
assim, já é considerada uma 
doença crônica, que o paciente 
tendo um bom controle, assim 
como o diabetes, a pressão 
arterial, ele tem uma vida nor-
mal”, afirmou. 

O jornalista, Matheus Maia, 
descobriu que contraiu o vírus 
em 2015 quando havia acaba-

do de completar 18 anos. De 
acordo com ele, o diagnóstico 
precoce foi muito importante 
para o tratamento e estabiliza-
ção do vírus. “Eu descobri que 
tinha HIV com 18 anos e não 
tive nenhum sintoma porque 
não cheguei a desenvolver 
a AIDS. Eu tinha o hábito de 
fazer a testagem rápida uma 
vez por ano e foi aí que recebi 
o diagnóstico,” disse.

O jornalista ainda relatou 
que o apoio da família e amigos 
foi fundamental e que, além 
disso, a informação correta so-
bre o HIV muda muito o que as 
pessoas pensam sobre o vírus. 

“No começo não foi algo 
fácil e tranquilo de lidar, tive o 
apoio da minha família e ami-
gos e isso facilitou todo o pro-
cesso. Depois disso, comecei a 
levar informação às pessoas de 
que o HIV não é uma sentença 
de morte. A epidemia do HIV já 
dura mais de 40 anos e durante 
esse tempo mudou muita coi-
sa, tecnologia e remédios, por 
exemplo”, finalizou.

Por fim, a infectologista 
Marcela Menezes lembrou 
sobre o crescente número de 
jovens que testam positivo para 
o HIV e que a única maneira 
de se proteger ainda é usando 
preservativos. “Hoje não temos 
mais um grupo de risco para 

DEZEMBRO VERMELHO



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar 

as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/DA67-1A20-EE7C-A061 ou vá até o 

site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: DA67-1A20-EE7C-A061

Hash do Documento 

1046B1B98E2F5B2615BE3F5AFA7FA1DD91DBC584F69E48ED6563BED817158A28

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/12/2021 é(são) :

Ayer Felipe De Faria Neto - 045.070.646-00  em 01/12/2021 21:04 

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - GAIA EDITORA GRAFICA EIRELI - 

12.512.322/0001-07


