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Desde o início que o Dr. Victor Bezerra é um 
profissional de saúde envolvido na preven-
ção e combate ao “VIH/Sida”… Na sua opi-
nião quais são os marcos mais importantes 
que na sua opinião gostaria de referir?

O início da Infecção VIH: 
Em 1981, quando tomámos conhecimento da 

morte de doentes internados num Hospital dos 
EUA; sabia-se que tinham sido atingidos pessoas 
homossexuais masculinos e que a forma de ex-
pressão clínica da doença…levava à exaustão, mor-
te prematura e a doenças oportunistas. Descobrir 
a causa de doença/morte desses doentes seria, 
como foi, um dos maiores desafios da minha acti-
vidade médica…a que não poderia, de forma algu-
ma, ficar alheio. Esta nova entidade clínica desper-
tou no nosso Serviço a curiosidade e a atenção no 
despiste da doença em Portugal.

A infecção e o Género: 
Se a doença foi, no início, associada à homosse-

xualidade masculina, em breve, em 1992 tivemos o 
primeiro caso de morte por infecção VIH com-

provada numa doente do sexo feminino de 50 
anos de idade. A situação, que ocorreu no nosso 
Hospital, colocou ao nosso Serviço uma visão 
nova e completamente diferente da abordagem 
da doença. 

Falta de tratamento adequado:
Saber-se que só a prevenção poderia manter 

afastada das pessoas o espectro da doença, levou 
a uma campanha intensiva no Distrito de Santa-
rém no sentido da Prevenção. Foi necessário mos-
trar o que para nós era cada vez mais evidente…
que não era somente uma doença de homosse-
xuais masculinos e que além de atingir o género fe-
minino, também atingia a criança, o transfundido, 
etc. Foram precisos muitos anos e diria até, mui-
tos dissabores e “anticorpos”, para alterar esse 
tipo de comportamento e estigma. Estivemos 
nessa luta desde o princípio.

Conhecimento estatístico da Epidemia 
em Portugal

Em 1998 na I Reunião em Santarém da “Infecção 
VIH e os Hospitais Distritais” saiu uma orientação 
e uma solicitação emanada do saudoso Ricardo 
Camacho para corrigirmos a subnotificação que 
sabíamos estar subjacente às falhas e resistências 
organizativas do ataque à doença. Foi um sucesso 
o número de respostas de todos os Colegas liga-
dos à doença que levou aos números que causa-
ram grande impacto e incredibilidade injustificada 
nas estruturas na altura ligadas ao VIH/SIDA. Basta 
ver a curva de casos notificados para perceber 
que foi entre 1998 e 2000 que, com o apoio indis-
cutível e competentíssimo da Ex.ª Sr.ª Dr.ª Teresa 
Paixão do I.R.J. os valores de notificações começa-
ram a ter uma maior aproximação da realidade 
que sentíamos nos Hospitais. 

Tratamento para todos
Procurar levar a todos os doentes diagnostica-

dos o melhor tratamento ARV. Foi um trabalho de 
Equipa, dedicado e inovador em muitos aspectos. 
O sucesso do nosso apoio aos Doentes com VIH 
em Santarém deveu-se à excelente articulação en-
tre os Centros de Saúde e o Hospital…no diagnós-
tico, no tratamento e no acompanhamento pluri-
disciplinar dos nossos Doentes.

Qual foram os objectivos e a importância dos 
congressos virtuais e a participação na Sida 
Net??

AIDSPortugal AIDSCongress e Sidanet 
Depois de um Congresso Internacional de In-

fecciologia em Buenos Aires um grupo eminen-
te de Colegas achou que era importante usar os 
meios de Internet para divulgar assuntos rela-
cionados com a terrível doença que continuava 
a lesar e matar tantas pessoas; tivemos logo o 
apoio da MSD; procurámos em primeiro lugar 
chegar a pessoas de Língua Portuguesas mas, 
rapidamente a nossa mensagem se espalhou 
por todo o Mundo. A SIDAnet, foi legalizada aos 
vinte dias de Maio de dois mil e dois, na Bibliote-

ca do Departamento de Imunologia da Faculda-
de de Ciências Médicas da Universidade Nova 
de Lisboa com a presença dos Associados Fun-
dadores da SidaNet – Associação Lusófona, 
conforme lista de presenças, António Augusto 
Alves da Mota Miranda, António Emílio Vargas 
Xavier, Carlos Alberto da Silva Vasconcelos, 
Carlos Alberto Rosário dos Santos, Fernando 
Rosas Vieira, Joaquim António Machado Caeta-
no, José Alfredo Viegas da Conceição Vera, Ma-
nuel Carlos Guerra Pinheiro Vieira Reis, Maria 
Domitília Abreu de Pinto Faria, Maria Jorge Peri-
nhas Arroz, Maria José Martins da Rosa Manata, 
Maria Teresa Carretero Camilo Branco, Nuno 
Eduardo Moura dos Santos da Costa Taveira, 
Pedro Nuno Ramos Roque, Perpétua da Concei-
ção Rodrigues Gomes Cavaco Silva, Ricardo 
Jorge Gonçalves Ornelas Camacho, Rui Manuel 
de Rosário Sarmento e Castro, Victor Manuel 
Pereira Bezerra, Vitor Manuel Jorge Duque 

Daqui saiu a primeira Direcção que durou cerca 
de 14 anos e que se extinguiu por falta de patrocí-
nios.

Como evoluíram as respostas as pessoas co-
-infectadas?

Os resultados clínicos dependiam de vários fac-
tores que eram abordados em Hospital de Dia de 
forma personalizada (Subtipo viral, estadio da 
doença, condições gerais do doente, toxicode-
pendência, prostituição, etc.). As respostas eram 
altamente favoráveis quando o equilíbrio entre o 
plano terapêutico e o doente era cumprido.

Hoje, um portador de VIH/Sida é um doente 
crónico…isto poderá levar a uma certa bana-
lização da doença?

Acho que sim. Felizmente que a eficácia da 
TARV é uma realidade e hoje talvez haja uma ten-
dência para considerar o VIH/SIDA um “não pro-
blema”…faltam estudos de inquérito e sondagem 
sobre isso. Mas a sífilis…pensava-se que era assun-
to arrumado e…não é.

Vivemos hoje uma baixa percepção do risco…
que consequências podemos ter no futuro?

Creio que iremos ter sempre doentes infec-
tados; na minha opinião era de pensar em méto-
dos mais eficazes de “chegar” ao acto antes do 
VIH/ SIDA e outros…mas, a banalização dos cos-
tumes não sei se irá manter estável a epidemia 
ou até agravar o problema; esperemos que não 
porque há trabalho válido que está a ser feito 
com várias acções de índole médica e pluridisci-
plinar;

Que recomendação deixaria para o futuro do 
fenómeno em Portugal?

Insistir na Prevenção, na Educação, no teste 
precoce e “profiláctico” (quem sabe o seu estado 
serológico pode estar mais seguro…sim ou não!); 

Disponibilizar, no SNS, canais para trazer os 
doentes até aos locais onde se possam tratar com 
dignidade, respeito e discrição.
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