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Em menos de três décadas, a intervenção 
no VIH/Sida contribuiu para que se passas-
se de uma situação em que um diagnósti-
co positivo representava uma morte a cur-
to prazo para um quadro em que a infeção 
passou a ser crónica... Que principais eta-
pas a recorda ao longo deste percurso?

Isabel Aldir (IA) – Por vezes, parece que demo-
rou muito, mas, se pensarmos em termos gerais, 
concluímos que foi um percurso muito rápido… 
De facto, há 30 anos, quando tinha o diagnóstico, 
a grande maioria das pessoas perspetivava a sua 
vida no sentido de deixar as coisas organizadas 
para quando falecesse, porque o diagnóstico era 
a sentença. Isso era fruto, por um lado, do grande 
desconhecimento que havia – pouco sabíamos 
acerca da doença – e do facto de não termos à al-
tura qualquer ferramenta terapêutica. Felizmen-
te, todo o empenho que houve ao nível da comu-
nidade científica internacional e da indústria far-
macêutica permitiu que, ao longo dos anos, fos-
sem surgindo fármacos para esta área e que o 
prognóstico das pessoas começasse progressi-
vamente a modificar. E há um marco muito im-
portante, o surgimento das terapêuticas triplas, a 
partir do qual aquilo que era uma sentença de 
morte começou a esbater-se e a doença passou 
cada vez mais a ser entendida como controlável e 
crónica. Ainda havia algumas limitações impor-
tantes: falamos de tratamentos que tinham efei-
tos secundários importantes, com impacto na 

qualidade de vida das pessoas, por vezes condi-
cionando também a capacidade de cumprimento 
desses tratamentos… eram muitas tomas e não 
era raro as pessoas terem que tomar uma mão 
cheia de comprimidos, muitas vezes ao dia. Feliz-
mente, hoje, as pessoas conseguem controlar a 
sua doença e ter uma qualidade e esperança de 
vida em muito semelhante à da população em ge-
ral…

…O tratamento em si já não é uma barreira 
à adesão…

IA – Não…repare que estamos a falar numa 
doença crónica, que não tem uma cura; tem um 
tratamento. E a situação é semelhante a todas as 
doenças crónicas, como a hipertensão ou a dia-
betes, que exigem um cumprimento adequado da 
medicação. Hoje, são esquemas e medicamentos 
muito fáceis, sendo que a grande maioria das pes-
soas se trata com um único comprimido por dia, 
mas, obviamente, se o comprimido ficar dentro 
da gaveta, não faz efeito.

Sobretudo no eixo da redução de riscos, 
há também etapas muito importantes ao 
longo deste historial…a partir do momen-
to em que se percebe que o fenómeno as-
sume contornos de pandemia, começam 
também a surgir algumas respostas sociais 
e de saúde e uma das ferramentas essen-
ciais, no que concerne à população con-

sumidora de drogas por via injetável, foi a 
implementação do programa troca de se-
ringas, bem como a oferta de programas 
de substituição de baixo limiar de exigên-
cia ou a terapêutica combinada integra-
da...

IA – Foram absolutamente fundamentais e se 
hoje estamos na situação que conhecemos, em 
que o predomínio de novos casos se dá por via se-
xual e que, felizmente, no caso dos utilizadores de 
drogas, é diminuto, isso é consequência dessas 
estratégias gizadas há 25 anos.

Por que foi muito mais simples convencer 
estas pessoas a usarem uma seringa nova 
do que está a ser convencer outras a usa-
rem preservativo?

IA – São dimensões diferentes da vida e são, 
acima de tudo, perceções de risco diferentes. A 
perceção de risco, aqui, faz toda a diferença e, en-
quanto a perceção de risco de uma pessoa que 
vai consumir drogas está próxima do que é o ver-
dadeiro risco, a perceção de risco que decorre de 
um ato sexual sem preservativo é muito diferen-
te. Habitualmente, existe uma dissociação entre o 
risco real e a perceção que a pessoa tem e é devi-
do a esse afastamento entre a realidade e a perce-
ção do próprio que não se coloca a necessidade 
que a pessoa tem de usar o preservativo.

Qual será a forma a adotar para que o con-
teúdo da mensagem chegue às pessoas na 
devida medida?

IA – Penso que é mesmo a falarmos e a darmos 
voz a esta necessidade. Quando pensamos que o 
risco não nos diz respeito nunca vamos tomar a 
atitude de nos protegermos.

Em que medida estará também a contri-
buir a cronicidade da doença e o incremen-
to da qualidade de vida dos infetados para 
essa banalização do risco, gerando-se aqui 
uma espécie de efeito perverso?

IA – Também… Por vezes, somos também re-
féns do nosso sucesso, mas convém que todos 
tenhamos consciência de que, sim, estamos a fa-
lar de uma doença crónica, que não tem uma 
cura, mas um tratamento que confere às pessoas 
qualidade e quantidade de vida, mas não pode-
mos esquecer que estamos a falar de uma doen-
ça. E ninguém gosta de ter uma doença. Ninguém 
gosta de estar constipado ou de ter uma gripe e 
essas são situações incomparáveis porque são 
transitórias…o VIH é uma doença crónica, que vai 
obrigar a pessoa a tomar medicação todos os 
dias, a ter cuidados médicos toda a vida, a ir regu-
larmente a consultas e fazer análises. Ninguém 
gosta e, quando as pessoas se veem confrontadas 
com um diagnóstico sentem um abanão…se po-
demos prevenir essa situação…

Porque é de prevenção que falamos e por-
que hoje se fala em prevenção sustentada 
em evidência científica, pergunto-lhe se 
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esta é suficiente para que a prevenção seja 
eficaz.

IA – Sim, há. Mas não podemos olhar para a pre-
venção baseada em medidas isoladas e avulsas. A 
prevenção é muito mais do que, por exemplo, o 
programa de troca de seringas, que é muito im-
portante, ou do que a utilização de preservativo. 
Quando pensamos em prevenção, temos de pen-
sar em tudo e todas estas medidas devem articu-
lar-se e sobrepor-se.

Mas também pensar que existem diferen-
tes públicos, o que parece exigir mensa-
gens diferenciadas…

IA – Diferenciadas, ajustadas e adaptadas aos 
nossos alvos.

É o que se está a fazer em Portugal?
IA – É isso que tentamos fazer. Claro que há 

sempre espaço para melhoria. Falamos de profila-
xia pré exposição e temos que falar mais, dando-a 
a conhecer à população e aos profissionais; fala-
mos de diagnóstico, de propor o teste, de nos 
propormos a fazer o teste porque, não só é uma 
oportunidade de diagnosticar a infeção como 
também de poder discutir a prevenção necessá-
ria para cada caso concreto…falamos de estigma, 
apesar de a doença estar já a caminho da quarta 
década e também passa pela prevenção trabalhar 
a esse nível…

Existindo populações de maior risco, a pre-
venção indicada faz sentido?

IA – Faz todo o sentido! Atualmente, entre as 
pessoas que utilizam drogas, estamos numa si-
tuação muito confortável, mas, se decidíssemos 
desinvestir, com toda a certeza, iríamos assistir 
nos anos subsequentes à consequência desse de-
sinvestimento. Temos de adaptar as estratégias e 
os investimentos ao que sabemos que funciona e 
que é necessário para aquela população em con-
creto. Se calhar, a população de homens que fa-
zem sexo com homens precisam de ter um aces-
so mais facilitado a materiais de barreira e um 
acesso mais generalizado à profilaxia pré exposi-
ção, que sabemos que funciona. Se calhar, à popu-
lação migrante, que tem por vezes práticas cultu-
rais distintas, temos de chegar por outra via. Há 
populações em que as relações não são monogâ-
micas e em que a utilização do preservativo não é 
culturalmente tão aceite…temos de conhecer as 
realidades e as populações, ajustar as nossas es-
tratégias e não pensar que, com uma estratégia 
única, conseguiremos resolver seja o que for. Se 
não tivéssemos associado ao programa de troca 
de seringas programas de redução de riscos e mi-
nimização de danos, se não tivesse havido a des-
criminalização do uso de substâncias não estaría-
mos numa situação tão boa.

Como avalia a intervenção em meio prisio-
nal?

IA – O sistema prisional dá-nos uma oportuni-
dade de ouro que temos de ser capazes de apro-

veitar. Temos uma população com risco acresci-
do, muitas portadoras de VIH ou de hepatites víri-
cas e numa situação de maior fragilidade que os 
pode vir a tornar infetados. Essa fragilidade social 
culminou, de alguma forma, com o facto de terem 
ficado privados da liberdade, situação que pode-
mos aproveitar para os ligar aos cuidados de saú-
de ou reforçar ligações que possam já existir, para 
propor por exemplo o início de um tratamento 
do VIH que, se calhar, não aceitaria se não estives-
se privado da liberdade…é uma janela de oportu-
nidade tremenda em termos de diagnóstico, de 
início de tratamento adequado mas também em 
termos de prevenção.

Isso está a ser feito nos nossos estabeleci-
mentos prisionais?

IA – O cidadão pode ser privado da sua liberda-
de, mas não dos seus direitos de saúde mas, ainda 
assim, o facto de a pessoa ter que deslocar-se ao 
hospital para fazer uma colheita de análises, para 
ir a uma consulta ou para fazer o seguimento são 
barreiras. Por isso, no ano passado começámos a 
fazer as coisas no sentido contrário. É muito mais 
fácil a equipa de saúde deslocar-se ao estabeleci-
mento prisional e, aí, ver todas as pessoas que ne-
cessitem de cuidados diferenciados. É muito mais 
facilitar e gratificante para todos, para os reclu-
sos e para os profissionais de saúde e é isso que 
está a acontecer em todos os E.P., ainda que com 
um ritmo de implementação variável. A partir do 
momento em que há a identificação de uma pes-
soa que viva com uma destas infeções, a equipa 
de saúde passa a seguir essa pessoa no E.P., o que 
faz todo o sentido. Estamos a falar de uma equipa 
constituída por um médico, enfermeiro e, por ve-
zes, psicólogo, o que é completamente diferente, 
até numa lógica de gestão, de estarmos a deslo-

car o recluso e guardas prisionais para uma con-
sulta no exterior. E no dia em que essa pessoa vol-
ta para a sociedade já existe essa ligação com a 
equipa de saúde, facilitando-se assim a manuten-
ção no tratamento.

Recordo que os anteriores titulares do car-
go de coordenador nacional para a infeção 
VIH/Sida lamentavam a escassez de recur-
sos técnicos e financeiros… isso signifi-
ca que esta área continua a não constituir 
uma prioridade?

IA – Não… obviamente, queremos sempre mais 
e melhor e claro que gostaria de ter mais recursos 
técnicos e financeiros, mas também percebo que 
as necessidades em termos de país e de saúde 
não são exclusivas à área do VIH. Portanto, o meu 
compromisso, tentando sempre fazer perceber 
que o investimento nesta área continua a fazer 
sentido e que temos até que apostar mais, tam-
bém está em fazer o melhor possível com os re-
cursos que tenho.

Diz-se que a necessidade aguça o engenho 
e a lógica de financiamento da sociedade 
civil para a implementação de projetos de-
correrá também dessa escassez de recur-
sos, mas fará sentido haver financiamen-
to de projeto em vez de financiamentos 
com horizontes temporais mais vastos, de 
equipas ou instituições?

IA – Uma coisa são projetos que possam existir, 
que já não são projetos, mas serviços – e se assim 
forem considerados, sendo prestados pela socie-
dade civil, não devem ser financiados através da 
via de projeto. O projeto, que vai sendo avaliado 
durante o período de execução, faz sentido quan-
do é identificada uma necessidade que existe em 
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determinado momento, numa determinada zona 
ou para uma determinada população, mas cuja 
priorização ou continuidade num horizonte tem-
poral mais vasto não é uma certeza porque a epi-
demiologia pode mudar. Portanto, o que o finan-
ciamento por via do projeto pretende é adequar 
esses projetos a uma situação que se prevê tem-
porária; outra coisa são serviços, que não devem 
ser considerados projetos. A Direção Geral da 
Saúde não financia serviços. Estes são contratua-
lizados com as ARS e têm outra via de funciona-
mento que não passa pela DGS, que apenas finan-
cia projetos.

Sendo que temos várias equipas de rua que 
intervêm nesta área, resta-lhes continua-
rem a viver com estes constrangimentos 
temporais…

IA – Se, no final do horizonte temporal de um 
projeto considerarmos que continua a fazer sen-
tido existir, renova-se e, por vezes, abre-se quase 
com a mesma tipologia do ano anterior. Mas não 
há propriamente um horizonte temporal a partir 
do qual possamos dizer que deixa de ser um pro-
jeto e passa a ser um serviço. Percebo o descon-
forto das equipas e das organizações…

Referiu a descriminalização do uso de dro-
gas como estratégia que, aliada a outras, 
permitiu ao país dar um salto qualitativo 

nesta matéria e urge questionar: a legali-
zação/regulamentação dos trabalhadores 
(as) do sexo poderá fazer sentido enquan-
to estratégia de saúde pública e ferramen-
ta de prevenção e de redução de riscos?

IA – O que faz sentido é garantirmos que essas 
pessoas têm condições dignas e seguras e acesso 
ao que necessitam em termos de cuidados de 
saúde.

Mas a ilegalidade não é uma barreira à in-
tervenção das equipas e mesmo à adesão 
destes profissionais aos serviços de saú-
de, como sucedia antes da descriminaliza-
ção do uso de drogas?

IA – Pode ser, mas creio que é minimizada 
porque as equipas de base comunitária que tra-
balham com essas populações conseguem ter 
essa proximidade e desenvolver um trabalho 
muitíssimo impor tante. Essas pessoas não se 
sentem tão à vontade, independentemente da 
questão da ilegalidade, para abordarem estas 
questões, por exemplo nos cuidados de saúde 
primários ou nos cuidados hospitalares. Mes-
mo que, amanhã, o trabalho sexual fosse legali-
zado, creio que por par te dos próprios traba-
lhadores e das estruturas de saúde ainda have-
ria um caminho a fazer para que essas pessoas 
se sentissem à vontade para recorrerem aos 
ser viços de saúde.

Como estamos em termos de cumprimento 
das metas definidas pela ONUSIDA, o de-
nominado 90, 90, 90, no sentido da erradi-
cação da pandemia até 2030?

IA – De acordo com os últimos resultados, já atin-
gimos as três metas que estavam previstas para 
2020, mas esta é uma situação dinâmica. O facto de 
termos atingido, não garante que ficaremos por ali… 
aliás, nós queremos continuar a melhorar. Temos 
esta responsabilidade, sabemos que somos capazes 
e conseguir mais e melhor faz parte do nosso estí-
mulo, com a certeza, porém que, se repousarmos à 
sombra dos sucessos, o vírus ganhará.

O Dia Internacional de Luta Contra a Sida é 
este ano dedicado às comunidades…

IA – A importância das comunidades é muito 
grande e creio que a área do VIH servirá, neste 
âmbito, de exemplo. O sucesso que temos hoje 
não é fruto do trabalho de uma instituição ou de 
uma equipa ou unicamente do investimento que 
a saúde fez, mas da capacidade de envolvimento 
de todos, da comunidade, de um trabalho inter-
sectorial. Numa área como a da infeção VIH, com 
determinantes sociais absolutamente críticos, só 
com um trabalho de envolvimento é possível ter-
mos sucesso. As pessoas que vivem com VIH fa-
zem parte da comunidade e a comunidade somos 
todos e foi também isso que a ONUSIDA quis re-
forçar.

isabel aldir


