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Prevenir o avanço da infeção e prestar assis-
tência e tratamento aos infetados com VIH/
Sida é uma questão política ou de saúde pú-
blica?

Manuel Cardoso (MC) – É fundamentalmente 
uma questão de saúde pública mas as questões de 
saúde pública são também questões políticas. Natu-
ralmente, as opções políticas que se tomarem em re-
lação à área da saúde afetam a saúde da comunidade, 

portanto, estão claramente presentes as duas ver-
tentes.

A Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga 
foi importante na definição das políticas pú-
blicas quanto às consequências para os utili-
zadores de drogas injetáveis?

MC – Absolutamente, Sim. A nossa perspetiva é 
que a estratégia, ao basear-se em princípios como o 

humanismo e o pragmatismo, permitiu-nos criar ins-
trumentos e definir planos nacionais e de ação que 
viabilizaram a possibilidade de intervir na prevenção, 
mas fundamentalmente na redução de riscos e mini-
mização de danos, bem como no tratamento, diag-
nóstico precoce, etc. Em termos estratégicos, o 
que vínhamos fazendo era tentar dar respos-
ta a todos aqueles que pediam ajuda ou tra-
tamento da toxicodependência. Até ao fim dos 
anos 90, o grande objetivo era criar essa capacidade 
de resposta, uma rede de serviços que prestasse 
consultas, atendimento e tratamento a todos aque-
les que o pediam. No diagnóstico da intervenção te-
rapêutica, também tínhamos a noção do problema 
que existia, nestes doentes toxicodependentes, em 
termos de infeção VIH, mas havia várias nuances: pri-
meiro, a problemática da toxicodependência era, 
apesar de tudo, mais preocupante do que a própria 
infeção VIH, que constituía na altura um problema 
concomitante. Portanto, o essencial era tratar a toxi-
codependência e depois logo se via o que acontecia 
com o VIH… Por outro lado, os terapeutas tinham 
dificuldade em fazer diagnósticos, porque a 
própria prescrição do teste não era fácil, a de-
finição do local para fazer a colheita de sangue tam-
bém não, por outro lado o acesso destes doentes a 
tratamento antirretroviral também era muito com-
plicado, até pela sua dificuldade em manter a adesão 
ao tratamento. Havia ainda outra componente con-
jugada com estas: era complicado para o terapeuta 
fazer um diagnóstico sem saber o que iria fazer a se-
guir. Portanto, em termos de tratamento propria-
mente dito da toxicodependência e do VIH associa-
do a esta, era indispensável criar condições para que 
houvesse um diagnóstico tão precoce quanto possí-
vel mas, para além disso, um aconselhamento e uma 
referenciação para tratamento, destes doentes E é 
aqui que surge e é implementada em 2006 o progra-
ma KIotho, baseado na metodologia ADR (aconse-
lhamento, deteção e referenciação), inicialmente 
trabalhado com os profissionais dos então CAT, que 
assumem a referenciação e encaminhamento para 
tratamento ou o aconselhamento antes e depois do 
diagnóstico ou da deteção. O teste do programa Klo-
tho era um teste rápido, absolutamente inovador, 
embora também não fosse fácil e tivesse gerado dis-
cussão quanto à sua sensibilidade, uma vez que gera-
va também falsos positivos, o que obrigava a um tra-
balho complementar, era sem dúvida uma forma ágil 
de fazer o rastreio da infeção. Por outro lado, em rela-
ção ao tratamento antirretroviral, a falta de adesão e  
manutenção destes utentes em tratamento fez com 
que fosse criada, à data, um processo a terapêutica 
combinada, que incluía a toma de metadona, do an-
tirretroviral e, eventualmente, de tuberculostáticos. 
Esse é o primeiro passo neste caminho, definido nos 
planos de ação e planos nacionais, baseados na es-
tratégia de 1999, que dava uma enorme margem para 
se poder fazer a intervenção, não só em termos tera-
pêuticos, como em redução de riscos e minimização 
de danos. Portanto, o primeiro passo foi dar trata-
mento, em tempo, a quem o procurava, e recordo 
que, em 2006-2007, o tempo de espera, para consul-
ta, chegou a ser apenas de sete dias. O segundo pas-
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so foi dirigido àqueles que não eram capazes, que 
não tinham vontade ou não queriam procurar os 
serviços… era preciso ir ter com eles e, mais uma vez, 
as estratégias e planos de ação são fundamentais: As 
equipas de rua, o acesso aos programas de baixo li-
miar de exigência por parte de cidadãos que estão na 
rua e os testes rápidos e o diagnóstico precoce, a 
metodologia ADR é alargada à rua. E é neste conti-
nuo de intervenção integrada que conseguimos ter 
os resultados que tivemos em relação ao VIH/Sida. É 
importante perceber que, em relação à infeção VIH, 
de todas as situações, em 1998, 56% das notificações 
eram de toxicodependentes, em 2002 ainda eram 
40%, em 2008 22%, em 2011 8% e, em 2017 2%... Se 
olharmos para o diagnóstico de Sida, em 1998 tínha-
mos 62% em toxicodependentes, em 2002 49%, em 
2008 28%, em 2011 25% e, em 2017 11%. Penso que 
isto é importante e atesta o trabalho sistemático que 
foi feito ao longo do tempo na perspetiva de reduzir 
os problemas e as situações de infeções VIH.

Outro pilar utilizado, e que resulta da defini-
ção da estratégia, é a territorialidade, bem 
espelhada no PORI, que contribuiu para a 
melhoria do diagnóstico e para a criação de 
uma rede de referenciação mais refinada…

MC – É verdade… O PORI acaba por surgir da necessi-
dade de não ficarmos à espera que os doentes nos pro-
curem mas irmos à procura deles. A verdade é que, 
quando desenhamos planos em termos nacionais, 
olhamos para a população em geral. Mesmo que dire-
cionada para grupos específicos e colocando as unida-
des nos locais onde a prevalência da doença é maior, há 
sempre nichos locais difíceis de chegar e temos 
consciência disso em todo o território nacio-
nal. E foi com essa base que criámos o PORI (Plano 
Operacional de Respostas Integradas), desde logo 
projetando a intervenção de forma integrada, com a 
prevenção, a RRMD, o tratamento e a reinserção. E os 
planos de respostas integradas aos problemas em 
termos territoriais são fundamentalmente o dese-
nho que cada um dos centros de respostas integra-
das tem que fazer para o seu território. Mas mesmo 
assim, nesse diagnóstico, nalguns locais perfeita-
mente identificados, os problemas não são compatí-
veis com a resposta global, portanto é preciso fazer 
um diagnóstico específico, localizado para aquele 
território, perceber quais são as áreas lacunares e as 
necessidades a que a rede geral não responde e criar 
projetos que identificando as necessidades, sejam 
capazes de as suprir. É neste raciocínio que sur-
ge o PORI, primeiro um plano nacional, de-
pois um programa territorial no âmbito do 
CRI e, finalmente, os projetos, que são identi-
ficados para pequenos territórios de modo a 
que a resposta de todo o programa seja harmo-
nizada. Em suma, primeiro, diagnóstico precoce, inter-
venção terapêutica, aconselhamento, procurar aqueles 
que não conseguem pedir tratamento e dar-lhes o mes-
mo tipo de resposta. Também é indispensável a leitura e 
intervenção em termos de contexto. A intervenção em 
meio prisional, por exemplo, é aqui fundamental para, 
intervindo em todas as frentes, conseguirmos a redu-
ção do problema como um todo.

E qual será a arte e a estratégia para o futuro?
MC – Neste momento, a inter venção tem que 

ser robusta e consistente para aqueles que ainda 
consomem por via injetável. Mas tão ou mais im-
portante do que isso é ter uma atenção muito 
grande com aquilo que pode estar atrás da porta… 
Hoje, com a facilidade de comunicações e de ven-
da de produtos, nomeadamente pela internet, te-
mos que estar muito atentos à evolução das subs-
tâncias no mercado, eventualmente novas subs-
tâncias psicoativas, quando pensamos nesse tipo 
de rotas. Sabemos o que se passa nos EUA, no Ca-
nadá ou na Austrália, a existência dos opioides sin-
téticos, alguns 100 vezes mais potentes do que a 
heroína e que causam overdoses com muita facili-
dade. Portanto, primeiro urge dar resposta àque-
les que temos e precisam de ser atendidos; segun-
do, muita atenção porque, no dia em que houver 
uma distribuição ou venda de fentanil, por 
exemplo, de uma maneira mais consistente, va-
mos ter que estar preparados para oferecer 
uma resposta imediata e evitar uma mortanda-
de ou overdoses de um momento para o outro. 

Neste momento, temos também que trabalhar 
a questão da hepatite C e tentar resolver os pro-
blemas relacionadas com essa infeção, que hoje 
tem cura e seria também importante libertar os 
toxicodependentes desse peso. Por outro lado, é 
preciso ter em atenção que muita da infe-
ção VIH tem a ver com comportamentos 
não ligados ao uso injetável de drogas, mas a 
drogas de consumo recreativo, em que o próprio 
álcool se inclui. São mais comportamentais, por 
relações sexuais, eventualmente por consumos 
de cocaína e os materiais usados para o efeito. 
Qualquer intervenção que seja feita nessa área 
também reduz o problema. Mas o problema da de-
pendência e dos comportamentos tem a ver com 
o álcool, em primeiro lugar, com o tabaco, que na-
turalmente obriga a especial atenção para even-
tualmente reduzir riscos e, depois, os novos pro-
blemas de comportamentos aditivos, como a in-
ternet e o jogo, que estão em crescendo e exigem 
também uma inter venção. Esse é ou vai ser segu-
ramente o caminho futuro ou, pelo menos, a 
nossa preocupação nos próximos anos.


