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Editorial
O Instituto português do Sangue e os homossexuais
O militar Dr. Miguel Olim devia demitir-se.

O deputado do BE, João Semedo, perguntou ao Governo se havia discri-
minação dos homossexuais como dadores de sangue.

O Ministério da Saúde no ofício de resposta, usa uma linguagem politica-
mente correcta que esconde o facto de que, em Portugal, as orientações 
são de exclusão ad eternum dos homens que admitam ter tido, alguma 
vez, relações sexuais com uma pessoa do mesmo sexo. 

Este facto é discriminatório.

Em seguida, o Presidente do Instituto Português do Sangue, Dr. Miguel 
Olim revelou em declarações e entrevistas públicas uma falta de rigor 
científico e de conhecimento epidemiológico da infecção VIH em Portugal, 
inaceitáveis no lugar que ocupa.

Não é admissível que o presidente dum instituto público faça declarações 
que parecem palpites de amadores em conversas de café em que mistura 
as suas convicções e preconceitos pessoais sobre a homossexualidade 
com as justificações da discriminação feita a homens homossexuais rela-
tivamente à dádiva de sangue. 

O controlo da infecção também passa pela não discriminação de grupos 
específicos, pelo rigor da linguagem e por políticas transparentes e rigo-
rosas.

Por tudo isto o Dr. Miguel Olim devia sair.

O GAT defende o princípio absoluto do controlo e segurança da qualidade 
do sangue a usar nos serviços de saúde.

O GAT aceita o uso do princípio de precaução sempre que for razoável. 

O GAT aceita ainda o princípio da economia quando claramente funda-
mentado.

O GAT considera que os homossexuais homens não devem ser excluídos - 
por esse facto – da doação de sangue e que deve ser usado como critério 
de exclusão a definição de relação sexual de risco.  

A revisão das orientações sobre exclusão da doação de sangue é neces-
sária, deve ser feita com rigor, conhecimento científico, transparência e 
tempo. O que não significa “dia de S. Nunca à tarde”.

P.S.
O DECrETO-LEI N.º 145/2009 SObrE DISPOSITIvOS méDICOS PõE Em 
CAuSA umA POLíTICA SérIA DE DIAGNóSTICO PrECOCE DA INfECçãO 
PELO vIH Em POrTuGAL.

Preparado no recato habitual dos gabinetes da burocracia portuguesa, com consul-
ta às: Federação, União Geral e Associação Portuguesas de Consumidores (orga-
nizações altamente qualificadas em dispositivos médicos) o Decreto-Lei corta, no 
art.º 68, qualquer possibilidade legal de o Estado Português cumprir os compro-
missos assumidos  de implementar uma politica de detecção precoce em contextos 
informais de saúde da infecção pelo VIH.

A (des)Coordenação continua. 
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Relembremos alguns factos recentes:

- Em 19 de Junho passado, o deputado 
João Semedo, do Bloco de Esquerda, 
questiona por escrito o Governo sobre 
a discriminação dos homossexuais, 
nomeadamente masculinos, pelo Ins-
tituto Português do Sangue (IPS) que 
tem como fim impedi-los de doarem 
sangue. As 4 perguntas são enqua-
dradas em denúncias anteriormente 
feitas pelo BE, bem como nas respos-
tas dadas pelo Governo em 2007 a 
questões colocadas pelo Bloco sobre o 
mesmo assunto. Uma das perguntas 
agora feitas pelo BE pretende saber 
se o Ministério da Saúde (MS) conti-
nua a assegurar que os critérios de 
selecção relativos à doação de sangue 
estão a ser aplicados uniformemente 
em todo o território nacional.
- Em 13 de Julho, respondendo em 
nome do Governo, o MS confirma 
a exclusão dos potenciais dadores 
masculinos que declarem no inqué-
rito prévio à dádiva de sangue ter 
tido relações homossexuais, funda-
mentando-a com “a necessidade de 
garantir que os potenciais dadores 
não têm comportamentos de risco 
que, em termos objectivos e cientifi-
camente provados, podem constituir 
uma ameaça à saúde e à vida dos 
potenciais beneficiários”. O Ministério 
da Saúde afirma que essa é a práti-
ca “em todos os países da Europa”, 
nos EUA, no Canadá, na Austrália, e 
em muitos outros. No que respeita a 
dados, a fundamentação recorre ex-
clusivamente a informação divulgada 
pela Health Protection Agency, agên-
cia governamental do Reino Unido. 
Não são citados quaisquer dados ou 
análises de ou sobre Portugal. O MS 
não responde à pergunta sobre a uni-
formidade da aplicação dos critérios 
pelos diferentes pontos de colheita - 
Centros Regionais de Sangue do IPS 
e hospitais -.
- 17 de Julho. Os protestos públicos 
que entretanto surgem, conhecida a 
resposta do Ministério da Saúde, le-
vam a comunicação social a abordar 
o assunto. A 17 de Julho, e por exem-
plo, o Diário de Notícias atribui ao 
Presidente do Instituto Português do 
Sangue, Dr. Gabriel Olim, a asserção 
“ser homossexual é um comporta-
mento de risco”. Por seu lado, a Lusa, 
também a 17 de Julho, dá conta que 
“O presidente do IPS frisou (…) que 
a exclusão de homossexuais mascu-
linos da dádiva de sangue resulta de 
um "consenso internacional com base 

científica" e que não é "um país iso-
ladamente" que vai contrariar essa 
decisão”. A Lusa dá conta também 
que o Coordenador Nacional para a 
Infecção VIH/SIDA, Professor Henri-
que Barros, disse nesse mesmo dia 
“não haver [hoje] razões para excluir 
qualquer grupo de pessoas da doa-
ção de sangue” lembrando que ac-
tualmente já não existem grupos de 
risco, uma vez que os homossexuais 
não têm uma taxa de HIV superior 
aos heterossexuais”. Remata a Lusa 
que o Professor Henrique Barros re-
alçou: “Enquanto grupo, os homos-
sexuais têm prevalência mais alta de 
algumas infecções, nomeadamente 
hepatite. Isto é um facto, mas não 
podem atacar as pessoas por gru-
pos, por segmentos, mas apenas ver 
individualmente se têm comporta-
mentos de risco. Isto acontece entre 
hetero e homossexuais”. Ainda a 17 
de Julho, a Lusa relata: “A Juventude 
Socialista (JS) classificou de "inade-
quadas" as declarações do presiden-
te do Instituto Português do Sangue. 
[…] A JS prometeu, simultaneamen-
te, insurgir-se junto do Ministério da 
Saúde contra a "discriminação" dos 
homossexuais masculinos nas dádi-
vas de sangue”. Segundo a Lusa, o 
líder da JS considera que “o IPS deve 
avaliar comportamentos de risco e 
não a orientação sexual de um cida-
dão que se apresenta como dador”, 
tendo afirmado: “Considero que não 
há qualquer comportamento de risco 
que um homossexual masculino pos-
sa ter que um heterossexual masculi-
no não possa ter".
- 27 de Julho. Numa Blog Conf orga-
nizada pela JS, José Sócrates afirma-
se chocado com a exclusão dos ho-
mossexuais pelo Instituto Português 
do Sangue impedindo-os de doarem 
sangue.
- 30 de Julho. O Presidente do Ins-
tituto Português do Sangue é entre-
vistado pelo jornal i. Afirma que “está 
mais que provado” que os “gays têm 
mais sexo inseguro”, que “os números 
mostram isso”, que “as estatísticas in-
ternacionais dizem que dois terços do 
total de infecção [pelo VIH] em ho-
mens - são homens que tiveram sexo 
com homens”. Quanto à posição do 
Coordenador Nacional para a Infecção 
VIH/SIDA, contrária à exclusão dos 
homossexuais, o Dr. Gabriel Olim afir-
ma: “Há uma posição de conforto que 
é não ter que assumir a responsabili-
dade pela segurança do sangue. Nós 
é que somos os técnicos desta área, 

nós é que temos que decidir, não é 
uma pessoa que tem a tarefa ingrata 
de lidar com o VIH”. Não sem antes ter 
afirmado, no início da entrevista, que 
“Não posso falar de selecção de dado-
res, que me chamam Hitler”. Quanto 
a saber se aos dadores é perguntado 
se utilizam preservativo, o Presidente 
do IPS afirma: “Pode ser perguntado. 
Temos dezenas de médicos a fazer 
rastreios, cada um tem a sua técnica”. 
“Quando uma pessoa se apresenta 
assumidamente como homossexual e 
quer dar sangue, eu interpreto como 
uma provocação. Quem quer vir dar 
sangue não vem com esta atitude.”, 
afirma o Dr. Gabriel Olim, não sem 
no início desta mesma entrevista ter 
afirmado “E vou evitar usar a palavra 
homossexual, porque parece que não 
é politicamente correcto. […] Nós não 
temos absolutamente nada contra os 
homossexuais”.
- 2 de Agosto. Ana Matos Pires, no 
Expresso: “As inenarráveis decla-
rações do presidente do IPS trans-
cendem qualquer discussão técnica 
e justificam, de facto, repensar a 
sua permanência à frente deste or-
ganismo. O senhor, como todos nós, 
tem direito a mudar de opinião - em 
2007 dizia "Ser homossexual, só por 
si, não é critério de exclusão da dá-
diva de sangue" (...) "O importante 
são os comportamentos individuais." 
-, acontece que, pelas características 
da sua função, deve explicar clara-
mente porque o fez. E fica […] por 
explicar como pode alguém com este 
peso institucional argumentar usando 
falsidades inegáveis para fazer valer 
as suas opiniões (dizer que a prática 
de sexo anal ou oral, hetero ou homo, 
é, só por si, critério de exclusão auto-
mática não corresponde, como é ób-
vio, à realidade). Um presidente do 
IPS não pode fazê-lo”.
- 4 de Agosto. Carlos Reis, Jurista, 
militante do PSD, vereador na Câma-
ra Municipal da Amadora, no Público. 
“Desgraçadamente, as recentes de-
clarações públicas do presidente do 
IPS introduzem elementos de confu-
são na percepção pública do perigo 
de transmissão da SIDA, misturando 
irresponsavelmente conceitos de for-
ma trapalhona, voltando a repescar 
conceitos científicos ultrapassados e 
desinformando incrivelmente todo o 
público. […] É lamentável que o res-
ponsável máximo do IPS não expli-
que publicamente que em relação à 
transmissão do HIV não existem gru-
pos de risco, mas existem sim com-

Não há fumo sem fogo
Nuno Velho

»
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portamentos de risco. […] É inquali-
ficável que uma pessoa que insiste 
em fazer declarações públicas deste 
teor continue à frente de um instituto 
público da importância do IPS. O Dr. 
Gabriel Olim deve, pois, ser imediata-
mente demitido”.
- 14 de Agosto. José Maria André, Di-
recção da Federação Portuguesa pela 
Vida, professor do Instituto Superior 
Técnico, no Público. “A confusão co-
meçou por não se terem divulgado 
devidamente os dados alarmantes da 
incidência de sida e de outras doen-
ças sexualmente transmissíveis entre 
os homossexuais portugueses. Admi-
to que a intenção nasceu de um ges-
to de simpatia para com eles, mas o 
resultado de omitir esta informação 
não ajudou ninguém e ameaça inqui-
nar as decisões médicas com critérios 
ideológicos. […] Quem lida melhor 
com a informação estrangeira desco-
bre elementos que relacionam inequi-
vocamente as doenças sexualmente 
transmissíveis com as práticas ho-
mossexuais e é levado naturalmente 
a pensar que o nosso país não será 
excepção. […] A politiquice está a 
chegar a um nível inaceitável, em que 
interfere gravemente com decisões 
profissionais. […] Estou […] grato [ao 
presidente do Instituto Português do 
Sangue] pela coragem de enfrentar 

mais esta possidoneira politicamen-
te correcta. E está de parabéns pela 
boa educação – que faltou aos que 
o atacaram – pois verifico, pelo que 
acompanho na imprensa, que mante-
ve a calma”.
Assim que é conhecida a resposta do 
Ministério da Saúde, e sobretudo a 
partir da publicação da entrevista do 
Dr. Gabriel Olim ao i, vão-se suceden-
do continuamente os protestos, sob a 
forma de declarações públicas, regis-
tando-se mesmo uma manifestação 
junto ao Hospital de S. António, como 
protesto pela atitude discriminatória 
deste estabelecimento de saúde.

Estes são apenas alguns factos. Re-
ferindo os essenciais, não pretende 
o A&T ser exaustivo. Não se referem 
certamente todas as tomadas de po-
sição nem se dá conta de todas as 
notícias.
Regista-se a arrogância e o paterna-
lismo manifestados pelo Presidente do 
Instituto Português do Sangue na de-
fesa da proibição pelo instituto da dá-
diva de sangue pelos homossexuais, 
assente numa argumentação intelec-
tualmente desonesta, confundindo 
conceitos e utilizando concepções ul-
trapassadas. Regista-se o tom sibilino 
de quem o defende. Regista-se a po-
sição clara do Coordenador Nacional 

CRONOLOgIa DE apROVaÇÃO  
DO MEDICaMENTO DaRUNaVIR
23-06-2006 – Obtenção da AIM pela 
Food and Drug Administration (FDA) 
dos Estados Unidos.

19-06-2007 – Obtenção da AIM pela 
European Medicines Agency (EMEA) 
da União Europeia.

07-03-2008 – Obtenção do AIM pelo 
Infarmed de Portugal em 7 de Março 
de 2008

O caso parece-nos exemplar.
O médico Eugénio Teófilo decide, com 
base na situação clínica (grave toxici-
dade hepática) de dois doentes com 
infecção pelo VIH pediu em Julho de 
2007 ao Infarmed – Autoridade Na-
cional do Medicamento e Produtos de 
Saúde I.P. uma Autorização de Uso 
Especial, (AUE) para o medicamen-
to darunavir, com o nome comercial 
Prezista®. Em 06 de Agosto de 2007 
o pedido é recusado pelo INFARMED, 
porque não tinham sido efectuados 
testes de genotipagem ou fenotipa-
gem. 
O médico Eugénio Teófilo envia em 
08 de Agosto de 2007 um parecer ao 
Infarmed em que afirma que não é 
possível realizar testes de genotipa-
gem em doentes com cargas virais 
inferiores a 50 cópias por ml cúbico 
de sangue e classificando tal pedido 
de um perfeito disparate e afirmando 
ainda que o Infarmed estava a obs-
truir o tratamento adequado de do-
entes com VIH. A 14 de Agosto de  

2007 o INFARMED autoriza a AUE 
para o darunavir.
Em Outubro de 2007 o Infarmed de-
cide (com consumo de tempo de pes-
soas do Infarmed e dos profissionais 
da Justiça tudo pago com o dinhei-
ro dos contribuintes pressupomos) 
apresentar uma queixa-crime contra 
o médico por crime de ofensa a or-
ganismo, serviço ou pessoa colecti-
va como previsto pelo artº nº 1 do 
Código Penal. O médico é constituído 
arguido.
Em 28 de Abril 2009 o Tribunal de 
Instrução Criminal de Lisboa conside-
ra que não houve qualquer crime de 
ofensa à credibilidade e prestígio do 
Infarmed porque o arguido não pro-
feriu qualquer afirmação falsa relati-
vamente aos testes de fenotipagem 
e genotipagem solicitados pelo Infar-
med pelo que não pronunciou o médi-
co Eugénio Teófilo e mandou arquivar 
os autos.
A Justiça desta vez funcionou, os do-
entes tiveram finalmente acesso ao 

Os doentes, o médico, o Infarmed e a Justiça
Luís Mendão

medicamento darunavir (tarde?) mas 
o sistema em vigor em Portugal para 
o acesso a medicamentos antes da 
Autorização de Introdução no Merca-
do (AIM) funciona mal, é lento, pe-
sado de burocracia, há recusas mal 
justificadas de AUEs e a decisão de 
apresentar queixa-crime contra um 
médico pode ter um efeito intimida-
tório e dissuasor para muitos médicos 
que tentam tratar o melhor possível 
os doentes. 

para a Infecção VIH/SIDA. Regista-
se a posição tímida e inconsequente 
do Ministério da Saúde. Regista-se a 
emergência imediata de protestos, 
muito para além dos das organizações 
de homossexuais. E esses protestos 
desembocam quase todos numa con-
clusão: o actual presidente do Presi-
dente do Instituto Português do San-
gue está a mais e deve ir embora. Não 
se demitiu, deve então ser demitido.
A proibição da dádiva de sangue pe-
los homossexuais não é nova. Nova 
também não é a sua defesa pelo Dr. 
Gabriel Olim. As suas declarações e 
as declarações do Eng.º José Maria 
André recordam que persiste uma 
discriminação larvar contra os homos-
sexuais, que fabrica argumentação à 
medida da sua conveniência, traves-
tindo-a com roupagem de técnica 
pura. Essa discriminação é um fogo 
que continua a lavrar, sob as cinzas 
de alguns preconceitos já ultrapassa-
dos, e que de vez em quando se rea-
cende, dando sinal através dos fumos 
de que dá conta quem estiver atento. 
E o A&T procura estar atento.
Não há fumo sem fogo, e este fogo 
leva tempo a extinguir-se. Faça-se 
para já sair de cena um dos piróma-
nos que ateiam este fogo e demita-se 
o Presidente do Instituto Português 
do Sangue. 

«
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Num processo inaudito e talvez nun-
ca visto em estados de direito oci-
dentais, assistimos ao Estado Portu-
guês, pela voz de um responsável 
do Instituto Português de Sangue 
com a bênção… perdão, beneplácito 
do Ministério da Saúde, a associar-
se (involuntariamente, presumo) à 
pregação e doutrina da Igreja Ca-
tólica na recomendação da castida-
de. (…) Para se dar sangue, importa 
cumprir e respeitar os seguintes re-
quisitos: 
1. Ter bom estado de saúde.
2. Ter hábitos de vida saudáveis.
3. Peso igual ou superior a 50 kg.
4. Ter idade compreendida ente os 

18 e 65 anos, sendo que para a 
primeira dávida o limite de idade 
é aos 60 anos.

Se uma pessoa, qualquer pessoa, 
preenche estes requisitos, qual é o 
interesse de saber se tem relações 
com A ou B, se com homem ou mu-
lher? Depois, lembremo-nos que 
uma pessoa pode mentir. (…) Mas 
como creio que as pessoas têm de 
se identificar, de deixar indicações 
como morada, etc., nestas condi-
ções só um tolo é que iria dar san-
gue sabendo que seria identificado e 
localizado. A não ser que leve docu-
mentos falsos. (…)
Segundo a carta do Dr. João Semedo 
do BE, o Sr. Gabriel Olim terá decla-
rado que se justifica a discriminação 
dos homossexuais por três razões:
1. “Porque existem «critérios esta-

tísticos» relativos à maior inci-
dência de VIH/Sida entre homos-
sexuais”,

2. «o que interessa é a tranquilidade 
e segurança de quem vai receber 
o sangue»,

3. «porque os Portugueses são pre-
conceituosos».

Perante isto, só algumas perguntas: 
a) A incidência do VIH/Sida é de fac-
to maior entre os homossexuais? 
Não é entre os heterossexuais que o 
número de casos VIH/Sida é maior, 
seguido dos utilizadores de drogas 
injectáveis e só então é que surgem 
os homossexuais? Ou o senhor Olim 
têm estatísticas que nem o Prof. 

Henrique de Barros e o MS (Ministé-
rio da Saúde) conhecem?
b) Se os Portugueses são preconcei-
tuosos, certamente que o serão em 
relação a muitas coisas. Por exem-
plo, sou preconceituoso quanto a 
comer carne de cão. Mas exceptuan-
do estes preconceitos que em nada 
interferem na vida das pessoas (no 
meu caso, até salva a vida de muito 
cão), dizer, sem mais, que os portu-
gueses são preconceituosos é nada 
dizer. Em primeiro lugar, porque se 
o senhor Olim quer dizer que todos 
os portugueses são preconceituosos 
em relação a esta questão engana-
se, e mesmo que todos os portu-
gueses o fossem, era obrigação da 
lei portuguesa combater medidas e 
práticas que são imoralmente discri-
minatórias como é esta. A lei tem, 
também, uma função pedagógica. 
Depois, o Sr. Olim não se pode es-
quecer que ocupa um lugar institu-
cional e como tal, tudo o que diz, 
acresce em responsabilidade públi-
ca. 
c) O Ministério da Saúde também 
não se saiu melhor, ou como diz o 
Povo: foi pior a emenda que o sone-
to. Diz o MS: «não há qualquer dis-
criminação fundada na orientação 
sexual dos potenciais dadores», mas 
(já cá faltava uma adversativa!), 
acrescentando depois que «a neces-
sidade de garantir que os potenciais 
dadores não têm comportamentos 
de risco (…) leva à exclusão dos da-
dores masculinos que declarem ter 
tido relações homossexuais». 

Perante isto, só mais uns comentá-
rios:
1. Não há nada que um homem e 
uma mulher façam, em termos de 
práticas e posições sexuais, que dois 
homens não possam fazer, excepto 
sexo vaginal. Aliás, se é o sexo anal 
a que o MS se refere, este também 
é praticado entre casais heterosse-
xuais.
2. O número de homens casados 
que se pode encontrar em lugares 
de engate MSM (homens que fazem 
sexo com homens), em sítios na In-
ternet, e em saunas, por exemplo, 
não é nada pequeno. 

3. A infidelidade no casamento exis-
te. Há mulheres que são infectadas 
pelos supostos maridos fiéis nunca 
desconfiando nem imaginando que 
tal poderia acontecer; como certa-
mente, deve haver muito marido 
que foi infectado pela mulher, sem 
nunca o ter suspeitado. Então, em 
que ficamos? 
4. O MS ao aceitar, ou a não proi-
bir, que se continue a discriminar 
homossexuais para dadores de san-
gue, está a esquecer que do mesmo 
modo que há casais heterossexuais 
que são fiéis e leais entre si, tam-
bém há casais homossexuais fiéis e 
leais. Essa ideia que ser gay é ser 
promíscuo é mais um daqueles mi-
tos muito úteis à perpetuação de es-
tereótipos. (…)
5. Se o que está em jogo é ter com-
portamentos sexuais de risco, ser 
homem ou mulher, ou ser entre só 
homens ou só mulheres, é irrele-
vante. 
6. Agradeço a informação relativa-
mente a outros países, mas aqui, 
mais uma vez, a questão não é saber 
quantos países no mundo discrimi-
nam homossexuais enquanto dado-
res de sangue. É saber duas coisas, 
pelo menos: a) se há alguma boa 
razão científica, séria e independen-
te, para se excluir os homossexuais 
de serem dadores de sangue; e b) 
se é moralmente correcto e justifi-
cável impedir homossexuais mascu-
linos de serem dadores de sangue. 
Em relação à primeira questão a 
resposta é claramente não. Quanto 
à segunda, trata-se de uma forma 
de discriminação imoral e incorrec-
ta, porque o que é relevante para 
não se ser aceite como dador não é 
a orientação nem a preferência se-
xual, mas ter comportamentos de 
risco. E como comportamentos de 
risco todos os podemos ter num ou 
noutro momento das nossas vidas, 
certamente que fica à nossa res-
ponsabilidade voluntariarmo-nos, 
ou não, para doar sangue, pois nós, 
melhor do que ninguém, é que sa-
bemos o que andamos a fazer, com 
quem e em que condições.

Braga, 5 de Agosto de 2009 

Se queres dar sangue, sê casto
armando Rui Castro de Mesquita guimarães
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Porque tenho acompanhado (e in-
tervido), ao longo de mais de vin-
te anos e de forma mais ou menos 
activa, a forma como os meios de 
comunicação em geral divulgam a 
informação em saúde no que diz 
respeito à infecção pelo VIH e à 
SIDA penso poder fazer as seguin-
tes considerações e recomendações 
gerais.
I – Pela própria lógica de funciona-
mento dos meios de comunicação 
generalistas, os temas relacionados 
com a saúde só interessam se ser-
virem para vender, aumentar audi-
ências ou tiragens. Por outro lado, a 
mesma lógica, levou ao desapareci-
mento dos jornalistas especialistas, 
nomeadamente na área da saúde e 
nas novas gerações de jornalistas, 
generalistas, eles também, e poliva-
lentes nas áreas noticiosas que têm 
de tratar. 
II – Por outro lado, ao fim de 25 
anos de epidemia, com mais de duas 
dúzias de medicamentos desenvol-
vidos, uma significativa redução da 
mortalidade e morbilidade e para-
lelo aumento da esperança de vida 
das pessoas infectadas – nos países 
ricos e onde há acesso aos medica-
mentos, claro – a “medicalização” 
do VIH e a sua absorção quase total 
pelo universo clínico, e passado um 
tempo em que, temos de reconhe-
cer, uma activa utilização dos meios 
de comunicação pelas organizações 
não governamentais nem sempre 
foi feita da forma mais clara, a in-
fecção pelo VIH deixou de 
fazer a primei-

ra página dos jornais ou a abertura 
dos telejornais, salvo para os recor-
rentes falsos anúncios da “cura” ou 
da “vacina”.
III – Estes factores conduziram a 
uma redução do tema VIH nos meios 
de comunicação, ao empobrecimen-
to sistemático do seu tratamento 
– por vezes meros “fretes” à indús-
tria ou ao comércio, aos poderes e, 
mesmo, às organizações de doentes 
ou para os doentes – ao desapare-
cimento de alguns dos, poucos, jor-
nalistas que tinham adquirido for-
mação mais sólida na área do VIH, 
a sérias limitações à possibilidade e 
capacidade de escrutínio público das 
políticas de prevenção e tratamento 
do VIH – seu desenho, implemen-
tação e resultados – e à defesa dos 
direitos das pessoas com VIH, as-
pectos que me parece mais graves 
para o cidadão em geral.
Que fazer?
Esta situação – que não penso al-
terável – deveria levar o jornalista 
a centrar-se em duas ou três áreas 
que me parecem, ainda, de seguro 
interesse público e para o público.
I – Políticas de prevenção, sua dis-
cussão e avaliação de impacto, me-
didas e acções mais “polémicas” e 
objecto de maiores hesitações ou 
“ruído” social – e falo da sempre 
eternamente adiada educação sexu-
al, da distribuição de preservativos 
em meio escolar, do consumo de 

drogas em meio controla-
do, etc., etc..
II – Inseparável da pre-
venção mas uma área 
em si mesmo que gos-
taria de ver ser tra-
tada pelos meios de 

VIH/SIDa. Qual o papel do jornalista  
na divulgação da informação em saúde?
a perspectiva do (de um) doente
pedro Silvério Marques

Nota A&T:

Reproduzimos aqui quase na íntegra 
um texto elaborado para um trabalho 
apresentado pela jornalista Célia Rosa 
nas X.as Jornadas do Núcleo de Estu-
dos VIH da Sociedade Portuguesa de 
Medicina Interna, realizadas em Vila-
moura nos dias 19 e 20 de Junho de 
2009, e dedicadas ao tema “VIH/SIDA 
– Uma Doença Multissistémica”.

O A&T reconhece-se neste manifesto. 
E porque o VIH é hoje quase indetec-
tável na comunicação social em Portu-
gal, o A&T pensa que é tempo de se 
fazer um balanço sobre a abordagem 
ao VIH/SIDA pelos meios de comuni-
cação em geral e de discutir formas 
de contrariar o desaparecimento deste 
tema das agendas dos jornalistas. Vol-
taremos proximamente ao assunto.

comunicação de forma mais inten-
sa e consequente, o reconhecimen-
to, promoção e defesa dos Direitos 
Humanos, na escola, no trabalho, 
na família, na sociedade em geral, 
em particular das minorias étnicas, 
sociais, religiosas, sexuais ou por 
qualquer outra forma caracterizadas 
e excluídas e, como tal mais expos-
tas e fragilizadas face à infecção.
III – A responsabilidade social glo-
bal tendo em consideração o impac-
to da epidemia nos países sem re-
cursos para tratamentos, os custos 
dos medicamentos, a lógica da pro-
tecção de patentes e os seus custos 
sociais evidentes.

Não penso que um jornalista deva 
ser, na sua profissão, um militante 
e activista nestes temas – qualquer 
que seja a sua postura pessoal face 
a qualquer deles.
Mas acredito, ainda, que poderá 
com vantagem ser um mediador im-
portante na apresentação, isenta, 
das várias e diferentes perspectivas 
envolvidas junto da opinião pública.
E era este o papel que lhe pedia que 
tivesse. Auscultar, resumir, se pos-
sível avaliar, e transmitir com fide-
lidade as muitas e sérias reflexões, 
muitas vezes divergentes, quase 
sempre polémicas em relação às 
políticas e práticas que têm sido se-
guidas, essas sim demasiado noti-
ciadas e publicitadas. 
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Pela primeira vez, funcionários gover-
namentais chineses admitiram que a 
principal infecção mortal já não é a 
tuberculose, e nem mesmo a raiva. 
É a SIDA: nos primeiros nove meses 
do ano passado morreram na China 
quase 7000 pessoas como resultado 
do VIH/SIDA.
O Ministro da Saúde chinês afirma 
que há 3 anos o número acumula-
do de mortes por SIDA era inferior 
a 8000. Hoje o número de mortes é 
pelo menos 5 vezes aquele valor1.
Na China, até há muito pouco tem-
po, o VIH/SIDA era olhado como uma 
doença que afectava estrangeiros, e 
continuavam em circulação boatos 
segundo os quais o VIH podia ser 
transmitido através de um aperto de 
mãos ou pela partilha de pauzinhos. 
Porém, nos anos mais recentes têm 
vindo a ser desenvolvidos esforços 
significativos para ultrapassar as tra-
dicionais atitudes conservadoras da 
China em relação ao sexo. Se por um 
lado durante muito tempo não exis-
tiu informação oficial sobre a SIDA, 
o governo está agora empenhado em 
educar e auxiliar os segmentos da so-

ciedade mais expostos ao risco, espe-
cialmente os trabalhadores do sexo, 
e, pela primeira vez, os homossexu-
ais masculinos.
O Ministério da Saúde confirmou a 
existência de 264302 casos acumu-
lados de VIH/SIDA a Setembro do 
ano passado2. Na China, a doença 
transmite-se sobretudo por via sexu-
al, mas o vírus alastrou inicialmente 
devido às aquisições de plasma san-
guíneo pouco cuidadas do ponto de 
vista sanitário, e devido às transfu-
sões contaminadas em hospitais. 
Mantém-se porém a preocupação de 
que os funcionários governamentais 
possam não estar a comunicar a to-
talidade dos casos. Por exemplo, as 
organizações das Nações Unidas para 
a Saúde e para a SIDA estimam que, 
no final de 2007, 700 000 pessoas na 
China eram seropositivas para o VIH.
Levou muitos anos até começar a 
desvanecer-se a longa era da suspei-
ta. Em 2003, o Primeiro-ministro Wen 
Jiabao foi o primeiro responsável de 
topo da China a apertar a mão em pú-
blico a um doente de SIDA; não muito 
depois, o President Hu Jintao foi foto-

Muito pouco e muito tarde – e entretanto na China  
as mortes por SIDa crescem vertiginosamente
*

grafado a abraçar doentes de SIDA.
Em Fevereiro do ano passado, iniciou-
se o primeiro programa de âmbito na-
cional para controlar a disseminação 
do VIH/SIDA entre os homossexuais 
masculinos.
Os dados são imprecisos, mas haverá 
entre 5 e 10 milhões de homossexu-
ais na China. Por causa do esmagador 
estigma social associado à homosse-
xualidade, os homens que têm sexo 
com homens são muitas vezes casa-
dos e há o risco de transmissão da 
infecção às respectivas mulheres. 

*  Traduzido e adaptado por Nuno Velho a partir 
do artigo de Clifford Coonan publicado no jornal 
britânico The Independent em 19 de Fevereiro 
de 2009, e consultado na mesma data em www.
independent.co.uk

1 Em Portugal, desde a identificação do VIH, em 
1983, estão notificadas 9 036 mortes devido à 
SIDA. Este número refere-se às mortes notificadas 
e é muitíssimo inferior ao número de mortos com 
infecção VIH apresentado pelo Instituto Nacional 
de Estatística, que os publicou pela última vez em 
2003. Fonte www.sida.pt

2  Em Portugal, no final de 2008, o número acumulado 
de casos notificados era 34 888. Fonte INSARJ

Gosto do meu nariz. O meu nariz é 
grande mas direito, e que eu saiba 
sempre esteve cá.
No princípio, nem eu sabia bem que ti-
nha nariz. Vivia a minha vida normal-
mente, sem a ideia sequer me ocor-
rer. Mas, a pouco e pouco, as minhas 
acções esporádicas – como cheirar e 
espirrar – foram transformando-se 
em provas, até que um dia olhei para 
mim no espelho, e tomei consciência 
do que sou: uma pessoa com nariz. 
Foi uma boa decisão, porque me per-
mitiu fazer coisas com o meu nariz 
que não fazia quando não sabia que o 
tinha, como: tirar macacos.
Acho que se toda a gente tivesse 
olhado bem para mim, teriam perce-
bido que tenho nariz. Ou talvez não, 
há quem não goste de narizes, e as 

O meu Nariz
Francisco Eduardo Belard, 19 anos
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pessoas não gostam de reconhecer 
aquilo que desaprovam.
A primeira pessoa a quem contei do 
nariz foi uma rapariga de quem nem 
era próximo, mas sabia que ela não 
ia contar. Depois contei aos meus 
melhores amigos, e a pouco e pou-
co agora já toda a gente olha para 
mim e vê uma pessoa com nariz. Só 
os meus pais não ligam ao meu nariz. 
Acham-me perfeito assim como é, 
nem reparam nisso.
Mas aceitei-me, assim, como uma 
pessoa com nariz. Não um nariz ape-
nas, mas sim uma pessoa com nariz.
E isso deixa-me feliz. 
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O Fórum Nacional da Sociedade Civil 
para o VIH/sida reunido em 8 de Ju-
lho de 2009
Considera que:

1. A recente polémica gerada em torno 
do lançamento público do projecto 
“Cuida-te” demonstra exemplar-
mente a descoordenação das polí-
ticas nacionais e falta de manda-
to multi-sectorial da Coordenação 
Nacional para o VIH/sida. O país 
assistiu a declarações sucessivas 
do Alto-Comissariado para a Saú-
de, Ministério da Educação, Secre-
taria de Estado para a Juventude 
e Desporto e Ministério da Saúde 
e à ausência total da Coordenação 
Nacional para a Infecção VIH/sida.

O FNSC reafirma a prioridade e ur-
gência identificada no documento 
“AS PrIOrIDADES E COmPrO-
mISSOS PArA O CONTrOLO DA 
EPIDEmIA DE vIH/sida E DO ES-
TIGmA E DISCrImINAçãO ASSO-
CIADOS Em POrTuGAL”
DECLARAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES 
NÃO-GOVERNAMENTAIS SEM FINS 
LUCRATIVOS QUE INTERVÊM NA 
ÁREA DO VIH/sida
aprovado por unanimidade na reu-

nião do Fó-
rum Na-

c iona l 

da Sociedade Civil VIH/sida, em 
13 de Maio de 2009, 
Citamos “A incapacidade do Estado 
Português pôr em prática respostas 
guiadas pelos factos expostos, deve-
se, em grande parte, ao actual mo
delo institucional que rege a actuação 
da Coordenação Nacional para o VIH/
sida, (independentemente de quem 
seja o/a Coordenador/a) que, para 
além dos reduzidos recursos huma
nos, técnicos e autonomia financei
ra mantém um vínculo unisectorial, 
travado pela burocracia e reduzida 
autonomia que desresponsabiliza o/a 
Coordenador/a e a Coordenação. A 
situação actual não cumpre o “Prin-
cípio dos Três Uns”, acordados em 
2004 na ONUSIDA e assumidos por 
Portugal”

2. Sobre a questão das políticas e 
programas de rastreio precoce 
da infecção vIH é urgente que 
o Estado Português cumpra 
urgentemente os compromis-
sos assumidos publicamente na 
Conferência “VIH Portugal 2009 
- Trabalhar em conjunto para o 
diagnóstico e cuidados de saúde 
da infecção VIH”.

Citamos “Em 2009, serão publicadas 
as linhas de orientação Portuguesas 
para o rastreio da infecção VIH, de 
modo a harmonizar o melhor conhe
cimento científico disponível com as 
circunstâncias da realidade nacional.
No âmbito da CNVS será criado um 

conselho centrado em profissionais 
de saúde dos cuidados primários 

e elementos da sociedade ci
vil, com a finalidade última 

de definir as condições 
práticas para a realiza
ção do teste em USF, 
unidades funcionais de 
ACS, CADs e estrutu
ras de out-reach.”
Sem cumprir estes 
compromissos, que 
o FNSC apoia, não 
é possível;
Estabelecer um 

plano coerente de 
acção, implementá-lo, mo-
nitorizá-lo e avaliá-lo

Ultrapassar as respostas 
parciais e descoordenadas e 

Ultrapassar a entropia mediática e 
governamental, alimentada pelas 
declarações avulsas mais “assisadas” 
ou “disparatadas” de diferentes “es-
pecialistas”.
O FNSC reafirma a sua disponibilida-
de para integrar o Conselho que de-
finir as linhas de orientação para a 
realização dos testes para o VIH

3. Sobre os testes para o vIH em 
menores o FNSC considera que: 

– Qualquer menor com mais de de-
zasseis anos tem o direito de reque-
rer o teste para o VIH sem autoriza-
ção paternal,
– Adolescentes que iniciaram a sua 
vida sexual mas com menos de de-
zasseis anos devem puder fazer o 
teste, a seu pedido, aliás é o que já 
acontece nos testes voluntários e 
anónimos,
– Nestes casos o aconselhamento e 
identificação da possibilidade de en-
volvimento de pais ou de quem de-
tém a tutela legal devem ser objecto 
de atenção especial, sobretudo se se 
confirmar o diagnóstico de infecção 
pelo VIH.

A ética médica e defesa do direito 
aos cuidados de saúde destes ado-
lescentes (em que cada um é um 
caso diferente) devem nestes casos 
sobrepor-se ao ordenamento jurídico 
tradicional. 
A infecção pelo VIH não diagnostica-
da e não tratada pode pôr em perigo 
a vida do portador e o interesse do 
adolescente deve vir em primeiro lu-
gar.
Por último o FNSC considera que o 
rastreio sistemático de menores em 
escolas e locais de diversão não é 
adequado, não faz sentido face ao 
conhecimento epidemiológico, con-
sumiria recursos económicos e hu-
manos de forma errada. Aliás, pelo 
que se conhece, não é esse o objec-
tivo do projecto “Cuida-te”.
Prioritário para a juventude portu-
guesa em relação à epidemia VIH/
sida é o acesso universal à educação 
sexual e para a saúde nas escolas 
portuguesas e o acesso aos meios de 
prevenção. 

Aprovado por unanimidade 

Comunicado do Fórum Nacional da Sociedade Civil para o VIH/sida

a polémica sobre os testes para o VIH em menores e a 
descoordenação das políticas nacionais para o VIH/sida 
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LIPOnews
NúmErO 2, 2009 

Tradução: Ana Pisco | Revisão e Adaptação: Luís Mendão e João Paulo Casquilho

Produção original Associação Nadir Onlus, em colaboração com a Clínica Metabólica de Doenças Infecciosas da Universidade de Modena e Reggio Emília.

Publicação GAT, com o apoio da Gilead Sciences

O que é a LIPO-news?
É uma publicação constituída por cinco números que tratam da lipodistrofia relacionada com o VIH: testemunhos, 
reflexões e indicações sobre o tema. 

Os argumentos foram divididos em duas partes:

1) “Lipodistrofia: o que se vê”, ou seja, os problemas que provocam alterações do aspecto físico da pessoa, que 
podem ter um forte impacto na esfera psicológica e, portanto, sobre a adesão à terapêutica.

2) “Lipodistrofia: o que não se vê”, ou seja, os aspectos observáveis através de alterações nas análises clínicas: 
mesmo se não visíveis, são perigosos para a vida das pessoas (por exemplo o colesterol e os triglicéridos elevados, 
a insulino-resistência, o dano às mitocôndrias, a hipertensão. etc…) 

Linguagens diferentes, mesmos conceitos (em vermelho simplificados, em cinzento mais complexos) em 
relação às mudanças que, com o passar do tempo, as pessoas constatam em si próprias e que os médicos infeccio-
logistas e outros profissionais do sector observam na rotina do trabalho. 

A quem é dirigido?
Às pessoas com VIH, médicos especialistas em infecciologia, associações da comunidade, profissionais do sector e 
todos os que estiverem interessados.

LIPODISTrOfIA: O QuE SE vÊ…

A Lipodistrofia afecta os homens e as mulheres do mesmo modo?

No que diz respeito à acumulação ou perda de gordura existem diferenças entre os sexos. As mulheres parecem 
ser, em geral, mais atingidas. Nos homens, é mais comum a perda de gordura nos membros (braços e pernas) 
enquanto nas mulheres é mais frequente a acumulação de gordura na barriga e nos seios.

Muitos estudos referem uma descrição epidemiológica diferente do fenómeno lipodistrófico entre os sexos. 
Na generalidade o sexo feminino apresenta um risco maior de desenvolver alterações morfológicas. 
No sexo masculino, a atrofia periférica é mais frequente do que a acumulação central, enquanto nas mulheres se 
observa o contrário.

Existe alguma ligação entre a Terapêutica Anti-Retroviral combinada (TARc) e a lipodistrofia?

Sim. Os medicamentos anti-retrovirais são uma das causas importantes da lipodistrofia. Quanto maior for a duração 
do tratamento mais possibilidades existem de vir a ser afectado. No entanto, aderir ao regime terapêutico é prioritá-
rio para controlar a infecção do VIH e para evitar que o próprio vírus contribua para o aparecimento da lipodistrofia. 
Alguns medicamentos são mais propensos a contribuir para o aparecimento de lipodistrofia do que outros. Quando 
possível deve proceder-se à sua substituição.

Sim. A lipodistrofia é um fenómeno que caracteriza e denota clinicamente a utilização da TARc, para além da con-
tribuição do vírus.. São, portanto, necessárias acções específicas: 
– de aconselhamento, para evitar a desmotivação do doente em relação à adesão, que deve permanecer prioritária. 
– de mudança terapêutica, para fármacos menos “ipodistrofizantes”, para manter o controle da infecção, quando 
tal for possível.

Partes do corpo mais frequentemente afectadas pela lipodistrofia nas pessoas seropositivas para o VIH 
a fazer TAr.
++++ = Muito presente 
+++ = Frequentemente 
++ = Às vezes 
+ = Raramente

Perda de Gordura (Lipoatrofia) Homens mulheres

Nos membros, (veias proeminentes) ++++ ++

Nos glúteos +++ +++

No rosto ++++ ++++
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Acumulação de gordura (Lipo-hipertrofia) Homens mulheres

Região dorso-cervical (bossa de búfalo) ++ +

Região anterior do pescoço/Por baixo do pescoço + +

Mamas ++ +++

Tronco ++ ++

Púbis ++ +++

Abdómen(gordura visceral) +++ ++++

Abdómen (gordura subcutânea) + +++

Regiões axilares e em redor dos ombros + ++

Lipomas (pequenos nódulos de gordura que podem aparecer em várias 
partes do corpo) + +

Existe uma ligação entre a lipoatrofia e a lipo-hipertrofia?

Com frequência, os fenómenos de perda de gordura nos membros (braços e pernas) e a acumulação de gordura 
no ventre apresentam-se juntos, embora não apareçam necessariamente ao mesmo tempo. São, porém, fenóme-
nos independentes.

 A lipoatrofia e a acumulação de gordura (lipo-hipertrofia) frequentemente estão ambas presentes nos indivídu-
os com VIH a fazer terapêutica anti-retroviral. São fenómenos independentes e podem manifestar-se em alturas 
diferentes.

Lipoatrofia: Quais são os fármacos anti-retrovirais implicados?

Os INTR (inibidores nucleósidos da transcriptase reversa)  
A estavudina (Zerit®), em particular, mas também a zidovodina (Retrovir®) e a didanosina (Videx®). O papel 
desempenhado pela lamivudina (Epivir®) e pela emtricitabina (Emtriva®) é menor. Os menos implicados são o 
tenofovir (Viread®) e o abacavir (Ziagen®). Mais recentemente, também o efavirenze (Stocrin®), um INNTR (não 
nucleósido) tem sido considerado como implicado. 

É indiscutível o papel dos INTR na indução do fenómeno lipoatrófico, através de um mecanismo de inibição da po-
limerase gama mitocondrial. Numerosas observações, quer in vivo, quer in vitro demonstraram que o impacto dos 
nucleósidos não é, no entanto, igual. 
Os maiores implicados são os análogos da timidina (de modo particular a estavudina, mas também a zidovudina) e 
a didanosina. 
O papel da lamivudina e da emtricitabina é menor. 
O tenofovir e o abacavir são as moléculas menos implicadas. O estudo ACTG 5142 indica que o tenovovir está 
associado à incidência mais baixa de lipoatrofia de um modo similar aos regimes sem INTR e evidencia o papel do 
efavirenze (INNTR), sobretudo em doentes naïve.

AGOSTO (Anónimo)

Recordo o ano de 2001 quando tirámos uns dias na praia, éramos uma quinzena de seropositivos a fazer terapêu
tica. Um belo grupo de estranhos sujeitos, todos exageradamente similares na aparência: braços e pernas esque
léticos, barrigas tão inchadas que faziam pensar numa epidemia de gravidezes (até nos homens). Era Agosto, a 
praia cheia, cada dia que passava, a praia esvaziava-se mais e mais.

Como intervir na Lipodistrofia

A seguir relatam-se algumas intervenções que têm sido aplicadas, caso a caso, na Clínica Metabólica de Modena 
(Itália), para os problemas de redistribuição de gordura. 
Na realidade, o tratamento é muitas vezes complexo e necessita que sejam utilizados outros medicamentos (para 
normalizar os níveis de gordura no sangue). Este tema será tratado nos próximos números do Lipo News.

Em seguida, propõem-se alguns esquemas de intervenções específicas utilizadas em alterações morfológicas na 
Clínica Metabólica de Modena (Itália), evidenciando como frequentemente a co-mordibildade com os problemas 
metabólicos necessita de um tratamento sinérgico com outras estratégias farmacológicas específicas para a hiperli-
pidémia. Este assunto será tratado nos próximos números do Lipo News.

Lipoatrofia: 

• Avaliação
 - Exame médico
 - Descrição do doente 
 - Fotografias de partes específicas do corpo

• Factores de risco
 - Duração do tratamento com os análogos da timidina (AZT e d4T) e a didanosina (ddI)
 - Baixa contagem de células CD4 antes do início da terapêutica (<200 células)
 - Idade

• Prevenção:
 - Evitar TARc contendo análogos da timidina e a didanosina
 - Quando possível mudar os fármacos acima referidos para outros
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• Tratamento médico:
 - Eliminar os análogos da timidina e a didanosina ajuda parcialmente a reconstituir a gordura subcutânea
 - Intervenções farmacológicas específicas ainda não estão disponíveis e podem ser causa de toxicidade

• Tratamento cirúrgico:
 - Para a lipoatrofia facial: auto-transplante de gordura (lipo-lifting), injecções com materiais de enchimento  
 reabsorvíveis ou não.

Comentários

– Os exames DEXA e TAC permitem uma avaliação quantitativa de lipoatrofia.

– A exposição aos análogos da timidina e à didanosina induz uma perda progressiva de gordura, sem alcançar um 
“ponto máximo”.

– A uridina e a pioglitazona são, por vezes, usadas como tratamentos complementares para a lipoatrofia.

– O uso de testosterona pode agravar a perda de gordura nos membros e no rostol (g. Guaraldi)

– As injecções com ácido poliláctico podem fazer aparecer nódulos em 30% dos doentes.

– A ecografia do rosto não é uma técnica válida para avaliação da lipoatrofia facial.

– A cirurgia plástica reconstrutiva do rosto produz benefícios na qualidade de vida do doente, reduzindo o estigma 
de visibilidade da doença do VIH, embora não tenha estabilidade a longo prazo e não haja indicações claras sobre 
os materiais que devem ser escolhidos.

– Vice-versa, o balanço “risco benefício” para outras formas cirúrgicas plástico reconstrutivas (por ex. nos glúteos) 
não faz aconselhar este tipo de intervenção.

Acumulação de gordura ou lipo-hipertrofia: quais são os fármacos anti-retrovirais implicados?

Até ao momento não se pode atribuir a um fármaco, ou melhor, a uma classe de fármacos, a responsabilidade pela 
acumulação de gordura.

Não sendo clara a patogénese, a causa que provoca a acumulação de gordura não é imputável a uma qualquer 
classe farmacológica específica.

Espelhos (Anónimo)

… O hospital mantém a sua estrutura “high-tech”: parapeitos com pinturas festivas, pavimentos cor de alcatrão e 
com rostos transparentes alternam-se num jogo de vidros e espelhos prontos a testemunhar a lenta e inexorável 
transformação que o novo hóspede, silencioso e imparável irá produzir em corpos já fortemente atingidos. Vultos 
escavados, formas deformadas, olhares perdidos no vazio à procura de uma imagem que nenhum espelho conse
guirá reflectir nunca mais.

Paradoxo (Anónimo)

Após alguns dias, o medo de morrer.

Hoje, o medo de viver, de amar, de se relacionar com os outros. Todos queremos conseguir viver de maneira “normal”

A nossa vida prolongou-se mas, por outro lado, os outros não estão prontos para conviver connosco.

E se nos reconhecem, porque os medicamentos nos identificam fisicamente, qual é que pode ser a qualidade da 
nossa vida?

Eu como tu (Anónimo)

Recordo-me ainda de quando éramos jovens e rechonchudos… depois começamos a fazer terapêutica, o projecto 
de vida foi recomeçar.

Não te vi durante quase um ano. Uma manhã, na minha nebulosa cidade encontrámo-nos nas análises.

Quase não te reconheci. Tens os ossos à mostra, já não tens músculos e cansas-te ao carregar um saco de com
pras. Dá-me um medo doido ver-te reduzida a isto. Alguns meses depois propõem-me a mesma terapêutica que a 
ti. Tenho medo outra vez ao recordar a tua pele seca, os teus ossos salientes e não sei o que fazer.

Olho-te e tenho medo daquilo que me pode suceder.

Acumulação de gordura (lipo-hipertrofia)

• Avaliação:
- Exame médico
- Descrição do doente
- Medidas antropométricas (altura/peso)
- Fotografias de partes específicas do corpo

• Factores de risco:
- Obesidade antes do início da TAR
- Sexo feminino
- Baixa contagem de células CD4 antes do início da terapêutica
- Idade

• Prevenção:
- Não há nenhuma estratégia válida
- Evitar o peso excessivo ou a obesidade
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• Tratamento médico:
- Uma dieta específica e exercício físico podem reduzir a gordura visceral, no entanto não existem estudos específi-
cos que indiquem a quantidade e a qualidade da alimentação e de exercício físico necessários para favorecer a não 
acumulação de gordura.
- Intervenções farmacológicas específicas ainda não foram validadas a longo prazo e podem ser causa de toxicida-
de e complicações

• Tratamento cirúrgico:
- Liposucção

Comentários:

• Os exames TAC e Ressonância Magnética permitem uma avaliação quantitativa da acumulação de gordura medi-
da no abdómen;

• Os regimes anti-retrovirais contendo indinavir, nelfinavir e lopinavir/rtv têm estado associados a um rápido au-
mento de peso e à acumulação de gordura subcutânea e abdominal;

• Mudar de combinação terapêutica que contenha um IP (Inibidor da Protease) para regimes que não o contêm 
não é uma estratégia eficaz;

• O exercício físico aeróbico é eficaz na redução da acumulação de gordura intra-visceral;

• A hormona do crescimento (GH) ou os estimulantes da hormona de crescimento são tratamentos muito caros, 
com resultados limitados (seja na eficácia, seja na duração) e com várias toxicidades associadas. Em particular, o 
factor de crescimento da hormona GH (GH rh) diminui a acumulação de gordura visceral sem diminuir a gordura 
periférica. A GH, por sua vez, actua em ambas; 

• O uso de testosterona não provoca a diminuição de gordura intra-visceral. 

• É possível que haja recidivas depois do tratamento cirúrgico, seja da gordura localizada, seja da gordura visceral;

• A liposucção produz benefícios na qualidade de vida do doente ao reduzir o estigma da visibilidade da doença do 
VIH.

PArA LEmbrAr…
Diferentes linguagens, mesmos conceitos em relação ao que é importante ter em mente.

Homens e mulheres

• As mulheres parecem ser, em geral, mais atingidas pela redistribuição de gordura
• Nos homens é mais comum a perda de gordura nos membros (braços e pernas), nas mulheres é maior a acu-
mulação de gordura na barriga e nos seios.

• No geral, o sexo feminino apresenta maior risco de desenvolver alterações morfológicas.
• No sexo masculino é mais frequente a lipoatrofia nos membros, enquanto no sexo feminino o acúmulo da gordu-
ra é visceral e nas mamas.

Terapêutica e lipodistrofia

Os medicamentos são uma das causas importantes para o aparecimento da lipodistrofia. Todavia, aderir à terapêuti-
ca é prioritário para o controlo da infecção pelo VIH e para evitar que o próprio vírus contribua para a lipodistrofia.

Os doentes mais “aderentes” à terapêutica farmacológica estão mais sujeitos à lipodistrofia. 
Por isso, são necessárias acções específicas de aconselhamento para evitar a desmotivação dos doentes à adesão, 
que deve permanecer prioritária.

Medicamentos e lipoatrofia

• Os maiores responsáveis são os INTR (análogos nucleósidos). Em particular a estavudina (Zerit®) mas também 
a zidovudina (Retrovir®) e a didanosina (Videx®). O papel da lamivudina (Epivir®) e da emtricitabina (Emtriva®) 
é menor.
• Os medicamentos menos responsáveis são o tenofovir (Viread®) e o abacavir (Ziagen®)
• Recentemente também se considera como responsável o efavirenze (Stocrin®)

• É indiscutível o papel dos INTR no aparecimento da lipodistrofia. 
• Os “maiores culpados” são os análogos da timidina (de modo particular a estavudina mas também a zidovudina) 
e a didanosina. O papel da lamivudina e da emtricitabina é menor.
• O tenofovir e o abacavir são as moléculas menos implicadas
• O estudo ACTG5142 indica que o tenefovir está associado à mais baixa incidência de lipoatrofia, comparável aos 
regimes livres de ITRN e, simultaneamente, evidencia a actuação do efavirenze nos doentes naïve.

medicamentos e acumulação de gordura

Actualmente não existe um medicamento, ou melhor, uma classe de medicamentos, claramente responsável pela 
acumulação de gordura.

Não é clara a distinção de classes farmacológicas específicas que sejam a causa desencadeadora da acumulação de 
gordura.

As associações GAT, Positivo e Seres decidiram lançar em conjunto um site sobre a lipodistrofia,  
www.lipodistrofia.net, para as pessoas que vivem com o VIH e para os prestadores de cuidados  
de saúde.
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De acordo com os dados divulgados 
durante a conferência da Internatio
nal AIDS Society, pela HIV Vaccine 
and Microbicide Resource Tracking 
Working Group, o financiamento na 
investigação de vacinas para a SIDA 
diminuiu 10% em 2008, pela pri-
meira vez na última década.
Ao mesmo tempo, o financiamen-
to dos microbicidas e da profilaxia 
pré-exposição (PREP) aumentou 8 e 
13% respectivamente, em 2008.
"O apoio e interesse na investigação 
da prevenção do VIH a partir de fun-
dos públicos, privados e filantrópi-
cos na última década tem apoiado 
pontos-chave na Investigação & De-
senvolvimento (I&D) de prioridades, 
avançando esta área de trabalho e 
trazendo para mais perto novas op-
ções de prevenção”, afirmou Mitchell 
Warren, Director Executivo da AIDS 
Vaccine Advocacy Coalition (AVAC).
O declínio em 2008 na investigação 
de vacinas não é atribuível ao abran-
damento económico global, segun-
do afirmou o grupo de trabalho. Em 
vez disso, foi parcialmente atribuí-
do ao término dos ensaios clínicos 
do Step e Phambili, que testavam 
o desenvolvimento de uma vacina 
candidata através da farmacêutica 
Merck. O ensaio Step demonstrou 
que o produto não só era ineficaz, 
como os resultados levaram a uma 
diminuição na investigação de vaci-
nas, o que redireccionou os esforços 
da investigação para a investigação 
básica laboratorial.
No entanto, outros estudos impor-
tantes sobre vacinas prosseguem. 
O South African AIDS Vaccine Ini
tiative anunciou hoje o início de um 
ensaio para o estudo de uma vacina 
desenvolvida por cientistas sul-afri-
canos. Os resultados, sendo este o 
maior ensaio de sempre e que conta 
com a participação de 16 000 pes-
soas, são também esperados para o 
final do ano.
A diminuição do investimento por 
parte do US National Institute of He
alth contribuiu para o declínio geral 
no financiamento da I&D. O inves-
timento público dos E.U.A. caiu 39 
milhões de dolares, correspondendo 
a uma diminuição de 6%. Outros 
governos diminuíram também o fi-
nanciamento na área da investiga-
ção de uma vacina contra o VIH em 
2008: o financiamento do governo 
europeu desceu 13% e o financia-

mento total de outros países (inclu-
sive Brasil, Canadá, Índia, África do 
Sul e Tailândia) diminuiu 16%.
“Enfrentamos enormes desafios - 
tanto a nível científico como econó-
mico - nos próximos anos, mas não 
devemos perder de vista a dinâmica 
que adquirimos. Esta área precisa 
de um apoio sustentado a partir de 
um leque variado de financiadores. 
A epidemia não dá sinais de abran-
damento, e a necessidade urgente 
de novas opções na área da preven-
ção não vai mudar”, afirmou Mitchell 
Warren.

"A crise económica mundial tem ali-
mentado o debate sobre a melhor 
forma de investir na saúde global, 
com algumas pessoas a argumentar 
que a SIDA tem recursos à custa dos 
esforços de outras doenças e para 
melhorar os sistemas de saúde no 
mundo em desenvolvimento. Mas, 
visto que a SIDA ocupa o primeiro 
lugar de mortes na África sub-saha-
riana e o quarto lugar a nível mun-
dial, é imperativo inverter esta pan-
demia, que só é possível através dos 
melhores métodos de prevenção, 
incluindo a disponibilização de uma 
vacina. Se conseguirmos vencer a 
SIDA, seremos capazes de investir 
recursos em outras prioridades ur-
gentes ", afirmou Seth Berkley, Pre-
sidente e CEO da International AIDS 
Vaccine Initiative.
O relatório, Adapting the reality: 
Trends in HIV Prevention Research 
Funding 2000 to 2008, foi lançado 

na V Conferência Internacional so-
bre Patogénese do VIH, Tratamen-
to e Prevenção, na Cidade do Cabo, 
na África do Sul, pelo HIV Vaccine 
and Microbicide Reseource Tracking 
Working Group.
O relatório identificou investimentos 
de quase 1,2 mil milhões dólares na 
área da investigação da prevenção 
do VIH em 2008, dos quais 868 mi-
lhões foram direccionados para a 
I&D de vacinas e 244 milhões para 
a I&D de microbicidas, enquanto 
outras áreas de I&D no campo da 
prevenção receberam quantias mui-

to inferiores. A investigação de uma 
vacina desceu pela primeira vez 
desde 2000, caindo dez por cento a 
partir dos níveis de 2007. 
O governo norte-americano foi nova-
mente o principal financiador na in-
vestigação para a prevenção do VIH, 
direccionando 71% do apoio à I&D 
de vacinas contra o VIH, 63% para 
a I&D de microbicidas e 46% para a 
investigação da PREP em 2008.
O Grupo de Trabalho inclui a AIDS 
Vaccine Advocacy Coalition (AVAC), 
a Alliance for Microbicide Develop
ment (ADM), a International AIDS 
Vaccine Initiative (IAVI) e o Pro-
grama Conjunto das Nações Unidas 
sobre VIH/SIDA (ONUSIDA). Para 
mais informação on-line, consulte o 
link www.hivresourcetracking.org 

 Keith Alcorn -http://www.aidsmap.com/en/news/
EA749A81-CF66-44FE-A883-FA83AB404E54.asp

O financiamento de vacinas do VIH desce 10% em 2008
Traduzido e adaptado por Rosa Freitas
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O Acompanhamento  
do doente vIH/SIDA

Gostaria de começar por agradecer 
à Associação Portuguesa de Farma-
cêuticos Hospitalares o convite que 
me foi dirigido para participar nes-
ta reunião. Aparentemente não se 
terão cansado da minha interven-
ção no vosso 12º Simpósio, mas 
reafirm (permitindo-me reafirmar) 
o que então saudei como um dos 
exemplos mais concretos das mu
danças que estão em curso na área 
da saúde, a participação dos doen
tes e das suas organizações nas ini
ciativas dos profissionais.
Permitam-me dois pequenos co-
mentários iniciais que poderão bali-
zar a minha intervenção.
Em primeiro lugar, a maioria das 
pessoas seropositivas para o (ou 
infectadas pelo) VIH incorrendo 
embora num risco agravado de 
saúde não está doente – e muitos 
de nós não gostamos de assim ser 
considerados.
Isto significa um acompanhamento, 
preventivo, profiláctico ou terapêu-
tico, significativamente diferente do 
necessário àquelas que se encon-
tram num estado mais avançado 
da infecção, em que várias doenças 
se podem manifestar, e quando o 
“peso” clínico, de enfermagem e te-
rapêutico, mais se evidencia.
Em segundo lugar, e referindo-me ao 
tema desta reunião – “Que política  
de Antivíricos” –, penso que não deve 
ser esquecido o papel que as pessoas 
com VIH e os activistas das organiza-
ções que os apoiam tiveram no esta-
belecimento da agenda e definição da 
política de antivíricos e da importân-
cia, em meu entender fundamental, 
que continuam a ter no estabeleci-
mento de prioridades e avaliação de 
resultados, mesmo os económicos, 
dessas mesmas políticas.
Quero com isto dizer que as pesso-
as que vivem com VIH não estão, 
como o sapateiro de Apeles, limita-
das a comentar o desenho e forma-
to das sandálias.

Acompanhamento  
das pessoas com vIH

Deixando de lado o que diz respeito 
ao acompanhamento das pessoas 

já com critérios clínicos definido-
res de SIDA – em muitas situações 
com sucessivos internamentos hos-
pitalares – e em que, como referi, o 
acompanhamento pelas várias es-
pecialidades clínicas se torna mais 
necessário –, penso que o acom-
panhamento das pessoas com VIH, 
assintomáticos ou sem aqueles cri-
térios, tem como objectivo não só 
o, óbvio, de sustentar o nível e ac-
tividade do sistema imunitário e re-
duzir, quanto possível, a replicação 
viral, e a profilaxia de eventuais in-
fecções oportunistas, mas também 
um objectivo preventivo que im-
plica o concurso de mais algumas 
especialidades do que as reunidas 
neste painel.
Falo não só da prevenção da trans-
missão da infecção – e este é um 
dos aspectos que me parecem mui-
tas vezes negligenciados no acom-
panhamento das pessoas seroposi-
tivas –, mas também da prevenção 
da degradação da qualidade de vida 
resultante do confronto, nunca fácil, 
com a realidade de um diagnóstico 
que, por muito diferente que possa 
parecer hoje em relação há vinte 
anos atrás, continua a ser de uma 
infecção incurável e de prognóstico 
reservado.
É indispensável que esse acompa-
nhamento seja efectuado por uma 
equipa multidisciplinar que inclua, 
para além da abordagem clínica 
num sentido alargado (incluindo 
médicos, enfermeiros, farmacêu-
ticos e nutricionistas), a social e a 
psicológica, pelo menos.
A qualidade de vida da pessoa com 
VIH – do ponto de vista social e 
económico, entre outros – não é 
apenas um requisito formal, dito e 
redito, mas uma condição indispen-
sável à manutenção do seu equilí-
brio psicológico de que depende, 
tantas vezes, a adesão a um re-
gime terapêutico que não é fácil 
mas indispensável para a robustez 
e operacionalidade do seu sistema 
imunitário.
Qualidade de vida e equilíbrio psico-
lógico tanto mais difíceis de manter 
quando, muitas vezes, a infecção 
pelo VIH se vem acumular a ou-
tros problemas de reconhecimento, 
aceitação ou marginalização social, 
ou a doenças e patologias todas 

elas já, por si, conducentes a situa-
ções de discriminação.
Mas que são indispensáveis, não 
só do ponto de vista clínico, como, 
repito, para uma gestão adequada 
das posturas pessoais face à trans-
missão da infecção e ao controle da 
infecção.
Já agora e como sugestão para fu-
turos encontros, penso que pode-
ria ter sido útil e vantajoso para os 
objectivos desta reunião a possibi-
lidade de uma interacção prévia en-
tre os membros deste painel, que 
permitisse uma abordagem como 
equipa pluridisciplinar e não apenas 
a justaposição dos vários saberes 
e experiências profissionais e pes-
soais – mesmo que estejam aqui 
representadas (quase) todas as es-
pecialidades envolvidas no acompa-
nhamento das pessoas com VIH.

Que política de Antivíricos

Assumindo, naturalmente, o que 
em anteriores intervenções terá 
sido abordado em termos de diag-
nóstico, orientações de utilização 
dos mais de duas dúzias de anti-
víricos aprovados – simples ou em 
combinação – gostaria, mesmo as-
sim, de abordar dois pontos de re-
flexão.
Torna-se absolutamente necessário 
garantir o acesso em tempo útil a 
todos os medicamentos necessá-
rios – de acordo com as melhores e 
mais sólidas orientações terapêuti-
cas e boas práticas clínicas. 
A responsabilização que se pede 
aos portadores de VIH na preven-
ção da transmissão tem obrigato-
riamente de ter como contrapartida 
a garantia de que lhe serão sempre 
e atempadamente disponibilizados 
os tratamentos mais indicados e 
adequados à sua situação clínica 
e o respeito integral e a promoção 
dos direitos pessoais que lhes as-
sistem – ao bom nome, à confiden-
cialidade, ao respeito pelas suas 
opções de vida.
Embora entenda bem o valor e sig-
nificado das avaliações custo/be-
nefício, estas não podem focar-se, 
exclusivamente, no, ou num, medi-
camento e ser critério decisivo para 
aprovar a sua utilização, normal ou 
extraordinária. 

“Que política de antivíricos?”
pedro Silvério Marques - Texto proferido na 3ª Reunião anti-Infecciosos, associação portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares



Acção & Tratamentos Setembro/Outubro 2009  15

Tratamentos

É indispensável considerar todos os 
aspectos – muito mais difíceis de 
quantificar, admito – relacionados 
com a contenção da propagação da 
infecção derivados do aumento da 
qualidade da terapêutica, quer por 
redução da infecciosidade, quer por 
postura mais afirmativa das pesso-
as infectadas, potenciais transmis-
sores.   
Por outro lado, a avaliação custo/
benefício toma como dado e factor 
constante uma política de preços 
de medicamentos que, no mínimo, 
nos levanta algumas dúvidas. E, se 
a investigação nacional nesta área 
é escassa e não parece promisso-
ra, não me parece razoável que 
não sejam reavaliadas as regras de 
formação e aprovação de preços e 
se exclua o recurso aos genéricos 
disponíveis ou a disponibilizar na 
avaliação de um determinado me-
dicamento.
O que, quanto a mim, implica 
uma revisão do actual e recente 
Estatuto do medicamento

O segundo ponto para reflexão li-
ga-se com a distribuição exclusiva 
dos medicamentos anti-retrovirais 
nas farmácias hospitalares.
Em nosso entender, tal corresponde 
a uma opção clara que favorece o 
acompanhamento e o controlo mé-
dico-hospitalar de uma grave emer-
gência de saúde pública, criando 
condições para maior contacto com 
o sistema de saúde, controlar as 
tomas e incentivar a adesão a uma 
terapêutica que está longe de estar 
estabilizada, conhece constantes e 
substanciais modificações dos algo-
ritmos de tratamento e vê aparecer 
com muita frequência novos medi-
camentos, novas contra-indicações 
e efeitos adversos. 
Exige, assim, uma aprofundada es-
pecialização e constante actualiza-
ção, pelo que se entende, e bem, 
que apenas os clínicos e especia-
listas podem e devem, não só de-
cidir iniciar, suspender ou alterar a 
terapêutica, prescrever os medica-
mentos, mas também acompanhar, 
recomendar, aconselhar, alertar, en-
fim, exercer a necessária acção pe-
dagógica junto dos seus doentes.
Exige ainda um padrão de contro-
lo de resultados clínicos que não 

se compadece com a “fuga” aos 
Hospitais que a disponibilidade dos 
medicamentos nas farmácias co-
merciais pode induzir. 
Os controlos laboratoriais, nome-
adamente a carga viral e o estudo 
das populações linfocitárias, devem 
ser feitos sempre no mesmo labora-
tório. Muitos de nós temos a expe-
riência de resultados muito diferen-
tes de laboratório para laboratório.
A metodologia, procedimentos, os 
resultados dos testes e a sua inter-
pretação, em cada laboratório, de-
vem estar aferidos e tem de existir 
um sistema de controlo de qualida-

“Torna-se absolutamente necessário garantir o acesso 
em tempo útil a todos os medicamentos necessários – 
de acordo com as melhores e mais sólidas orientações 
terapêuticas e boas práticas clínicas. 
A responsabilização que se pede aos portadores 
de VIH na prevenção da transmissão tem 
obrigatoriamente de ter como contrapartida a 
garantia de que lhe serão sempre e atempadamente 
disponibilizados os tratamentos mais indicados e 
adequados à sua situação clínica e o respeito integral 
e a promoção dos direitos pessoais que lhes assistem 
– ao bom nome, à confidencialidade, ao respeito pelas 
suas opções de vida.”

de dos mesmos. Deve existir uma 
rede de laboratórios de referência 
que permita salientar, analisar e 
corrigir os enviezamentos observa-
dos nos resultados provenientes de 
diferentes laboratórios.

Tudo isto significa que, em ter-
mos ideais, devemos ter ape-
nas um interlocutor. No mesmo 
local, o médico, o laboratório 
e a farmácia. Quanto mais nos 
dispersarmos, pior, quer em 
termos clínicos, de vigilância e 
acompanhamento laboratorial, 
quer em termos pessoais. 
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Dois novos medicamentos poten-
ciadores – GS 9350 e SPI-425 – pa-
recem funcionar tão bem quanto o 
ritonavir (Norvir®) a potenciar os 
níveis de inibidores da protease, 
mas com menos efeitos secundá-
rios.
O ritonavir interfere com uma enzi-
ma do fígado denominado citocromo 
P450 3A (CYP3A) que metaboliza 
muitos medicamentos. Ao retar-
dar o processo, o ritonavir ajuda 
a manter os níveis de eficácia dos 
inibidores de protease no sangue. 
Mas o ritonavir pode causar efeitos 
secundários metabólicos, aumen-
tando o colesterol e provoca com 
frequência queixas de diarreia. 

GS-9350
A empresa Gilead Sciences está a 
investigar um medicamento sem 
actividade anti-VIH com capacida-
de potenciadora semelhante ao ri-
tonavir. 
Este medicamento, denominado 
GS-9350, nos estudos em tubos de 
ensaio com células de fígado huma-
no provou que é um inibidor poten-
te do CYP3A, e tem menos impacto 
que o ritonavir nos níveis de lípidos 
e de glicose nas células gordas. 
Num estudo de prova de conceito, 
realizado em 36 voluntários saudá-
veis e seronegativos para o VIH, as 
doses de 100 mg e de 200 mg de 
GS 9350 demonstraram uma capa-
cidade potenciadora semelhante a 

100 mg de ritonavir, tendo sido ge-
ralmente bem tolerado, sem efeitos 
adversos clínicos ou laboratoriais 
graves e sem alterações mensurá-
veis no ritmo da actividade eléctri-
ca do coração.
Em face destes resultados, os inves-
tigadores decidiram criar a dose fixa 
de quatro comprimidos que combi-
navam 100 mg ou 150 mg de GS-
9350, com o inibidor experimental 
de integrase do VIH, o elvitegravir, 
mais 300 mg de tenofovir e 200 mg 
de emtricitabina (os dois medica-
mentos existentes no Truvada®).
Num estudo de 44 voluntários ne-
gativos para VIH, o comprimido 
quatro-em-um contendo uma dose 
quer de 100 mg ou de 150 mg de 
GS-9350, potenciou o elvitegravir 
no sangue até a um nível eficaz, 
com boa tolerância. Segundo a 
empresa Gilead, será realizado um 
estudo de comparação com o medi-
camento três-em-um Atripla® (efa-
virenze/tenofovir/emtricitabina) em 
doentes seropositivos naive (agen-
dado para começar dentro de pou-
cos meses) e um outro estudo que 
utilizará o GS-9350 como potencia-
dor do atazanavir (Reyataz®).

SPI-452
Os investigadores da Sequoia Phar-
maceuticals também apresentaram 
informação sobre um conjunto de 
estudos que analisaram o potencia-
dor experimental, SPI-452.

Novos medicamentos potenciadores  
dos inibidores da protease
Maria José Campos

Os estudos em tubos de ensaio, 
usando células de fígado humano, 
demonstraram que o SPI-452 é um 
inibidor potente do CYP3A, dimi-
nuindo a metabolização de inibido-
res de protease aprovados para o 
tratamento da infecção pelo VIH, 
bem como o inibidor experimental 
da protease do vírus da hepatite C, 
o boceprevir. Tal como o medica-
mento da Gilead, o SPI-425 tam-
bém não tem actividade contra o 
VIH.
Concluíram que o SPI-425 aumenta 
os níveis de saquinavir de um modo 
proporcional à dose. O SPI-425 foi 
geralmente bem tolerado, os efei-
tos adversos reportados mais fre-
quentemente foram cefaleias mo-
deradas e dores de garganta. 
A Sequoia apresentou as candida-
turas a novo medicamento na US 
Food and Drug Administration para 
o SPI-425 e para um inibidor expe-
rimental da protease do VIH (SPI-
256), sugerindo ter planos para 
uma co-formulação, que a confir-
masse seria uma alternativa ao Ka-
letra®. 
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Acordei com o calor leve do sol a 
acariciar-me as pálpebras. São seis 
da manhã e lá fora cresce um sol 
colossal que me faz sentir pequeno 
dentro do Boeing 747.
Aterro no aeroporto de Joanesbur-
go e quando as portas abrem, uma 
mistura de terra e feno inunda-me 
as narinas e deparo-me com a tra-
gicidade barrenta do cenário africa-
no. Sem demoras, e depois de um 
voo de ligação, chego à Cidade do 
Cabo. Uma terra fértil, verde, sub-
jugada pela Table Mountain que faz 
a cidade parecer minúscula perante 
a sua grandeza. 
O continente africano é um mundo 
de contrastes e a dualidade terra 
estéril - terra fértil é, nesta viagem, 
um prenúncio de tantas outras rea-
lidades opostas.
O caminho até ao hotel é feito 
numa auto-estrada ladeada por 
bairros de barracas (ou, como aqui 
lhe chamam, “construções infor-
mais”), também conhecidos como 
“townships”. Conforme nos apro-
ximamos do centro da cidade as 
“townships” dão lugar a campos 
de golfe e posteriormente a cons-
truções que, segundo a lógica lo-
cal, eu apelidaria de “formais”. Os 
campos de golfe, conforme me in-
formou o meu guia, estão estrate-
gicamente colocados entre a cidade 
e as “townships” para conter o seu 
crescimento, porém isto não evita 
que estas continuem a crescer para 
outras direcções que não a da ci-
dade.
O objectivo desta minha primei-
ra viagem à África do Sul é visitar 
dois projectos financiados pelo pro-
grama da Fundação Bristol-Myers 
Squibb denominado “Assegurar 
o Futuro – Apoio e cuidados para 
mulheres e crianças com VIH/SIDA 
em África.”
A existência de tais programas de-
ve-se ao facto de apesar do efeito 
da pandemia do VIH/SIDA se fazer 
sentir em todo mundo, esta ser 
particularmente devastadora em 
África. Aproximadamente 22 mi-
lhões de pessoas vivem com VIH/
SIDA na África subsariana , sendo 
que dois terços dos casos de VIH/
SIDA mundiais se concentram na 

área geográfica do sul de África. 
A maior parte dos infectados são 
mulheres e, dos dois milhões de 
crianças infectadas em África com 
menos de 15 anos, 90% vive na 
África subsariana1. De acordo com 
o relatório da ONUSIDA de 2008, 
estima-se que na África do Sul 5,7 
milhões de pessoas estejam infec-
tadas pelo VIH/SIDA2.

Tendo estes números em mente, 
o programa “Assegurar o Futuro”, 
uma parceria público-privada es-
tabelecida em 1999, tem investido 
no apoio e prestação de cuidados 
às mulheres e crianças infectadas 
pelo VIH/SIDA. Especificamente na 
África do Sul este programa conse-
guiu ajudar a criar soluções susten-
táveis para populações vulneráveis, 

Sida, Borboletas e avozinhas...
assegurar o Futuro – África do Sul
Ricardo Fernandes

»
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apoiando programas como Grand
mothers Against Poverty and AIDS 
(GAPA – Avós Contra a Pobreza e a 
SIDA) e Bike Town África.
O GAPA apoia avós que perderam 
os seus filhos e que ficam com os 
netos órfãos a seu cuidado. Este 
projecto conta com 250 avós e cria 
novas oportunidades de formação e 
de sustento.
No interior da “township” o auto-
carro movimentava-se com cuida-
do para não destruir nenhuma das 
“construções informais”. Era difícil 
acreditar que no centro de tanta 
pobreza se pudesse encontrar uma 
réstia de esperança. A casa rodea-
da de muros e arame farpado, onde 
se desenvolve o GAPA, nunca faria 
adivinhar a calorosa recepção que 
as avós nos deram, entoando uma 
canção de boas vindas, envergando 
trajes coloridos, pinturas faciais e 
objectos que faziam parte do quoti-
diano das tribos de onde são oriun-
das.
Rapidamente nos sentámos no chão 
e recorrendo a um poster feito em 
cartolina, as avós explicaram-nos o 
funcionamento do seu projecto. As 
avós mais experientes ajudam as 
outras a fazer o luto das suas per-
das e a tomar o comando das suas 
vidas. Aproveitam também o tem-
po que têm juntas para produzir 
artesanato, o que lhes possibilita 

alguma independência financeira. 
O centro onde nos encontramos é 
também um Atelier de Tempos Li-
vres para os seus netos, onde as 
avós supervisionam quase 60 crian-
ças, ajudando-as nos trabalhos de 
casa e desenvolvendo actividades 
de artes plásticas com elas.
No ATL as crianças esperam por 
nós. Quando chegamos saltam, 
gritam e depois de algum tempo 
uma avó convence-os finalmente a 
cantarem o hino nacional em jeito 
de boas vindas. Subitamente sou 
abordado por um rapaz com 9 anos, 
o Kopano (nome fictício). Pede-me 
para escrever o seu nome no meu 
caderno, e não se inibe de me pas-
sar a “mão pelo pêlo”, literalmente. 
Impressionado pela macieza que os 
meus pêlos do braço e cabelos têm, 
chama todos os seus amigos para o 
comprovarem e, em menos de um 
minuto, tenho dez crianças a afa-
garem-me o cabelo. Aproveito para 
falar com eles através do meu ca-
derno. Escrevem os seus nomes e 
idades, identificam os seus irmãos 
e amigos e, no final, dão-me um ul-
timato para que lhes deixe a minha 
caneta no fim da visita, bem como 
os “pins” de missangas que me fo-
ram oferecidos pela organização... 
A horta é orgulhosamente apresen-
tada por outra avó. Os vegetais pa-
recem não ter medo daquela terra 

seca e brotam para contento das 
avós e dos nossos estômagos que 
se deliciaram durante o almoço. 
Com os estômagos e os corações 
saciados pelo afecto daquelas 
“avozinhas”, abandonamos as ins-
talações enquanto cantam para nós 
novamente e nos acenam dizendo 
adeus. As crianças, essas, exibem 
orgulhosamente nas suas camisas 
os múltiplos “pins” que consegui-
ram obter e as canetas dos convi-
dados.
Partimos em direcção ao distrito de 
Drakenstein a uma hora de cami-
nho da Cidade do Cabo. Aí espera-
nos a “township” que ironicamente 
é apelidada de Fairyland (Terra das 
Fadas). Aí está sediada a Casa das 
Borboletas, um edifício moderno e 
bem equipado que se ergue na rua 
de Nkululeko (Liberdade). 
A Casa das Borboletas pertence 
ao Hospício de Cuidados Paliativos 
de Drakenstein e trata-se de uma 
resposta deste à chegada do VIH, 
em 2003. Trata-se de um projecto 
abrangente que visa prover cuida-
dos à comunidade utilizando uma 
abordagem holística. Em Fairyland 
70% das crianças vive em pobre-
za e o centro vem colmatar algu-
mas das suas necessidades, a sa-
ber, alimentação, apoio escolar, 
aprendizagem de regras de higie-
ne, entre outros. Por outro lado, a 

«
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directora do centro realçou que a 
maioria das pessoas que recebe a 
terapêutica anti-retoviral de forma 
gratuita, não tem meios económi-
cos para suportar uma alimentação 
equilibrada - uma das necessidades 
básicas do ser humano para sobre-
viver - e que o seu projecto visa 
também colmatar esta falha. Em-
bora em escala menor, acontece o 
mesmo em Portugal, onde apesar 
de se distribuírem os medicamen-
tos mencionados de forma gratui-
ta, raramente se verifica a situação 
económico social dos doentes.
A equipa multidisciplinar da casa 
é composta por cinco enfermeiras, 
três assistentes sociais e vinte as-
sistentes domiciliárias. Estas últi-
mas deslocam-se pelo bairro, visi-
tando os doentes acamados com as 
mais diversas patologias, mas com 
realce para o VIH/SIDA e o can-
cro. Ao todo, o projecto apoia 300 
adultos e crianças, cuja metade é 
seropositiva para o VIH, sendo que 
naquela área cerca de 40% da po-
pulação vive com VIH/SIDA.
O programa “Assegurar o Futuro” 
contribuiu com a oferta de bici-
cletas para as assistentes domici-
liárias, o que é extremamente im-
portante para que estas se possam 
deslocar pelo bairro e arredores, 
levando assim os seus cuidados a 
mais pessoas ou às mesmas de for-

ma mais frequente. A mobilidade é 
um ponto essencial, pois os trans-
portes públicos na África do Sul, e 
um pouco em todo o continente, 
são quase inexistentes.
Convencemos duas assistentes 
domiciliárias a levarem-nos numa 
visita pelo bairro com a esperan-
ça de conseguirmos falar com um 
dos seus doentes. Depois de uma 
breve negociação entramos na casa 
de um homem infectado pelo VIH/
SIDA. Baruti (nome fictício) está 
na casa dos quarenta e, a par do 
VIH, luta também contra um can-
cro. A sua mulher e filha sentam-se 
ao lado dele, enquanto nos conta 
a sua história e nos fala das difi-
culdades financeiras por que passa. 
Mostra-se conhecedor da sua te-
rapêutica, exibindo os fármacos a 
que tem acesso, dois deles já pou-
co utilizados em Portugal e noutros 
países europeus. Baruti crê que se 
irá recompor de tudo isto e volta-
rá a trabalhar e a sustentar a sua 
família.
Perguntamos à sua mulher como 
lida com toda esta situação e esta 
encolhe os ombros e sorri timida-
mente, mas acredita que o marido 
vai ficar bom e que voltará a tra-
balhar. 
Despedimo-nos de Baruti e da sua 
família, saindo de sua casa, fican-
do cada um de nós ainda a dige-

rir toda aquela informação. Por um 
lado, contentes pelo apoio que lhe 
prestam e o acesso à medicação, 
por outro, desconcertados com as 
condições pouco humanas em que 
vivem.
Somos avisados por dois membros 
do nosso grupo que temos de voltar 
rapidamente ao autocarro. Aperce-
bemo-nos minutos depois que se 
tratavam de dois seguranças, à pai-
sana, que nos acompanhavam para 
todo o lado, e que estavam preo-
cupados com a nossa segurança. 
Porém em momento algum o senti-
mento foi de insegurança, pelo con-
trário, só me lembro dos sorrisos de 
todo os que por nós passavam.
No caminho de volta, o sol queima-
va o horizonte, prestes a desapare-
cer e a viagem pareceu mais longa 
e mais silenciosa. 
Os projectos apoiados pelo “Asse-
gurar o Futuro” já extravasaram 
fronteiras e encontram-se em pa-
íses como a Tanzânia, Botswana e 
Namíbia. Trata-se de projectos com 
origem na comunidade, apoiados 
posteriormente por este programa 
e com resultados positivos e mesu-
ráveis. 

1 UNAIDS, Fact Sheet on Sub-Saharan Africa, Julho 
2009.

2 UNAIDS, Estimated Number of People Living with 
HIV by country, 1990-2007.



Publicações GAT

• Acção & Tratamentos (Bimestral)
• Introdução à Terapêutica de Combinação
• Mudanças de Tratamento: quando o tratamento anti-retroviral falha: terapêutica de 

segunda e terceira linha e resistências aos medicamentos
• Gravidez, VIH e Saúde da Mulher
• Tratamentos para o VIH/SIDA – Evitar e gerir melhor os Efeitos Secundários
• Guia sobre a hepatite C para as pessoas que vivem com o VIH

Estas publicações não têm copyright. Incentivamos a sua reprodução, tradução, e distribuição sem limites 
e sem necessidade de autorização sempre que a mesma se faça sem lucro. Agradecemos, no entanto, que 
mencionem a fonte.
Pode encontrá-las em versão pdf no site acima indicado ou solicitar a versão impressa aos nossos serviços.

Conta para Donativos
CDG - 0035 0802 00004464 230 20

Se desejar receber esta publicação pelo correio, gratuitamente, 
preencha, recorte ou fotocopie e envie para:

Apartado 8216
1803-001 Lisboa

Se desejar receber em envelope confidencial, assinale com uma cruz

GAT
Grupo Português de Activistas
sobre Tratamentos de VIH/SIDA
Pedro Santos

Acção &
Tratamentos

Nome:

Morada:

Código Postal:   –

Telefone:           (opcional)

Site do GAT 
www.gatportugal.org
Encontre o GAT no facebook: GATPortugal

Junte-se a nós


