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Três décadas após os primeiros casos no país, o estudo da Gilead

Sciences, «30 anos, 30 mitos do VI H/sida», quis saber o que os portu-

gueses conhecem da doença. Conclusão? As mentalidades mudaram.
Mas não ao ponto de apagar o preconceito de quem julga os seroposi-
tivos, nem o orgulho dos que lutam por uma vida igual às outras.

Diante

da incompreensão dos

primeiros tempos, em que a

sociedade os rotulava de gays
e toxicodependentes e fugia
delescomo o diabo dacruz, os

seropositivos afundavam-se

no estigma da doença, contando os dias pa-
raumamorte anunciada. Trintaanos se pas-
saram, entretanto, sobre os primeiros diag-
nósticos de VIH/sida no país e no mundo. O
conhecimento sobre a doença e as aborda-

gens inovadoras ao nível da prevenção, do

diagnóstico e do tratamento devolveram a
vida e a qualidade de vida às pessoas infe-
tadas e a patologia, que em tempos foi mor-
tal, tornou-se crónica. Só não mudou o pre-
conceito, nem o facto de ainda haver quem
pense que a infeção se transmite pelo bei-

jo, por picadas de mosquitos ou utilização
de piscinas, transportes públicos e casas de

banho. São as conclusões surpreendentes
do estudo «30 anos, 30 mitos do VIH/sida»,
recentemente apresentado num debate or-

ganizado pela Notícias Magazine em parce-
ria com abiofarmacêutica Gilead Sciences,

responsável pela investigação.

«Os portugueses já não têm grande difi-
culdade em identificar os mitos que dizem

respeito à infeção por HIV/sida, mas ain-
da representam 22 por cento os que consi-
deram que a doença se pode transmitir pe-
lo beijo, e 23 por cento os que supõem po-
der apanhá-la em piscinas, casas de banho e

transportes», lamenta Pedro Silvério Mar-
ques, coordenador do Centro Anti-Discri-
minação VIH/sida e da SER+ - Associação
Portuguesa para aPrevenção e Desafio àSi-
da. Aos 67 anos, seropositivo há 27 - é um
dos doentes mais antigos do país -, o eco-
nomista insurge-se contra a desinforma-

ção e o preconceito. «A cabeça das pes-
soas está cheia dos restos de más infor-
mações do passado. Preocupa-me muito
que haja quem se queixe de discrimina-
ção por parte dos profissionais de saúde,

que são os que têm a obrigação de estar
mais bem informados.»

Também o presidente da associação Po-
sitivo, Amílcar Soares, sublinha que pou-
co mudou para lá das terapêuticas e de al-

guns apoios sociais: «A discriminação
social e laborai permanece, o apoio em

termos médicos continua a ser como anti-

gamente.» O ativista dos direitos dos doen-

tes aproveitou o debate para dizer que seria
bom ter mais gente a dar a cara pela doen-

ça. «Talvez assim se percebesse que o VIH
não atinge só pessoas pobres, toxicodepen-
dentes, gays e prostitutas. Os últimos dados

mostram que.emPortugal.hácadavezmais
mulheres seropositivas com diagnóstico fei-
to em idade avançada. São casadas e foram
com certeza infetadas pelos maridos.»

Francisco Antunes, professor da Faculda-
de de Medicina de Lisboa e médico especia-
lista em doenças infecciosas e medicina tro-
pical, valida esta sensação de que os doentes
têm sidocolocadosàmargemdasdecisões to-
madas ao nível local e nos lugares onde são

atendidos, ressentindo-se da falta de proxi-
midade dos médicos para falarem do proble-
ma. «Ao nível dos serviços de saúde, é funda-
mental trazer o doente parao centro dasprio-
ridades. Estão descurados o envolvimento
dos técnicos face às pessoas que os procuram,
a disponibilidade de tempo para abordar os

assuntos que as afligem», diz. Preocupa-o
ainda haver um terço da população que fale
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Amílcar Soares e Marta Reis, os médicos Francisco Antunes e António Diniz debateram

os mitos da sida com a jornalista Célia Rosa, da Notícias Magazine, e com o público.

em grupos de risco, apontando o dedo a ho-

mossexuais, toxicodependentes e prostitu-
tas, em vez de falar em comportamentos de

risco: «A principal via de transmissão da in-

feção são as relações sexuais desprotegidas»,
reitera o professor. «E o preservativo conti-

nuaaserométodomaiseficazdepreveni-la.»
António Diniz, diretor do Programa

Nacional para a Infeção VIH/sida desde

2012 e médico pneumologista com vasto
conhecimento da infeção, atesta que os

doentes reportam às autoridades de saú-
de situações que entendem ser discrimi-
natórias, mas sobretudo procuram in-
formação sobre o acesso aos tratamen-
tos. «Queixam-se de que a dispensa da

medicação não cumpre os 30 dias e das

idas recorrentes ao hospital para levan-
tar os medicamentos, e dizem que estas
dificuldades comprometem a adesão à

terapêutica. Pode dizer-se que o agrava-
mento da crise se refletiu também num
agravamento da dispensa da medica-
ção, mas digo isto com a tranquilidade
de quem pensa que a estrutura do Servi-

ço Nacional de Saúde tem dado respos-
ta e será capaz de ultrapassar situações
que se devem manter excecionais, que
não são a regra.»

Segundo o último relatório da ONUSIDA,
o programa conjunto das Nações Unidas

para o VIH/sida, estimam-se em 35,2 mi-
lhões o número de pessoas que vivem com
a infeção em todo o mundo. Mais de meta-
de são mulheres (17,7 milhões) e 3,3 milhões
são crianças com menos de 15 anos. Em
2012, foram investidos 18 mil milhões de
dólares para responder à problemática da

doença, mas tal não impediu que houvesse

2,3 milhões de novas infeções (260 mil são

crianças), nem que morressem 1,6 milhões
de doentes, 210 mil crianças incluídas. To-
dos os dias são infetadas com o vírus 6300
pessoas, 95 por cento das quais nos países
em desenvolvimento.

Em Portugal, marcado por um aumen-
to dos casos diagnosticados em pessoas que
nasceram fora do país e em homens jovens

que têm sexo com homens, os números indi-
cam que,em2ol3, foram notificadas 1087 no-
vas infeções por VIH/sida, menos 448 casos

face ao ano anterior. Apesar de as deteções no
estádio mais avançadodadoençateremdimi-
nuído, Portugal aindaeraoterceiropaíseuro-

peu com maior taxa de novos casosde sidaem

2012. Ao todo, são perto de 42 mil as pessoas
infetadas, com um quarto dos novos casos a

surgirem entre a população migrante.



A história do vírus mudou, mas a discri-

minação mantém-se, lastima Pedro Silvério

Marques, considerando que a escola e o sis-

tema de saúde terão de se esforçar mais pa-
ra adaptar o discurso da prevenção à reali-
dade atual, de modo a informarem correta-
mente as pessoas acerca de uma doença que é

um problema de saúde grave. «Não é admissí-
vel que as piscinas municipais vedem o aces-
so aos utilizadores com doenças 'manifesta-
mente contagiosas' (como se fosse possível
ver que alguém é seropositivo olhando para o

rosto!), nem que empresas obriguem funcio-
nários a fazer o teste do VIH/sida. Estão aqui
em causa direitos fundamentais.»

Ricardo Baptista Leite, médico e coorde-
nador do Grupo de Trabalho para a Infeção
do VIH/sida na Assembleia da República,
veio ao auditório do Diário de Notícias confir-
mar o afastamento das esco-
las e a necessidade de se fazer
mais pela prevenção: «Num
sistema de ensino como o

nosso, faz todo o sentido ab-
dicar de uma hora de Portu-
guês ou de uma hora de Mate-
mática para ensinar os nossos
estudantes a serem cidadãos

ativos, a viverem em comu-
nidade e a terem uma base de

educação para a saúde adap-
tada à sua faixa etária», sus-

tenta, animado com a pers-
petiva num futuro não mui-
to distante. «É determinante

que aconteça. Podemos ter as

melhores políticas de saúde
do mundo e os melhores ser-

viços de saúde, mas enquanto
não ultrapassarmos as ques-
tões básicas de literacia para
a saúde, seremos ineficazes na prevenção.»

A confirmação de que é essencial intervir
junto das populações mais jovens veio de Mar-
ta Reis, psicólogaclínicaeinvestigadoradopro-
jeto Aventura Social (uma iniciativa da Facul-
dade de Motricidade Humana da Universidade
de Lisboa que estuda a promoção da saúde e o

comportamento social): «Sabemos que os ado-
lescentes usam preservativo na primeira rela-

ção sexual, mas tendem a deixá-lo nos relacio-

namentos que consideram duradouros», apon-
ta, ao mesmo tempo que reforça a necessidade
de se encontrar espaço para a educação para a
saúde no meio escolar. «Dar aosjovens as ferra-
mentas que lhes permitam zelar pelo seu pró-
prio estado de saúde é a via para formar cida-
dãos mais esclarecidos e responsáveis.» E esse

é o desafio. •

OS DOENTES
QUEIXAM-SE
DE DISCRIMI-
NAÇÃO, MAS
SOBRETUDO
PROCURAM
INFORMAÇÃO
SOBRE O
ACESSO
AOS TRATA-
MENTOS.


