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Sucesso na prevenção 
e combate à infeção 
por VIH traz-nos 
responsabilidade 
acrescida

Atualmente, a infeção por VIH em Portugal é consi-
derada uma doença crónica. A maioria da população 
vive com a infeção diagnosticada, estando referen-
ciada nos cuidados de saúde e em tratamento. É, por 
isso, uma situação que nos dá alguma tranquilidade, 
mas simultaneamente muita responsabilidade no 
sentido de continuarmos este caminho de sucesso 
que temos feito. Se por um lado podemos afirmar 
que a epidemia está sob controlo, por outro  temos 
que ter noção que ocorrem cerca de 700 novas infe-
ções a cada ano, e há um conjunto de pessoas que 
ainda têm capacidade de transmitir mesma  infeção 
a outras. Já foram atingidas as metas dos 90-90-90 
que a ONUSIDA tinha estabelecido até 2020 - 90% 
das pessoas infetadas por VIH diagnosticadas e que, 
dessas, 90% estejam a fazer tratamento e, por sua 
vez, 90% delas apresentem carga viral indetetável. 
Estamos a orientar-nos para atingir as metas defi-
nidas para 2030, as metas de 95-95-95, mas isto não 
nos tira responsabilidade perante esses novos diag-
nósticos e não nos deve fazer reduzir o esforço que 
é colocado nesta área. Pelo contrário, vamos ter que 
nos empenhar para encontrar estas pessoas, para 
controlar cada vez melhor esta epidemia. O combate 
ao estigma e à discriminação estão no topo das prio-
ridades. Temos que comunicar eficazmente e fazer, 
definitivamente, a população perceber que esta é 
uma doença que diz respeito a todos nós. Ninguém 
está excluído! Hoje, o estigma que existe não é com-
parável ao que existia no início dos anos 90. Houve 
uma evolução favorável, positiva, mas ainda está  
presente.  Não há razão nenhuma para uma pessoa 
que viva com VIH seja encarada e tratada de forma 

diferente. O estigma que existe na sociedade, o au-
toestigma que por vezes o próprio tem e por vezes o 
estigma que a família tem, têm de  desaparecer com-
pletamente. É igualmente essencial facilitar o acesso 
à informação e às diferentes estratégias de prevenção 
que existem, sempre abordadas de uma forma com-
pleta e integrada, não esquecendo o contributo que 
podemos obter com a  profilaxia pré e pós-exposição. 
Há que promover o diagnóstico, e é aqui que surge o 
autoteste que se vem juntar a todas as opções já exis-
tentes, sendo depois necessário garantir que, uma 
vez identificada uma infeção, a pessoa tem facilidade 
em chegar aos serviços de saúde, em manter-se lá, 
em fazer a terapêutica que lhe é indicada, para que 
a sua vida retome a qualidade desejada. Todos nós 
devemos, pelo menos uma vez na vida, propor-nos a 
realizar o teste. Este é o aspeto mais importante e não 
há que ter vergonha nem medo do resultado. O pior 
não é saber que se vive com a doença, o pior é viver 
com a doença e não saber. 

DR.ª ISABEL ALDIR 
DIRETORA DO PROGRAMA 

NACIONAL PARA A ÁREA DAS 
HEPATITES VIRAIS E PARA         

A ÁREA DA INFEÇÃO VIH/SIDA 
E TUBERCULOSE

 



O VIH (já) é de todos
e a prevenção também  

São várias as formas de prevenção à infeção por VIH, 
seja para pessoas saudáveis ou portadores do vírus. A 
médica internista e presidente da Associação Portu-
guesa para o Estudo Clínico da SIDA (APECS), Teresa 
Branco, explica a importância da prevenção nesta luta 
e de algumas opções ainda pouco conhecidas.
Com o tratamento correto e eficaz, que existe atual-
mente, pode dizer-se que a infeção por VIH é uma 
doença crónica. A pessoa infetada pode viver dezenas 
de anos com um vírus que se “escondeu” devido aos 
medicamentos, e, estando ela bem tratada, com o vírus 
completamente suprimido, não transmite aos outros. 
Teresa Branco assegura que “o problema é que nunca 
se sabe quais as pessoas que estão infetadas e as que 
podem transmitir”, daí ser sempre preciso jogar pela 
prevenção – seja, ou não, portadora do vírus.
O mais importante – considera – é saber quais as 
pessoas infetadas e tratá-las todas, afinal, só assim se 
“quebra realmente uma cadeia de transmissão”. “Não 
é fácil”, elas consideram que nunca estiveram em risco 
e é comum não pensarem em fazer, espontaneamente, 
o rastreio. “Não vão fazer o teste porque nem lhes passa 
pela cabeça que podem estar infetadas”.
Há, ainda, quem desconheça que o tratamento VIH é 
usado para prevenir a infeção. Profilaxia pós-exposição 
(PPE), profilaxia pré-exposição (PrEP) ou tratamento 

antirretrovírico são termos desconhecidos para al-
guns. A primeira já existe “há muito tempo” e permite 
a uma pessoa exposta ao VIH (por exemplo, quando 
se rompe um preservativo na relação sexual) tomar 
medicamentos para evitar que o vírus se instale no seu 
corpo. Por sua vez, a PrEP é a mais recente, mas “nem 
todas as pessoas são candidatas a ela, só as que têm re-
lações consideradas de alto risco”.

DR.ª TERESA BRANCO

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA PARA O ESTUDO 
CLÍNICO DA SIDA (APECS) 
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Não é um 
problema só de 
alguns. O VIH é 
de todos nós

Pode não ter sintomas 
durante anos. Pode estar 
infetado e não saber

O VIH deixou de ter 
a carga de morte 

anunciada, mas 
não lhe retiremos 

importância



“Em relação ao VIH, temos, realmente, a possibilidade 
de prevenir a infeção, quer depois de ter tido a exposi-
ção ao vírus, quer quando se pensa que se vai, de qual-
quer maneira, estar exposto a ele”, afirma.
Por sua vez, no caso do portador, ao fazer tratamento 
antirretrovírico – que diminui a quantidade de vírus, 
a “carga viral”, dos fluidos corporais de uma pessoa – 
é, igualmente, uma forma de prevenção. O facto de a 
infecciosidade ser reduzida também diminui a proba-
bilidade de transmissão.
Muitas pessoas já conseguem ter a carga viral inde-
tetável  ao longo dos anos, o que faz com que não 
transmitam. “Neste momento, se conseguíssemos 
saber qual o número de pessoas infetadas, e tratás-
semos adequadamente todas elas, não ia, em prin-
cípio, haver novos casos de infeção. O difícil é fazer 
o diagnóstico, e manter as pessoas em tratamento ao 
longo da vida, por muita boa vontade que tenham”, 
acrescenta a especialista.

Algumas Formas
de Prevenção
  É essencial fazer o rastreio, no mínimo,    

uma vez na vida.
  Evitar relações sexuais desprotegidas.          

Use sempre preservativo. 
  Evitar contacto com sangue que esteja 

infetado.
  Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) – para 

pessoas que não estão infetadas com 
VIH, mas que têm um elevado risco de 
exposição (pessoas resistentes à utilização 
do preservativo, homens que têm sexo 
com homens (HSH), consumidores de 
drogas endovenosas e seus/suas parceiros/
as, trabalhadores do sexo ou casais sero- 
-discordantes, se o parceiro infetado não  
está sob tratamento).

  Profilaxia Pós-Exposição (PPE) – A PPE é 
uma medida de emergência para prevenir 
a infeção por VIH, após uma possível 
exposição ao vírus.

  Prevenção da transmissão vertical mãe-
-filho – o vírus pode ser transmitido à 
criança durante a gestação, o parto ou a 
amamentação. É importante que a mãe 
seja conhecedora da sua infeção e do 
estado serológico do seu parceiro para 
reduzir o risco de transmissão materna, 
nomeadamente através de terapêutica 
antirretrovírica.

As novas gerações iniciam 
uma vida sexual com               
o VIH presente

saiba as diferenças
A PrEP pode evitar, sim, a infeção por VIH, mas não 
evita a transmissão de todas as outras doenças 
sexualmente transmissíveis (DST). A utilização do 
preservativo é, assim, muito importante.

O diagnóstico precoce e a medicina preventiva 
são feitos nos cuidados de saúde primários, por 
isso é “fundamental” que eles tenham tempo, 
profissionais – suficientes e formados – e 
recursos, para fazerem parte desta luta contra o 
VIH. São eles a primeira linha, “são quase como 
o bastião da prevenção”.
Já a mensagem, essa, deve ser difundida por 
todos, a começar pelas escolas, para que as 
crianças estejam informadas e aprendam 
a prevenir-se antes de iniciarem a sua vida 

sexual; passando pelas comunidades e 
instituições religiosas.
“O ano passado, cerca de mil pessoas em 
Portugal foram infetadas. Este número 
quer dizer que não estamos, realmente, 
a ser eficazes nesta nossa mensagem de 
prevenção. É preciso perceber a quem é 
que se deve dirigir as mensagens, porque 
estas são diferentes consoante as idades, os 
estilos de vida e as opções sexuais de cada 
um”, conclui.

difundir a mensagem

https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/vih/prevencao-da-infecao-acedido 

a 27/08/2019
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MITO 2  
É POSSÍVEL 
PERCEBER  

QUE UMA PESSOA 
TEM VIH PELO  
SEU ASPETO 

„Facto: A infeção por VIH  
pode produzir alguns sintomas 
passageiros similares a qualquer 
outra infeção como febre, fadiga 
ou mal-estar geral, mas a maioria 

dos doentes permanece  
sem quaisquer sinais da infeção 

durante dez ou mais anos.  
Se o tratamento antirretroviral 

for iniciado precocemente,  
a infeção é controlada.  

Os sintomas que as pessoas 
geralmente associam ao VIH 

(perda de peso acentuada,  
fadiga, erupções cutâneas)  
são na verdade sintomas  

de complicações associadas  
à síndroma de imunodeficiência 

adquirida (sida), que, com  
o tratamento adequado, não 

chegam a aparecer.

MITO 3  
A DOENÇA  

É RARA ENTRE 
HETEROSSEXUAIS
„Facto: Homens que têm sexo 

com homens têm o principal 
comportamento de risco 

de infeção por VIH, no entanto, 
em Portugal: «À semelhança  

do constatado nos anos  
mais recentes, em 2017,  

a transmissão por contacto 
heterossexual mantém-se como  

a mais frequente (60,6%), seguida 
pela transmissão por relações 

sexuais entre homens (36,9%).  
Contudo, esta última é assinalada 

em 51,4% dos casos de sexo 
masculino. A transmissão 

associada ao consumo de drogas 
por via injetável é indicada  
em apenas 1,5% dos casos»,  

lê-se no relatório  
Infeção VIH e Sida — Desafios  

e Estratégias 2018,   
da Direção-Geral  

da Saúde (DGS). k

MITO 1  
A INFEÇÃO POR VIH 

É UMA DOENÇA 
TERMINAL 

„Facto: Ainda não existe  
uma cura para a infeção  

por VIH, mas com a atual 
terapêutica antirretroviral  

e o maior acesso aos tratamentos, 
os doentes da América do Norte  
e da Europa têm uma esperança 

de vida muito próxima  
da do resto da população, 

calculando-se que uma pessoa 
que contraia a infeção aos 20 anos 
possa viver até aos 78 anos, indica 

um estudo publicado, em maio  
de 2017, no The Lancet.  

Em Portugal, a esperança  
de vida à nascença para o total  

da população é de cerca  
de 80 anos, de acordo  

com dados do Instituto Nacional  
de Estatística (INE).

VIH E SIDA NÃO SÃO A MESMA COISA, SABIA?
v VIH O vírus da imunodeficiência humana ataca o sistema imunitário, 
mais precisamente os linfócitos T CD4+, responsáveis por proteger  
o organismo de infeções e certos tipos de cancro. Sem tratamento 
adequado, os indivíduos infetados  tornam-se gradualmente 
imunodeficientes, ficando mais suscetíveis a doenças que pessoas  
com sistemas imunitários saudáveis   podem combater.

v SIDA É o estádio mais avançado  
da infeção por VIH. Caracteriza-se  
pelo desenvolvimento de infeções 
oportunistas ou outras manifestações 
clínicas graves.
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tem de saber

Quando o vírus da 
imunodeficiência humana 
(VIH) surgiu, nasceram  
com ele estigmas e muitas 
ideias acerca da doença. 
Algumas, a ciência tem vindo 
a provar que estavam erradas, 
outras, graças aos avanços  
da Medicina, deixaram  
de ser verdade.  
Conheça os factos.
P O R  V A N D A  O L I V E I R A

DRA. JOANA BOTO 
FERNANDES 
Médica infecciologista

R E V I S Ã O

mitos  
sobre 
VIH

6
1 de 

dezembro 
Dia Mundial  

de Luta Contra  
a Sida
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tem de saber

SABIA QUE 
JÁ EXISTE  
UM MEDICAMENTO  
QUE AJUDA  
A PREVENIR  
A INFEÇÃO  
POR VIH
v A denominada  
Profilaxia Pré-Exposição 
da Infeção por VIH  
(PrEP) está disponível  
em Portugal desde 
fevereiro de 2018  
e consiste na toma  
de um comprimido  
por dia, «em associação 
com práticas de sexo  
e de consumos 
intravenosos seguros», 
lê-se no relatório  
Infeção VIH e Sida  
– Desafios  
e Estratégias 2018,  
da Direção-Geral  
da Saúde.  
O medicamento  
é dirigido a pessoas  
em situação de risco 
acrescido de infeção  
por VIH com vista  
ao corte da cadeia  
de transmissão.

MITO 5  
 SE AMBOS  

OS PARCEIROS  
TÊM VIH  

NEGATIVO  
PODEM TER SEXO 
DESPROTEGIDO

„Facto: Apenas se pode assegurar 
que não tem o vírus quem não tiver 
nenhum comportamento de risco 

desde os últimos 45 a 90 dias  
antes da realização do teste  
e se continuar a evitar esses 

comportamentos após o rastreio.  
Os testes de rastreio da infeção  

por VIH permitem detetar  
a infeção 18 a 45 dias após a sua 
ocorrência, quando realizados  

em laboratório com sangue colhido 
por punção venosa, e até 90 dias 

após a infeção, quando realizados  
com sangue obtido através  

de uma picada no dedo. 

MITO 6  
É IMPOSSÍVEL VIVER COM VIH  
E TER QUALIDADE DE VIDA
„Facto: Com o aumento do número de sobreviventes à infeção por VIH, a qualidade  
de vida desses pacientes tornou-se um foco importante para investigadores e prestadores  
de cuidados de saúde. A atual terapêutica antirretroviral, menos tóxica e com menos 
efeitos secundários, permite que a maioria dos doentes tenha a infeção controlada  
e esteja imunologicamente estável. v

MITO 4  
QUEM TEM APENAS 
UM PARCEIRO NÃO 
PRECISA FAZER O 

TESTE DE RASTREIO  
DA INFEÇÃO POR VIH
„Facto: A única forma de saber  

se é ou não portadora de VIH  
é fazendo o teste. Em Portugal, 

estima-se que, em 2016, existiam 
38.959 pessoas infetadas,  

8,3 por cento das quais ainda  
não diagnosticadas, de acordo  
com o mais recente relatório  

da DGS. Mesmo quem  
não tem comportamentos  

de risco deve realizar o teste  
para rastreio da infeção por VIH 

pelo menos uma vez na vida.  
Pode pedir ao seu médico  

de família ou médico assistente  
que prescreva o exame  

ou realizá-lo, de forma gratuita, 
confidencial e anónima,  

num CAD – Centro  
de Aconselhamento e Deteção 

Precoce do VIH/SIDA. 
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de vida desses pacientes tornou-se um foco importante para investigadores e prestadores  
de cuidados de saúde. A atual terapêutica antirretroviral, menos tóxica e com menos 
efeitos secundários, permite que a maioria dos doentes tenha a infeção controlada  
e esteja imunologicamente estável. v

MITO 4  
QUEM TEM APENAS 
UM PARCEIRO NÃO 
PRECISA FAZER O 

TESTE DE RASTREIO  
DA INFEÇÃO POR VIH
„Facto: A única forma de saber  

se é ou não portadora de VIH  
é fazendo o teste. Em Portugal, 

estima-se que, em 2016, existiam 
38.959 pessoas infetadas,  

8,3 por cento das quais ainda  
não diagnosticadas, de acordo  
com o mais recente relatório  

da DGS. Mesmo quem  
não tem comportamentos  

de risco deve realizar o teste  
para rastreio da infeção por VIH 

pelo menos uma vez na vida.  
Pode pedir ao seu médico  

de família ou médico assistente  
que prescreva o exame  

ou realizá-lo, de forma gratuita, 
confidencial e anónima,  

num CAD – Centro  
de Aconselhamento e Deteção 

Precoce do VIH/SIDA. 

Book .indb   48 09/11/18   16:28
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perguntas frequentes
Quais os sintomas da infeção          
por VIH?
Nem todas as pessoas apresentam 
sintomas. No entanto, os mais 
frequentemente relatados são cansaço, 
aumento dos gânglios linfáticos, perda 
de peso, falta de apetite e diarreia,  
entre outros.
No período seguinte da infeção – fase 
assintomática –, a pessoa pode passar 
longos anos sem que qualquer sintoma 
se manifeste. 

O QUE É O PERÍODO DE JANELA?
Janela imunológica é o termo que 
define o tempo que decorre entre 
a infeção e o aparecimento de 
anticorpos ao VIH detetáveis.
De um modo geral, desde o 
momento da infeção, o corpo
demora cerca de 3 meses a produzir 
anticorpos suficientes para serem
detetados por um teste aos 
anticorpos do VIH. O período de 
tempo que decorre entre a infeção 
e o aparecimento de anticorpos 
ao VIH detetáveis é designado por 
“período de janela”.

O preservativo rompeu-se durante             
a relação sexual! O que devo fazer?
É muito importante saber se a pessoa que 
está consigo é portadora do vírus. Se sim, 
ou em caso de dúvida, é recomendável ir 
o quanto antes à unidade de saúde mais 
próxima e informar-se sobre a profilaxia pós-
-exposição, a qual só deve ser iniciada após 
uma cuidada avaliação do risco incorrido.
Se for o caso, é preciso dar início à 
terapêutica antirretrovírica, que é 
recomendada nas primeiras duas horas após 
a exposição e desaconselhada depois de 
decorridas 72 horas. 
Além disso, a unidade de saúde encaminha 
para a consulta de um especialista na área 
VIH/SIDA. E, quando aplicável, deve ser 
ainda avaliada a possibilidade de infeções 
sexualmente transmissíveis, nomeadamente 
por clamídia, gonorreia e sífilis, procedendo-
-se às profilaxias apropriadas. Também deve 
ser avaliada a possibilidade de gravidez.

https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/vih/rastreio-e-diagnostico
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O VIH transmite-se por sexo oral?
Sim, contudo, o risco de infeção é pequeno. 
Se uma pessoa fizer sexo oral a alguém 
infetado com VIH, o fluído pode entrar na 
boca e, caso tenha sangramentos 
nas gengivas ou pequenas úlceras na 
cavidade oral, existe risco de o VIH chegar 
à corrente sanguínea.
Há, também, um pequeno risco, caso a 
pessoa infetada com VIH faça sexo oral 
quando tem as gengivas ensanguentadas 
ou uma ferida aberta na boca. Já através da 
saliva não há qualquer perigo. Saiba ainda que 
podem ser utilizados preservativos
próprios para o sexo oral.

?
Tive um comportamento de risco! O que 
devo fazer?
No caso de ter tido um comportamento 
de risco, deve fazer o teste do VIH, três 
a dez semanas após o contacto. Não 
existe uma certeza sobre os resultados 
nos primeiros três meses após o contágio, 
sendo que as primeiras análises a uma 
pessoa infetada com o vírus podem dar 
um resultado negativo, se o contágio      
for recente. 
Se sabe que esteve exposto/a ao VIH, 
é recomendável ir o quanto antes à 
unidade de saúde mais próxima.

Posso ter filhos se estiver 
infetado?
Pode.
Graças aos avanços no 
tratamento da infeção por VIH, 
pode ter uma gravidez saudável 
e filhos saudáveis, com o apoio 
da sua equipa de
cuidados de saúde. Para tal, 
é importante informar o seu 
médico acerca da intenção de 
ter filhos para que este possa 
informar e discutir com o casal 
as questões que dizem respeito 
à reprodução.
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10

perguntas frequentes

EXISTE ALGUM TIPO DE 
AJUDA PARA QUEM ESTÁ 
INFETADO?
Ademais das organizações 
de base comunitária, 
como as ONG ou as IPSS, 
também a Segurança 
Social presta apoio às 
pessoas que vivem com 
VIH e/ou com SIDA. 
Consulte mais informação 
nas páginas 16 e 17          
deste guia.

O tratamento em Portugal 
é gratuito?
O tratamento é gratuito para 
todas as pessoas infetadas, 
independentemente da 
capacidade económica de cada 
um. Mesmo os imigantes não 
legalizados podem ter acesso 
a medicação através de um 
registo provisório nos Cuidados 
de Saúde Primários.

Com que frequência devo fazer o teste 
do VIH?
As entidades aconselham a fazer o teste para 
a infeção por VIH, pelo menos, uma vez na 
vida. Quem tenha comportamentos de risco, 
deve realizá-lo com maior frequência.

Se estou infetado, posso transmitir           
a doença ao meu filho?
Sim, no entanto, já há tratamento 
disponíveis para prevenir a transmissão 
vertical mãe-filho, durante a gravidez, parto 
e amamentação.



?
Como posso ter acesso ao tratamento 
para o VIH?
Qualquer pessoa que tenha um teste 
reativo para o VIH deverá ser referenciada 
– pelo centro de rastreio ou pelo médico 
de família – para o hospital da sua área 
de residência, onde será feito um teste de 
confirmação e, caso se confirme a infeção, 
será posteriormente acompanhado por um 
especialista e iniciará o tratamento.

Afinal o que significa U=U ou, em português, I=I?
A ciência tem demonstrado que o tratamento 
antirretrovírico é eficaz na redução da transmissão 
do VIH. I=I (Indetetável=Intransmissível); do inglês 
U=U (Undectectable=Untransmittable) é um conceito, 
apoiado em forte evidência científica,  que demonstra 
que quando uma pessoa que vive com VIH alcança 
e mantém a carga viríca indetetável, há uma redução 
substancial do risco de transmissão sexual. Para tal, é 
essencial tomar a medicação antirretrovírica de acordo 
com as indicações do médico e é necessário realizar 
análises que permitam saber a carga vírica de VIH. 

Embora uma supressão virológica efetiva com terapêutica antirretrovírica tenha provado reduzir 
substancialmente o risco de transmissão sexual, não pode ser excluída a existência de um risco 
residual
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O VIH não 
se transmite 

através de 

Uso de casas       
de banho

Conversa 
ou contacto 
social

Piscinas

Tosse 
ou espirroAperto de mão, 

beijos ou abraços

Partilha de pratos, 
talheres ou 

copos

Picada 
de insetos

Roupa

O VIH 
transmite-se 

através de 

Mãe/filho durante 
a gravidez, parto 

ou amamentação

Seringas, agulhas 
ou material 
cortante com 
sangue infetado

Relações sexuais 
sem preservativo

em resumo
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Existem diferentes locais onde se 
pode realizar o teste do VIH. Caso 
queira, pode solicitar ao médico 
de família a prescrição do exame 
específico; pode, também, dirigir-
-se diretamente, e sem prescrição 
médica, a um laboratório de 
análises clínicas ou ainda efetuar 
o teste, de forma anónima e gratuita, 
num dos CAD - Centros de Deteção 
Precoce do VIH existentes em 
diversos pontos do país. Consulte 
mais informação sobre os CAD 
em http://www.pnvihsida.dgs.pt/
diagnostico21/teste1/mapa-cad.
aspx . É, ainda, possível realizar                            
o teste ao VIH noutros contextos, 
nomeadamente em iniciativas 
de estruturas comunitárias 
(https://www.redederastreio.pt/
organizacoesparticipantes). Desde         
o fim de 2018, passou a ser também 
possível fazer testes rápidos de 
rastreio do VIH/SIDA e dos vírus 
da hepatite em algumas farmácias 
comunitárias. Para já a iniciativa 
abrange apenas o concelho de 
Cascais (www.sermais.pt) mas, 
dentro em breve, vai estender-se  
a outros pontos do país.   

onde fazer 
o teste

  ABRAÇO PORTO– ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOAS        
COM VIH/SIDA
Rua Vila Nova, 315,
4100-504 Porto
delegacao.norte@abraco.pt 
T: 223 756 655

  MAIS ABRAÇO AVEIRO (UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE)
maisabraco@abraco.pt
https://abraco.pt/
T: 937 157 270

  ACOMPANHA, COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE 
SOCIAL
Av. Porto de Pesca, Lote 1B, Fração E, 
2520- 208 Peniche
sidadealerta@acompanha.pt
https://www.facebook.com/Acompanha/
T: 936 027 603 ou 262 781 706

  AJPAS
 Estrada Militar da Damaia, 23 A (loja),                                
2720-373 Damaia
 Rua Barbosa du Bocage n.º 18 (traseiras), Mira-Sintra,                
2735-389 Agualva-Cacém
riscoseduvidas@gmail.com
http://www.ajpas.org.pt
T: 925 370 181

  APDES
Alameda Jean Piaget, 100, 4411-801 Porto
info@apdes.pt
https://apdes.pt/
T: 227 531 106 ou 910 197 297

  APF ALENTEJO
Av. D. Leonor de Oliveira Fernandes, 91 R/C, 
7005-144 Évora
apfalentejo@sapo.pt
http://www.apf.pt/quem-somos/delegacoes/apf-
alentejo
T: 266 785 018

  APF ALGARVE
Rua Monsenhor Henrique Ferreira da Silva, 9, 
8005-137 Faro
apfalgarve@gmail.com
https://www.facebook.com/apfalgarve
T: 289 863 300

  APF NORTE - PROJETO ECOS
Rua Júlio Dinis, 764, 6.º Esq frt, 
4050-012 Porto
ecos.apf@gmail.com
http://www.apf.pt/
T: 222 008 377
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onde fazer 
o teste
  ARES DO PINHAL - UNIDADES MÓVEIS DE LISBOA 

(PARAGENS: AV DE CEUTA, PÇ DE ESPANHA, 
LUMIAR, STA APOLÓNIA, BELA VISTA, OLAIAS) 
Rua José Inácio de Andrade, Loja 2 A6 - 10 B, 
Quinta do Lavrado,  1900- 418 Lisboa 
www.aresdopinhal.pt 
T: 218 470 218/919 559 503

  AS MADALENAS II
O projeto Madalenas II é um protocolo de cooperação               
entre a ARS Algarve e a Associação MAPS.
Rua Cidade Guanaré, 
8500-507 Portimão
T: 282 727 400

  ASSOCIAÇÃO ABRAÇO LISBOA
Largo José Luís Champalimaud 4, 1600-110 Lisboa
testes.lisboa@abraco.pt
https://abraco.pt/
T: 910 994 369 ou 215 958 293

  ASSOCIAÇÃO CRESCER
Bairro Quinta Cabrinha, 3 – E/F, 1300-906 Lisboa
info@crescer.org
T: 210 967 826 

  ASSOCIAÇÃO POSITIVO
Rua de São Paulo, n.º 216, 1.º A/B, 1200-429, Lisboa
info@positivo.org.pt / info@positivo.org.pt
http://www.positivo.org.pt/
T: 213 422 976 

  CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA
Terreiro da Erva, Quintal do Prior, 7 a 11, 
3000-339 Coimbra
caritas@caritascoimbra.pt
http://www.caritas.pt/site/coimbra/
T: 239 855 170 ou 962 329 869

  CENTRO COMUNITÁRIO MAIS ABRAÇO
Rua da Torrinha, 254 D, 4050-610 Porto
centrocomunitario@abraco.pt
https://abraco.pt/
T: 912 444 300

  CENTRO COMUNITÁRIO DE ESMORIZ  
Av. Joaquim Oliveira e Silva, 179 A, apartado 205 EC, 
3886-909 Esmoriz
T: 256 752 301

  CENTRO SOCIAL DE PARAMOS
Rua Coração de Jesus, 80,
4500-450 Paramos 
enfermagemsmacte@centrosocialparamos.org
www.centrosocialparamos.org
T: 227 32 090/969 842 614

  DELEGAÇÃO DE COIMBRA FPCCSID
Avenida Fernão de Magalhães, n.º 620, 3.º andar,                         
3000-174 Coimbra
T: 239 842 131 / 912 112 878

  EXISTÊNCIAS
Avenida Emídio Navarro, n.º 81 - 2.º A, 
3000-151 Coimbra
a.existencias@gmail.com
http://www.existencias.net/
T: 965 592 651 ou 239 837 033

   FUNDAÇÃO PORTUGUESA A COMUNIDADE 
CONTRA A SIDA – LISBOA
Praça António Sardinha, 9 – 1.º, 1170-028 Lisboa
T: 213 540 000

   FUNDAÇÃO PORTUGUESA A COMUNIDADE 
CONTRA A SIDA – DELEGAÇÃO DE SETÚBAL
Rua da Sociedade Musical Capricho Setubalense, n.º 32, 
2900-643 Setúbal
T: 265 235 525

  GAF - GABINETE DE APOIO À FAMÍLIA
Rua da Bandeira, 342, 4900-561 Viana do Castelo
geral@gaf.pt
http://www.gaf.pt/
T: 258 829 138 (geral)

  GAT / CHECKPOINTLX
Travessa Monte do Carmo, n.º2,
1200-277 Lisboa (Príncipe Real)
geral@checkpointlx.com
http://www.checkpointlx.com
T: 910 693 158

  GAT / IN-MOURARIA
Calçada de Santo André, 79, 1100-496 Lisboa
in.mouraria@gatportugal.org
http://www.gatportugal.org/
T: 211 953 273

  GAT / ESPAÇO INTENDENTE
Rua Antero de Quental, 8 A, 1150-043 Lisboa
espaco.intendente@gatportugal.org
http://www.gatportugal.org
T: 919 613 092
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  GAT / MOVE-SE
Sede: Av. Paris, 4, 1.º Dto, 1100-228 Lisboa
move-se@gatportugal.org
https://www.facebook.com/GATmovese
T: 910 382 786

 
  MÉDICOS DO MUNDO / GAT - PROGRAMA DE 

CONSUMO VIGIADO MÓVEL (PCVM)
Avenida de Ceuta (Sul), Lote 4 – Loja 1, 1300-125 Lisboa
diana.gautier@medicosdomundo.pt                                                
e adriana.curado@gatportugal.org
T: 933 937 185 e 960 173 230  ou 933 937 178

  INPULSAR
Rua Dr. Luís Silveira Charters Azevedo, L3, 2.º andar                         
(Q. S. Bartolomeu), 2410-022 Leiria
geral@inpulsar.pt
http://www.inpulsar.pt/
T: 244 028 052 ou 910 829 160

  IPDJ – INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO                                
E JUVENTUDE
Rua da República, n.º 119, 
7000-565 Évora
T: 266 737 300

  LPCS – LIGA PORTUGUESA CONTRA A SIDA
 Praça Carlos Fabião, 3 A, 1600-316 Lisboa
info@ligacontrasida.org 
T: 213 479 376
 Rua Julião Borba, 2620-101 Odivelas
cuidaerdenos.odivelas@ligacontrasida.org
T: 219 382 548 

  LIGA PORTUGUESA CONTRA A SIDA INTERLIGA-TE 
- UNIDADE FIXA DE RASTREIOS 
T: 911 500 074

  MAPS
Av. Cidade de Hayward, BI. C1-D2, Caves, 
Vale de Carneiros, 8000-074 Faro
maps@mapsalgarve.com
http://www.mapsalgarve.org/site/teste-rapido/
T: 289 887 190

  MÉDICOS DO MUNDO - LISBOA
Av. de Ceuta (Sul), lote 4, loja 1, 1300-125 Lisboa
joana.tavares@medicosdomundo.pt
http://www.medicosdomundo.pt
T: 964 444 261

  MÉDICOS DO MUNDO - PORTO
Rua dos Mercadores, 140, 1.º e 3.º, 4050-374 Porto
raquel.rebelo@medicosdomundo.pt
http://www.medicosdomundo.pt/
T: 229 039 064 / 939 509 680

  NOVO OLHAR II
Av. 1º de Maio, 108, 2430-210 Marinha Grande
novoolhar2@hotmail.com
https://www.facebook.com/novoolhar2
T: 244 567 117 ou 926 582 880

  NORTE VIDA
Rua de Vila Nova S/N (traseiras H. Magalhães de Lemos),              
4100-501 Porto
nortevida@sapo.pt
http://www.nortevida.org/
T: 226 160 750 ou 961 133 157

  PORTO ESCONDIDO (UNIDADE MÓVEL)
O Porto Escondido é um projeto da Associação Médicos              
do Mundo.
T: 229 039 064 / 968 702 49

   PROXIMUS LITORAL 
(UNIDADE MÓVEL)- APF 
apfalentejo@sapo.pt 
http://www.apf.pt/quem-somos/delegacoes/apf-
alentejo
T: 266 785 018

  SAÚDE + PERTO (UNIDADE MÓVEL DE RASTREIO 
ÀS IST)
umr.saudemaisperto@ligacontrasida.org
T: 911 500 072 FB: @ligacontrasida

  SER+
Rua André Homem, Ed. Ser+, n.º 60, 2750-783 Cascais
sermais.org@sermais.pt
http://www.sermais.pt/
T: 214 814 130 ou 910 905 974

15



saiba onde pode 
pedir ajuda
O apoio psicológico e o aconselhamento são fundamentais para garantir o bem-estar das pessoas que vivem 
com VIH e/ou com SIDA. Além dos serviços hospitalares, são muitas as organizações não governamentais 
(ONG) e as instituições particulares de solidariedade social (IPSS) que têm intervenção reconhecida sobre 
esta temática, podendo, assim, ajudar qualquer pessoa que viva ou conviva com o impacto desta infeção.
De norte a sul do País, e nas ilhas, são várias as organizações de base comunitária onde se pode recorrer 
para pedir ajuda. Além do normal apoio presencial, há algumas com aconselhamento online ou, para quem 
preferir, aconselhamento telefónico.

VIANA DO CASTELO
  GAF – Gabinete de Apoio à Família

Rua da Bandeira, 342,
4900-561 Viana do Castelo
geral@gaf.pt | T: 258 829 138

BRAGA
  Centro Social Paroquial de São Lázaro

Avenida Imaculada Conceição, n.º 153, 
4710-352 Braga
centroocialslazaro@sap.pt | T: 253 609 090   

PORTO 
  Associação Médicos do Mundo

Rua dos Mercadores, 140 – 1.º e 3.º andar, 
4050-374 Porto
mdmp-porto@medicosdomundo.pt                  
| T: 229 039 064

  APF – Associação para o Planeamento               
da Família
Travessa das Liceiras, 14/16, 
4000-323 Porto 
apfnorte@apf.pt | T: 222 085 869

  Fundação Portuguesa “Comunidade 
Contra a SIDA” (FPCCSida)
Rua da Fábrica Social, 17, 1.º,
4000-201 Porto
caojporto@gmail.com | T: 222 088 646

  Abraço – Associação de Apoio a Pessoas 
com VIH/SIDA 
Rua Vila Nova, 315, 4100-504 Porto
delegação.norte@abraco.pt                               
| T: 223 756 655/6

  Associação ILGA PORTUGAL – Intervenção 
Gay, Bissexual, Lésbica e Transgénero 
porto@ilga-portugal.pt

VILA NOVA DE GAIA 
  APDES – Agência Piaget  para                          

o Desenvolvimento
Alameda Jean Piaget, 100, Apartado 1523
4411-801 Arcozelo, Vila Nova de Gaia
info@apdes.pt | T: 227 531 106/7

GUARDA
  FPCCSida

Avenida 1.º de Maio, 75,
6270-479 Seia, Guarda
caoj.coimbra.ba@gmail.com                                
| T: 238 310 230

FIGUEIRA DA FOZ 
  Associação Novo Olhar

Rua Comandante João Mano, 2,
3090-877 São Pedro, Figueira da Foz
figueira.ano@gmail.com | T: 233 425 504

COIMBRA 
  Associação Existências

Avenida Emídio Navarro, n.º 81 – 2.º A,         
3000-151 Coimbra
a.existencias@gmail.com | T: 239 837 033

  Cáritas Diocesana de Coimbra
Rua D. Francisco de Almeida, 14,
3030-382 Coimbra
caritas@caritascoimbra.pt | T: 239 792 430

  FPCCSida 
Avenida Bissaya Barreto, 52,
3000-075 Coimbra
caoj.coimbra.fpccsida@gmail.com                  
| T: 239 842 131

LEIRIA
 ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II

Avenida 1.º de Maio, 108,                              
2430-211 Marinha Grande
novoolhar2@hotmail.com
| T: 253 609 090

PENICHE 
  Acompanha – Cooperativa de 

Solidariedade Social, CRL 
Rua Marquês de Pombal, 15,
2520-476 Peniche
geral@acompanha.pt | T: 262 781 706    

GRANDE LISBOA 
LOURES 

  ACES Loures e Odivelas 
Centro de Saúde Sto António dos Cavaleiros
Av. Manuel Carlos de Andrade, 
Santo António dos Cavaleiros,                                               
2660- 243 Santo António Cavaleiros
T: 219 897 825

  Passo a Passo – Associação de Ajuda 
Psicossocial
Avenida Ceuta Norte, 8, loja 2,
1350-410 Loures
passoapasso@sapo.pt | T: 213 622 793 

AMADORA 
  Associação Juvenil Bué Fixe

Bairro da Quinta da Laje,
2700-694 Falagueira, Amadora
grupobuefixe@gmail.com | T: 932 222 955

  AJPAS  
Praceta Bento de Moura
Bairro Girassol, Venda Nova,
2700-109 Amadora
Estrada Militar da Damaia n.º 23-A (loja),   
2720-373 Amadora
ajpas.vih@gmail.com | T: 214 746 048

SINTRA
  Associação Meio Caminho

Rua Barbosa du Bocage, n.º 18 – C/v A,            
2735 Cacém
casadoquero@hotmail.com | T: 219 188 097 

  Passo a Passo
Bairro Almeida Araújo, 33,
2745-011 Queluz de Baixo, Sintra
passoapasso.sintra@sapo.pt | T: 214 367 731

  AJPAS 
Rua Barbosa du Bocage n.º 18 (traseiras),         
Mira-Sintra, 2735-389 Agualva-Cacém
ajpas.vih@gmail.com | T: 216 032 762

CASCAIS 
  SER+ – Associação Portuguesa para               

a Prevenção e Desafio à SIDA 
Rua André Homem, 60,
2750-783 Cascais
sermais.org@sermais.pt | T: 214 814 130

CARCAVELOS 
  Centro Comunitário de Carcavelos – Casa 

Jubileu
Avenida do Loureiro, 394,
2775-599 Carcavelos
geral@centrocomunitario.net | T: 214 578 952

LISBOA 

 Ares do Pinhal, 
Rua José Inácio de Andrade, Loja 2 A6 - 10 B, 
1900- 418 Lisboa
www.aresdopinhal.pt                                           
| T: 218 470 218/ 919 559 503

 Associação Crescer
Bairro Quinta Cabrinha, 3 – E/F,                             
1300-906 Lisboa
info@crescer.org | T: 210 967 826  

  Associação Passo a Passo
Av. de Ceuta Norte, Lote 8, Loja 2,                
1350-410 Lisboa
passoapasso@sapo.pt                                              
| T: 213 622 793 / 961 564 648 
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Ademais das organizações de base comunitária, como as 
ONG ou as IPSS, também a Segurança Social presta apoio 
às pessoas que vivem com VIH e/ou com SIDA e às suas 
famílias de duas formas: (1) diretamente ao beneficiário que 
obedeça a este requisito clínico e que faça prova de insufi-
ciência de rendimentos, podendo o mesmo ser pontual ou 
temporário mediante a avaliação da situação e 2) indireta-
mente, através do apoio que presta a IPSS para que possam 
as mesmas responder no terreno às situações de maior de-
pendência física, através do Serviço de Apoio Domiciliário 
ou de uma Residência temporária, ou financeira, através de 
um Centro de Atendimento/Acompanhamento Psicossocial. 
Muitas das instituições elencadas anteriormente são par-
ceiras da Segurança Social no âmbito destas três respostas. 
Caso precise de mais informações sobre o primeiro ponto, 
entre em contacto com a Segurança Social da sua zona de 
residência ou procure ajuda numa instituição acima referida 
para que o/a possa ajudar nessa articulação. 

  Associação POSITIVO 
Rua de São Paulo, 216, 1.º A/B,
1200-429 Lisboa
info@positivo.org.pt | T: 213 422 976

  APF
Rua Eça de Queiroz, 13, 1.º,
1050-095 Lisboa
apflisboa@apflisboa.net | T: 213 832 392

  FPCCS – Fundação Portuguesa “Comunidade Contra a SIDA”
Rua Andrade Corvo, 16 – 1.º Esqº, 1050-009 Lisboa
fpccsida1992@gmail.com | T: 213 540 000

  Liga Portuguesa Contra a SIDA
Praça Carlos Fabião, 3 A/B,
1600-316 Lisboa
info@ligacontrasida.org | T: 213 479 376

  Liga Portuguesa Contra a SIDA 
Centro de Apoio Psicossocial - CUIDAR DE NÓS
Rua Júlio Borba (Parq. Pingo Doce),
Póvoa Sto. Adrião, 2620-101 Odivelas
coordenacao.odivelas@ligacontrasida.org                                      
| T: 219 382 541/911 500 073 F: 219 382 548 FB: @CAPcuidardenos

  Liga Portuguesa Contra a SIDA
ESPAÇO LIGA-TE 
Rua Filipe da Mata, n.º 31 - 1.º,  
1600 068 Lisboa 
T: 911 500 072 

  Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
Largo Trindade Coelho,
1200-470 Lisboa
secretaria-geral@scml.pt | T: 213 235 000

  GAT – Grupo de Ativistas em Tratamentos
Avenida Paris, 4, 1.º Dto,
1000-228 Lisboa
geral@gatportugal.org | T: 210 967 826

  SOL – Associação de Apoio a Crianças Infetadas pelo VIH          
e suas Famílias 
Rua Pedro Calmon, 29,
1300-319 Lisboa
associacaosol@netcabo.pt | T: 213 625 771

  Abraço
Largo José Luís Champalimaud, 4 A,
1610-110 Lisboa
geral@abraco.pt | T: 219 997 500

  ILGA PORTUGAL
Rua dos Fanqueiros, 40,
1100-231 Lisboa
centro@ilga-portugal.pt

  As Irmãs Oblatas
Rua Antero de Quental, 6 A,
1150-043 Lisboa
centrocaomio@sapo.pt | T: 218 880 192

  O NINHO
Rua Luciano Cordeiro, 59, 4.º,
1150-212 Lisboa
geral@oninho.pt | T: 213 530 273

  Médicos do Mundo
Avenida de Ceuta (Sul), 4, loja 1,
1300-125 Lisboa
mdmp-lisboa@medicosdomundo.pt | T: 213 619 520/22

Serviço gratuito, 
confidencial e anónimo 

17H30 às 21H30

Linha SOS SIDA 
800 20 10 40

SETÚBAL 
  Abraço

Rua do Mormugão, 35,
2900-506 Setúbal
delegacao.setubal@abraco.pt | T: 217 997 500

  FPCCSida
Rua da Sociedade Musical Capricho Setubalense, 32,
2900-643 Setúbal
caoj.setubal.fpccsida@gmail.com | T: 265 235 525

  Cáritas Diocesana de Setúbal 
Praça Teófilo Braga, 13,
2901-901 Setúbal
geral@sfxavier.caritas-setubal.com | T: 265 509 080

  Centro Paroquial Nossa Senhora Da Conceição
Rua do Juncal | 2825 Costa de Caparica 
csp.costadecaparica@sapo.pt | T: 212 919 530

ÉVORA 
  APF

Avenida Dona Leonor Oliveira Fernandes, 91, R/C,
7005-144 Évora
apfalentejo@sapo.pt | T: 266 785 018

FARO 
  APF

Rua Monsenhor Henrique Ferreira da Silva, 9,
8005-137 Faro
apfalgarve@gmail.com | T: 289 863 300

  MAPS – Movimento de Apoio à Problemática da SIDA
Avenida Cidade de Hayward, blocos C1/D2,
8000-074 Faro
maps@mapsalgarve.org | T: 289 887 190

  Scmvrsa – Santa Casa da Misericódia de Vila Real                        
de Santo António
Estrada Nacional 125, 8900-198 Faro
santamisericordia@gmail.com | T: 281 541 846  

MADEIRA 
FUNCHAL
  Abraço

Rua Bela de São Tiago, 17,
9060-400 Funchal
delegacao.funchal@abraco.pt | T: 291 236 700

  FPCCSida
Rua Dr. Fernando Rebelo, 13/14, R/C,
9000-153 Funchal
fpccsida@gmail.com | T: 291 623 113
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Ao ser desafiada a escrever sobre “Vencer o estigma”, 
recordei-me de um livro: “A Arte da Guerra”, de Sun 
Tzu. Diz ele a determinada altura: “Se conheces o ini-
migo e te conheces a ti próprio, não precisas de temer o 
resultado por mais batalhas que traves. Se te conheces 
a ti próprio, mas não ao inimigo, por cada conquista, 

sofrerás também uma derrota. Por fim, se não te co-
nheces a ti nem ao inimigo, sucumbirás em cada ba-
talha travada.”
E para as pessoas que vivem com o Vírus da Imuno-
deficiência Humana (VIH) e/ou com SIDA (Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida) o estigma (ainda) é 
o inimigo. E, por essa razão, temos que conhecê-lo. E, 
para o conhecer, temos de o entender sob todas as suas 
formas e conteúdo. 

Afinal, o que é o estigma e como nos chega?
Estigma, dizem-nos as pesquisas (e de um modo resu-
mido), que pode ser uma cicatriz provocada no corpo 
por uma ferida ou uma queda,  ou por um sinal natu-
ral do corpo. No plano religioso, o estigma é o nome 
dado às feridas infligidas por alguns santos e religiosos 
nos seus próprios corpos, na tentativa de representar 
as chagas de Jesus Cristo. Como sentido figurado, a 
palavra estigma tem ainda o significado de algo que 
é considerado ou definido como indigno, desonroso 
ou de má reputação. Provavelmente, este significado 
tem origem a partir de uma antiga aceção atribuída ao 
termo estigma, quando era hábito marcar com ferro 
quente os braços e ombros dos criminosos ou dos es-
cravos. Este estigma ou esta marca ajudava a identifi-
car na sociedade quando o indivíduo era dotado de má 
reputação ou quando havia cometido alguma espécie 
de crime. Nos estudos da Sociologia, o conceito de 
estigma social está relacionado com as características 
particulares de um grupo ou indivíduo que seguem o 
oposto das normais tradicionais normas culturais de 
uma sociedade. Ou seja, tudo o que não é considera-
do um padrão cultural social é tido como um estigma 
para aquela sociedade. Por exemplo, durante alguns 
anos, os doentes mentais, os negros, os homossexuais e 
membros de algumas doutrinas religiosas, como os ju-
deus, eram considerados estigmas para determinadas 
sociedades. O estigma social, para muitos estudiosos, 
ajuda a provocar a criminalização de alguns grupos 
excluídos socialmente.

ANDREIA PINTO  
FERREIRA

COORDENADORA GERAL          
DA SER+

Para as pessoas que 
vivem com o Vírus 
da Imunodeficiência 
Humana (VIH) e/ou 
com SIDA (Síndrome 
da Imunodeficiência 
Adquirida) o estigma 
(ainda) é o inimigo

Vencer 
o estigma
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Como se alimenta?
Cada um de nós decide como. E se desconhece como, 
ele poderá vencer. O estigma é alimentado por atitudes 
discriminatórias: quanto mais discriminação houver, 
maior se torna o estigma. Entenda-se por discrimi-
nação o ato de tratar de forma diferente outra pessoa 
com base em ideias preconcebidas perante situação 
iguais. Essas atitudes preconceituosas podem ser por 
questões raciais, de género, por orientação sexual, 
nacionalidade, religião ou qualquer outro aspeto so-
cial. Para as pessoas que vivem com o VIH, as atitudes 
discriminatórias são provenientes da sua condição de 
saúde - mas não só. Duplamente discriminados, se a 
esta condição de saúde “carregarem” outros aspetos 
que, aos olhos de terceiros, poderão ser encarados 
como “vergonhosos”, “desprestigiantes”, “desiguais” 
ou “diferentes”. E a discriminação pode vir de vários 
lados, inesperadamente, da família, dos amigos, ou até 
mesmo dos locais de acesso à saúde, áreas tão impac-
tantes para o “bom” funcionamento das nossas vidas. 
E agora surpreenda-se: pode vir até de nós próprios. 
Para uma pessoa que vive com o VIH – antes de saber 
que está infectada muito “naturalmente” convivia com 
os seus preconceitos sobre esta infeção e com muitos 
outros. Se a sua opinião fosse desfavorável e baseada 
em dados poucos credíveis, em sentimentos hostis 
motivados por julgamentos ou generalizações apressa-
das, ou seja, basicamente, em ideias sem fundamento 
sério – isso pode significar que seja também a própria 
pessoa a alimentar o seu próprio estigma, condenan-
do ou culpando os comportamentos que levaram até 
a essa condição. Talvez, por isso, a resposta possa estar 
na autorresponsabilidade, na procura do verdadeiro 
conhecimento, do saber musculado pela ciência, por 
saber que somos todos iguais nos comportamentos, 
que – ou por ingenuidade, ou por excesso de confiança 
– as coisas acontecem sem que a culpa (ou o estigma) 
depois tome conta de nós. 
Sim, mas e os outros? Como fazemos para travar o que 
os outros nos dizem? Como podem os profissionais de 
saúde discriminar as pessoas que vivem com o VIH? 
Não deverão, mais do que ninguém, eles saber mais 
“disto” que nós? Resposta: sim, deveriam, mas temos 
de aceitar que não sabem. Parece estúpida esta respos-
ta. Mas é a verdade. É o preconceito face à diferença 
que atua mais depressa na cabeça das pessoas do que 
o querer saber um pouco mais destas coisas. 

Centro Anti-Discriminação

Linha de apoio 
707240240

O Centro Anti-Discriminação (CAD), projeto 
promovido pelo GAT e pela SER+, pretende 
garantir, promover e implementar os direitos 
fundamentais das pessoas com infeção por 
VIH, hepatites víricas e populações mais 
vulneráveis, combatendo o estigma e a 
discriminação. Conta com 3 grandes áreas 
de atuação:

Apoio individual e ativismo – 
Aconselhamento e apoio jurídico a 
pessoas que são objeto de discriminação 
por viverem com VIH/hepatites víricas, 
e promoção de soluções em defesa e 
promoção dos seus direitos.
Formação – Dirigida a profissionais 
de diversos setores, ativistas e pessoas 
que vivem com VIH (PVVIH)/hepatites, 
visa promover o seu empoderamento, 
a defesa dos Direitos Humanos e a não 
discriminação das pessoas que vivem 
com estas infeções, com uma abordagem 
centrada na ética e no conhecimento 
científico atual.
Centro de Documentação, Informação 
e Investigação (CDII) - Tem como 
objetivo divulgar informação e promover 
o conhecimento na área do VIH/hepatites, 
Direitos Humanos e discriminação, através 
da recolha, tratamento e disponibilização 
de informação num repositório documental 
de livre acesso, e pelo desenvolvimento ou 
colaboração em projetos de investigação 
social nestas áreas.

19



Tenho 50 anos e sou seropositivo há, pelo menos, 
23. Digo, pelo menos, pois não tenho a noção de 
qual foi o momento em que me infetei, mas faço 
as contas… O teste que realizei, em 1995, deu nega-
tivo. Recebi o diagnóstico, em 1996, no Centro de 
Saúde da Lapa – onde se fazem testes gratuitos e 
confidenciais –, antes de entrar para mais um cen-
tro de tratamento, devido ao consumo de drogas 
e álcool.
Foi no ano de nascimento do meu filho mais velho, 
que faz agora 24 anos. Foi um momento muito duro, 
no entanto, naquela altura, deu muito jeito para 
continuar a consumir por mais cinco ou seis anos. 
Quando recebi o diagnóstico fui ter com a minha 
terapeuta. Chorei, culpei-me, não sabia como vi-
ver dali para a frente ou sequer se havia mais vida, 
pensei que iria morrer rápido e que tinha assinado 
a minha sentença de morte. Continuei a usar dro-
gas e não ia ao médico! Desconhecia a doença. Ou-
via falar, mas tinha relações desprotegidas e usava 
as seringas de quem calhava, por isso, hoje vejo e 
sinto de maneira muito diferente.
No dia seguinte ao meu diagnóstico, contei ao meu 
pai. Estava cheio de medo que me rejeitasse…. Tra-
balhávamos juntos – ainda hoje trabalhamos – e 
sempre me deu a mão. Golpe terrível para ele, hoje 
sei bem do que falo, pois tenho quatro filhos.
Em 2001, parei com os meus consumos, depois de 
18 anos de tentativas falhadas e muita frustração. 

Finalmente, comecei a achar que, se calhar, ainda 
seria possível viver, recuperar o tempo perdido. E 
comecei a tratar de mim. 
Procurei toda a informação disponível sobre o 
VIH, recorri à SER+ desde a sua fundação – fui 
dos primeiros utentes –, fiz formações e frequen-
tei as reuniões do GAT – Grupo de Ativistas em 
Tratamentos, onde vou sempre que posso. Co-
mecei, também, a ir às consultas, regularmente, 
e a tomar a medicação certinha. Recorri a todo 
o tipo de apoio possível e imaginário, e falava de 
mim, do meu VIH e do que sentia.  Para mim, é 
bom verbalizar, ajuda-me a tomar consciência da 
minha condição e a aproximar-me da realidade 
e aceitar.
Nos últimos sete anos, tenho carga viral indete-
tável, ou seja, a quantidade de vírus no sangue 
não se consegue calcular pois é muito baixa. E 
as minhas células CD4 [as mais importantes do 
sistema imunitário] estão perto dos mil, o que é 
mesmo muito bom.
Sou casado… A minha mulher não é seropositi-
va, sabe desde sempre da minha condição, e sabe 
tanto quanto eu sobre o VIH e as suas formas de 
contágio. Neste momento, só me lembro que sou 
seropositivo quando alguém me pede algum tipo 
de apoio ou quando tomo a minha medicação, à 
noite. Tive mais três filhos todos saudáveis, o últi-
mo fez agora nove meses.

A doença na 1.ª pessoa
três testemunhos 
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Tenho uma vida perfeitamente normal, igual à de 
toda a gente. Tenho a minha empresa e vou todos os 
dias ao ginásio. Apenas senti a vida a fugir, mas veio 
parar-me, de novo, às mãos. Eu também tenho as 
mãos bem estendidas, senão talvez não a agarrasse.
Não tenho problema nenhum em falar sobre o fac-
to de ser seropositivo, penso até que pode ser útil. 
Faz-me bem! Nunca mais me vou esquecer do que 
alguém me disse, quando lhe contei o meu diag-
nóstico: “Pois é, passaste a vida a ser um egoísta, 
sem pensar em nada, nem em ninguém, e agora 
vais ter que começar a preocupar-te”. Quando se 
está a consumir é isso mesmo que acontece, mas, 
depois de parar, já não faz sentido, há que mudar. 

E foi isso que comecei a fazer e continuo. 
Se não me exponho mais, não é por mim, pois não 
tenho nenhum problema. É pelos meus filhos, 
pela minha mulher, pelo meu pai, pelos meus 
clientes, enfim, por ter medo que eles venham a 
ser prejudicados por algo que não tem justificação 
para tal. Infelizmente, isso acontece… Sei de mui-
tas pessoas rejeitadas pela própria família ou cujos 
filhos não foram aceites numa escola, entre outros 
tipos de discriminação. A mim nunca me aconte-
ceu até hoje.
Para terminar, gostaria de agradecer por tudo o que 
a vida me tem trazido de bom e de mau, e quando 
digo tudo, é mesmo tudo! Tenho outra perspetiva 
das coisas e faço as minhas escolhas pela valori-
zação que lhes dou. Felizmente, ao meu lado têm 
estado pessoas maravilhosas que me apoiam e se 
orgulham do meu caminho.
Obrigado!

Neste momento, só 
me lembro que sou 
seropositivo quando 
alguém me pede 
algum tipo de apoio ou 
quando tomo a minha 
medicação, à noite

Tenho 50 anos e sou seropositivo há, 
pelo menos, 23. Digo, pelo menos, 
pois não tenho a noção de qual foi 
o momento em que me infetei, mas 
faço as contas… O teste que reali-
zei, em 1995, deu negativo. Recebi o 
diagnóstico, em 1996, no Centro de 
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Este fardo chamado VIH no passado era algo mui-
to pesado para mim, por conta de inúmeras mu-
danças que ele me impôs. Tinha de viver com o 
meu próprio preconceito, com o medo de morrer, 
com o medo do meu casamento terminar e com 
medo de que as pessoas descobrissem! Não foi 
nada fácil!
O estigma começa muitas vezes em nós próprios 
e isso impede-nos até de fazer o teste. Quando 
se fala em estigma é geralmente em relação ao 
comportamento dos outros para connosco, mas 
muitas vezes o estigma está em nós, no próprio 
doente, que não aceita a sua doença, mesmo 
quando existe informação médica e provas cien-
tíficas e fica paralisado face à sociedade e aos 
ambientes que frequenta a nível social, familiar, 
laboral, etc...
Eu não só era portador do VIH como era porta-
dor do estigma! Hoje sou só portador de VIH e só 
me lembro disso duas vezes por ano, quando vou 
à consulta.
Em 2009, quando estava na cama de um hospital, 
fui obrigado a decidir se queria viver ou morrer... 
Decidi viver! Isto levou-me a mudar a minha atitu-

de face à doença, tive de me adaptar à realidade e 
aceitá-la, deixei de lutar contra ela. Passei a cuidar 
dela, em vez de me lamentar e me sentir uma víti-
ma. A única forma de vencer o estigma foi aceitar a 
doença sem medo do preconceito e confiar na me-
dicina... E ainda bem que o fiz, pois hoje sou feliz! 
Sou um privilegiado face a outros portadores, no 
meu trabalho não tenho de esconder o meu pro-
blema de saúde. 

Muitas vezes o estigma 
está em nós, no próprio 
doente, que não aceita 
a sua doença e fica 
paralisado face à sociedade 
e aos ambientes que 
frequenta

Este fardo chamado VIH no passado 
era algo muito pesado para mim, por 
conta de inúmeras mudanças que ele 
me impôs. Tinha de viver com o meu 
próprio preconceito, com o medo 

de morrer, com o medo do 
meu casa-
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Tenho 21 anos e tenho VIH, nasci 
com VIH. 
Não me recordo de um momento 
em que tivessem tido uma conver-
sa específica comigo, mas ao longo 
do tempo fui-me apercebendo de 
que tinha uma doença, devido às 
minhas idas a consultas de três em 
três meses. Comecei a notar na es-
cola que as minhas colegas não iam 
com esta frequência ao médico, como eu ia. Quan-
do ia às consultas, a minha médica perguntava-me 
sempre se eu tinha dúvidas e ela ia esclarecendo, 
portanto fui-me apercebendo da minha situação, 
sendo que o VIH sempre fez parte de mim. 
Lembro-me de frequentar uma colónia de férias 
para crianças e adolescentes com VIH, na qual 
falávamos sobre a doença, tínhamos sessões de 
esclarecimento com médicos e psicólogos, e fazía-
mos inclusive peças de teatro, através das quais, por 
exemplo, fiquei a saber o que são os CD4. Entre nós, 
também partilhávamos experiências de vida. Fre-
quentei esta colónia dos sete até aos 16 anos. 
Aceito a minha doença, mas revolto-me algumas 
vezes, nomeadamente quando me relaciono com al-
guém, de forma mais íntima. A primeira vez que senti 
discriminação foi há cerca de dois anos, quando contei 
a um namorado que tinha VIH, pois achei que deve-
ria dizê-lo antes de nos envolvermos. Ele reagiu mal, 
dizendo que não queria avançar, pois tinha medo de 
apanhar a doença. Entrei em pânico e chorei muito, 
estava profundamente magoada. Tentei explicar-lhe, 
mas não mudou de ideias. Desse dia em diante não 
falámos mais, nunca mais o procurei, nem ele a mim. 
Nessa altura fiquei frustrada, senti muita raiva, não 
percebia o porquê de passar por aquela situação, e so-
bretudo não compreendi como é possível as pessoas 

não estarem mais informadas sobre o VIH. Senti-me 
rejeitada. Questionei-me muito sobre a razão desta si-
tuação me acontecer a mim, e pensei muitas vezes no 
porquê de não conseguir ser feliz. Os outros ao meu 
redor a terem relações normais e eu tinha que sofrer 
para o conseguir.
Naquela altura, achei que mais ninguém me iria que-
rer, mas hoje acredito que não é o VIH que me vai im-
pedir de procurar e encontrar a minha felicidade. Já 
não me deixo influenciar tanto por este medo de ser 
discriminada. Ainda sinto alguma discriminação e 
medo de algumas situações, e também algum receio, 
relativamente ao futuro.
Imaginando-me daqui a 10 anos… Estarei a viajar, 
estarei livre.
Irei fazer de tudo para ser independente e ter a mi-
nha casa.  
Apesar do meu receio face ao futuro, quero muito ser 
independente, ter o meu emprego e um dia ter uma 
família. Não desistirei dos meus objetivos. 
Tenho tido um bom acompanhamento por parte da 
AJPAS, acompanhamento este que me permite falar 
e tirar dúvidas. Sempre demonstraram preocupação 
com o meu bem-estar. Com o acompanhamento ao 
nível psicológico, sinto que as coisas estão a melhorar e 
que conseguirei ultrapassar os meus receios. 

Tenho 21 anos e tenho VIH, nasci com 
VIH. 
Não me recordo de um momento em 
que tivessem tido uma conversa espe-
cífica comigo, mas ao longo do tem-
po fui-me apercebendo de que tinha 
uma doença, devido às minhas idas 
a consultas de 3 em 3 meses. Come-
cei a notar na escola que as minhas 
colegas não iam com esta frequência 
ao médico, como eu ia. Quando ia às 
consultas a minha médica pergunta-
va-me sempre se eu tinha dúvidas e 
ela ia esclarecendo, portanto fui-me 
apercebendo da minha situação, 
sendo que o VIH sempre fez parte de 
mim. 
Lembro-me de frequentar uma coló-
nia de férias para crianças e adoles-
centes com VIH, na qual falávamos sobre a doença, tínhamos sessões de 

esclarecimento com médicos e psicólogos, e fazíamos inclusive peças de 

teatro, através das quais por exemplo, fiquei a saber o que são os CD4. 

Entre nós, também partilhávamos experiências de vida. Frequentei esta 

www.sermais.pt | www.insa.min-saude.pt | https://juventude.gov.pt/SaudeSexualidadeJuvenil/Sexualidade/VIHSIDA/Paginas/default.aspx

http://www.apf.pt/infecoes-sexualmente-transmissiveis/vih-e-sida | https://www.pnvihsida.dgs.pt/ | www.dgs.pt | www.seg-social.pt

https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/vih/rastreio-e-diagnostico

https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/vih/prevencao-da-infecao-acedido a 27/08/2019
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