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O presente documento surge como iniciativa da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) na 

sequência da colocação em discussão pública, pelo Ministério da Saúde, da estratégia em rede para 

a eliminação da epidemia do VIH Sida nas cidades de Cascais, Lisboa e Porto, contida no documento 

Cidades na Via Rápida para acabar com a Epidemia VIH. 

 

A OPP começa por louvar a importância que é dada à prevenção e ao combate desta epidemia de 

modo integrado e holístico enquanto estratégias para atingir com sucesso as metas 90-90-90 

enunciadas pela ONUSIDA. No entanto, consideramos necessário reforçar e valorizar o papel e os 

contributos da Psicologia e dos Psicólogos neste âmbito, uma vez que o documento em causa é 

omisso quanto à sua participação. 

 

A infecção VIH é um problema de Saúde Pública, associado à presença de outras doenças 

transmissíveis, que a permitem enquadrar num modelo sindémico, gerador de vulnerabilidades, mas 

também potenciador de intervenções políticas e clínicas eficazes, onde o papel da prevenção e da 

intervenção psicológica é essencial e custo-efectivo. 

 

Para dar resposta a esta realidade não basta a intervenção “médica”, é igualmente fundamental: 

 

 Compreender a dinâmica sócio comportamental que gera e perpetua novos diagnósticos e 

eliminar as barreiras que se colocam ao acesso ao diagnóstico e tratamento da infecção 

VIH, nomeadamente no que diz respeito ao estigma e à discriminação. Os Psicólogos podem 

contribuir para compreender o que motiva o comportamento e facilitar mudanças 

comportamentais, promovendo comportamentos e hábitos de vida saudáveis. 

 

 Alargar as experiências locais de rastreio destas infecções e referenciação rápida aos 

cuidados de saúde, nomeadamente em populações mais vulneráveis (imigrantes não 

documentados, reclusos, pessoas que praticam sexo remunerado, minorias étnicas, 

população sem-abrigo, cidadãos nacionais sem registos no Serviço Nacional de Saúde), 

permitindo o diagnóstico precoce e a implementação de estratégias de profilaxia pós-

exposição. Os Psicólogos já estão presentes e desempenham um papel preponderante nas 

equipas que asseguram, local e nacionalmente, estes rastreios, nomeadamente no apoio 

emocional necessário à gestão da situação. 

 

 Reforçar as estratégias de prevenção que permitam reduzir a incidência da infecção por 

VIH na população não infectada. O perfil de competências dos Psicólogos permite-lhes 

implementar acções que criem uma correcta percepção de risco, permitindo conceber um 

sentido de vulnerabilidade gerador de comportamentos promotores da saúde na população 

e potenciador da diminuição da exposição ao risco e a comportamentos de risco. 
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 Melhorar a educação para a Literacia em Saúde, nomeadamente no que diz respeito às 

doenças transmissíveis como a infecção VIH e aos comportamentos promotores de saúde 

enquadrados na adopção de estilos de vida saudável. 

 

 Desenvolver e implementar acções de formação, educação e sensibilização para a 

epidemia VIH dirigidas não só à população, mas também aos profissionais de saúde que 

trabalham nesta área. 

 

 Construir parcerias de cooperação entre diferentes entidades que permitam implementar 

projectos de saúde estratégicos. Neste âmbito, os Psicólogos estão preparados para 

funcionar como consultores na defesa da saúde da população, influenciando os decisores a 

implementar políticas e projectos de saúde nacionais, regionais e locais, que permitam 

reduzir as desigualdades em saúde e aumentar a coesão social. 

 

 Melhorar a vigilância epidemiológica da epidemia VIH e dos seus determinantes. Os 

Psicólogos podem ajudar a desenvolver abordagens métricas sistematizadas que permitam 

medir e utilizar informação no sentido de aumentar o acesso aos cuidados de saúde e 

qualidade de vida das pessoas infectadas por VIH. 

 

Neste sentido, a OPP considera que os Psicólogos constituem um recurso inestimável em termos 

de capital humano que importa maximizar no âmbito desta iniciativa. Sabemos que a avaliação 

custo-benefício é francamente positiva no âmbito da intervenção psicológica na Saúde Pública. As 

evidências científicas apontam para a custo-efectividade da intervenção psicológica e dos 

programas de prevenção e promoção da saúde, que demonstram eficácia e resultados positivos 

estáveis e duradouros no bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos. 

 

Por último, a OPP sublinha a disponibilidade para funcionar como um parceiro activo na iniciativa 

Cidades na via rápida para acabar com a epidemia VIH, nomeadamente no desenvolvimento e 

concretização de medidas que considerem as áreas prioritárias de actuação nesta matéria, como a 

actualização de Normas de Orientação Clínica para o rastreio, diagnóstico e intervenção na infecção 

VIH, assim como no desenvolvimento de formação dirigida aos profissionais de saúde e educação ou 

em outras áreas / actividades que considerem importantes. 
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