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 Resumo 

Introdução: A prevalência em Portugal do VIH ronda 0,6%, embora os estu-
dos sejam escassos.
Objetivo: Determinar a prevalência do VIH no Distrito de Portalegre.
Metodologia: Estudo transversal, baseia-se nos registos de dispensa de me-
dicamentos para tratamento de VIH; excluiu-se doentes sem residência no 
Distrito. Estudou-se idade, sexo, nacionalidade, residência, coinfeção e co-
morbilidades, respostas imunológica (RI) e viral (RV), serotipo do VIH, ten-
dência sexual e ter médico de família (MF). Elaborou-se um inquérito ma-
nual e uma base digital. Calcularam-se medidas de tendência central e 
dispersão; frequências, riscos de prevalências (RP), utilizando as projeções 
populacionais do Instituto Nacional de Estatística (INE). Com o chi-square e 
t-student estabeleceu-se diferenças entre grupos de comparação, com alfa 
de 0,05. Utilizaram-se programas Epi info 7 e Excel-2011.
Resultados: 114 doentes dispensavam medicamentos; deles, 102 cumpriam 
critérios. Observou-se uma prevalência de 0,09%, sendo superior em ho-
mens (RP:2,88; IC95%:1,87-4,45; p:0,000); uma média de idade de 45,57 anos 
(DP:9,75) sem diferença significativa segundo sexo (p:0,204); maiores pre
valências em Fronteira e Alter de Chão, além disso, 89,86% com RI, 82,61% 
com RV e 7,24% sem RI e sem RV. Predominou a nacionalidade portuguesa 
(97,06%), os heterossexuais (89,2%), a coinfeção por Vírus da Hepatite C 
(87,27%), comorbilidades psiquiátricas (43,24%), o serotipo 1 do VIH (99,02%) 
e doentes com MF (73,53%).
Conclusão: O estigma social do VIH dificulta estudos de prevalência, que 
ajudem a identificar caraterísticas populacionais, próprias e comuns, que 
apoiem projetos e programas para o acompanhamento destes doentes.

 Abstract 

Introduction: HIV prevalence studies in Portugal are scarce, however, it was 
calculated around 0.6%.
Aim: We pretended to characterize the HIV population in Portalegre District.
Methods: We made a cross-sectional study, based on the drug dispensing 
records for HIV treatment in hospital pharmacies District; we excluded pa-
tients without a residence in the District; studied the age, sex, nationality, 
residence, comorbidities and coinfection, immune response (IR) and viral 
response (VR), HIV serotype, sexual orientation and to have a family doctor 
(FD). We elaborated a survey and filled up a digital basis. Central tendency 
and dispersion measures, frequencies, risks prevalence (RP) for age and sex, 
using population projections from the National Statistics Institute (INE), were 
calculated. With chi-square and t-student differences between comparison 
groups, with alpha=0.05, were settled. We used the Epi Info 7 and Excel-2011 
programs.
Results: A total of 114 patients had dispensed drugs, but, only 102 were in-
cluded in the study. The prevalence was 0.09%, higher in men (OR: 2.88; 95% 
CI: 1.87 to 4.45; p:0.000); an average age of 45.57 years (SD = 9.75) with no 
significant difference according to gender (p = 0.204); highest prevalence in 
Fronteira and Alter de Chão subdistricts, moreover, 89,86% IR, 82,61% and 
7,24% VR with no IR and no RV. We found predominance in Portuguese na-
tionality (97.06%) and heterosexuals (89.2%), coinfection by the Hepatitis C 
Virus (87.27%), psychiatric comorbidities (43.24%), HIV serotype 1 (99 02%) 
and have FD (73.53%).
Conclusions: HIV social stigma hinders local prevalence studies; however, 
these studies help to identify different local population features, to support 
the development of programs to better monitoring of these patients.

—————

* O trabalho foi realizado no Serviço de Medicina do Hospital de Portalegre - Dr. José Maria Grande

 1. INTRODUÇÃO 

A pandemia da infeção por VIH continua a ser 
um problema mundial, (1,2) sendo responsável 
por mais de 34 milhões de mortes no final de 
2013. (1) De acordo com a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e o "European Centre for Di-

seases Prevention" (ECDC), (3,4) a nível dos países 
membros da União Europeia está abrandar.
Em 1983 diagnosticou-se o primeiro caso de 
infeção por VIH/SIDA em Portugal. Desde en-
tão, até 2013, regista-se um total acumulado 
de 48657 casos em algum dos três estádios da 
doença (assintomático, sintomático não SIDA e 

SIDA). (5-7) Todavia, apesar de se manter uma 
tendência decrescente de novos casos notifica-
dos, (3,5,7) a prevalência encontra-se acima da 
mé dia europeia (5,7/100 000) até 2012. (3,4)

Na região do Alentejo, segundo a Nomencla-
tura das Unidades Territoriais (NUT), foram re-
portados 29 novos casos em 2013; (7,8) represen-
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tando 2,7% do total nacional. Contudo, o Dis trito 
de Portalegre apresentou 0,1% dos casos na-
cionais nesse mesmo ano. (5,7)

Os estudos locais de prevalência do VIH são es-
cassos, apesar de importantes para a organi-
zação e direção de recursos. Assim, o presente 
trabalho pretende caracterizar a prevalência da 
infeção por VIH no Distrito de Portalegre em 
maio de 2015.

 2. MATERIAIS E METODOLOGIA

Realizámos um estudo observacional, tipo trans-
versal, em maio de 2015. Incluímos a todos os 
doentes com VIH que obtinham a terapêutica 
anto-retrovírica nas farmácias dos Hospitais Dr. 
José Maria Grande e Santa Luzia (ULSNA). Ex-
cluímos os que não tinham residência no Dis-
trito de Portalegre ou que tinham falecido.
Analisámos a idade (em anos), o sexo, a nacio-
nalidade, a residência (segundo concelhos do 
Distrito de Portalegre), a coinfecção, as comor-
bilidades, a resposta imunológica (RI) e a viral 
(RV), o serotipo (1 ou 2), a tendência sexual 
(he terossexuais e homossexuais) e se os doen-
tes tinham médico de família (MF).
Definimos RI nos indivíduos que apresentaram 
um aumento na contagem de CD4+ ≥ 200/uL 
após 6-12 meses de tratamento; RV se virémia 
indetectável (segundo com a sensibilidade dos 
testes utilizados: ≤ 1565 cópias/ml).
Recolhemos os dados dos processos electróni-
cos, através de inquéritos manuais que, poste-
riormente, serviram para elaborar uma base 
digital. Realizámos a análise através dos pro-
gramas EpiInfo 7 e Excel para Mac versão 2011. 
Avaliámos a integridade da base examinando 
cada variável separadamente e observando que 
cada dado fosse coerente com os inquéritos 
ori ginais. Utilizámos as projeções populacio-
nais para o ano 2013, da empresa PORDATA. (9) 
Apesar do Concelho de Sousel ser do Distrito de 
Portalegre, as suas projeções não foram utiliza-
das, uma vez que a sua população segundo as 
de finições das NUT pertence ao Distrito de Évora.
Para as variáveis quantitativas calculámos a mé-
dia (μ), o desvio padrão (DP) e o parâmetro; e 
para as qualitativas as frequências relativas. Pos-
teriormente, realizámos provas de hipóteses pa-
ramétricas (t-student) e não paramétricas (chi-
qua drado), além disso calculámos intervalos de 

confiança (IC), com ¬ de 0,05, para estabelecer 
a significância estatística dos resultados. Para 
observar possível associações, utilizamos os 
riscos de prevalência (RP).

 3. RESULTADOS

Os registos farmacêuticos reportaram 118 doen-
tes com VIH aos quais eram dispensados os 
medicamentos; destes, 16 foram excluídos por 
não cumprir critérios de inclusão, restando 102 
doentes. Assim, a prevalência para a infeção 
por VIH no Distrito de Portalegre foi de 0,09%; 
sendo que, 95,10% eram heterossexuais, 73,53% 
tinham MF e o serotipo VIH predominante foi o 
tipo 1 (VIH1; 99,02%).
Em relação ao sexo, o masculino foi predomi-
nante (72,55%), apresentado uma prevalência 
maior (0,013%) que o sexo feminino (0,05%) e 
o seu RP foi de 2,88 (IC95%=1,87-4,45; p=0,000).
Os doentes apresentaram uma idade mínima 
de 25 anos e máxima de 79 anos, a média de 
idades foi de 45,57 anos (DP=9,75 anos), sendo 
menor em mulheres (43,28 anos, DP=11,91 anos) 
que nos homens (45,94 anos DP=8,65); embo-
ra não existam diferenças significativas (p=0,204). 
A prevalência em indivíduos com 25 anos ou 
mais foi de 0,12%, sendo maior após os 34 anos 
nos homens e no intervalo de idades entre os 
35 e 44 anos em ambos os sexos, decrescendo 
nas idades subsequentes.
Adicionalmente, obtevese diferenças significati-
vas nas prevalências em ambos os sexos nas ida des 
compreendidas entre os 35 e 54 anos (Qua dro I).
Em relação à nacionalidade, observámos uma 
maior proporção de portugueses (97,06%), se-

guida por moçambicanos e angolanos (1,96%) 
e ugandenses (0,98%).
Relativamente à residência dos indivíduos, o 
Concelho de Elvas apresenta a maior pro-
porção, seguido pelos Concelhos de Portalegre 
e de Ponte de Sor, contrariamente, os Conce-
lhos do Crato e Gavião apresentam menor nú-
mero de indivíduos. No entanto, a maior pre va-
lência observou-se nos Concelhos de Fronteira 
e Alter do Chão (Figura 1 e 2).
A percentagem de doentes que apresentavam 
coinfecção foi de 53,92%. Observámos que a 
coinfecção pelo Vírus da Hepatite C (VCH) foi a 
mais prevalente (87,27%), seguida pelos Vírus 
da Hepatite B (VBH) e Herpes Simplex tipo 2 
com 7,27% cada; finalmente, a menos preva-
lente foi a coinfecção por Tuberculose (1,82%).
Em relação às comorbilidades, 73,53% dos doen-
tes apresentavam pelo menos uma.
As mais frequentes foram as doenças dos foros 
psiquiátrico e cardiovascular.
Adicionalmente, identificamos comorbilidades 
do foro oncológico, hematológico, digestivo, he-
pático, oftalmológico e nefrológico (Quadro II).
Em relação à RI e a RV, obtivemos dados de 69 
processos. Determinámos que 79,71% dos in-
divíduos apresentavam RI e RV, ausentes em 
2,90%. Um percentagem de 10,14% de doentes 
tinha RV mas sem RI; 7,25% apresentavam RI 
mas sem RV (Quadro III).

 4. DISCUSSÃO

Contrariamente à maioria dos estudos, (5,7) em 
que é analisada a proporção de indivíduos com 
infecção por VIH por distrito, em relação ao to-

Idade

Sexo
Total

n(%) N(Prev)
p*Homens

n(%) N(Prev)
Mulheres

n(%) N(Prev)

25-34 3(4,05); 6023(0,05) 4(14,29); 5942(0,07) 8(6,86); 11965(0,07) 0,781

35-44 35(47,30); 7328(0,48) 14(50,00); 7515(0,19) 53(48,04); 14843(0,36) 0,003

45-54 26(35,14); 7580(0,34) 6(21,43); 7819(0,08) 34(31,37); 15399(0,22) 0,001

55-64 7(9,46); 6704(0,10) 2(7,14); 7045(0,03) 9(8,82); 13749(0,07) 0,159

>64 3(4,05); 12226(0,02) 2(7,14); 16696(0,01) 5(4,90); 28922(0,02) 0,726

Total 74(100); 39861(0,19) 28(100); 45017(0,06) 102(100); 84878(0,12) 4,0E-07

* Probabilidade para a prevalência.
Legenda: n = número de casos com VIH, % = proporção intragrupo, N = população, Prev = prevalência.

QUADRO I - Proporção e prevalência dos doentes com VIH segundo grupo etário e sexo. Distrito de Portalegre. Maio 2015.
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tal de casos de infetados 
no país, o presente tra-
balho identificou a pre
valência de infecção VIH 
no Distrito de Portalegre 
(0,09%). Contudo, exis-
tem algumas limitações 
que condicionam uma 
sub valorização da pre va-
lência observada. O fato 
de ter sido calculada com 
base na dispensa de me-
dicamentos não contem-
pla os doen tes que a ob-
têm em outros centros 
hospitalares.

Tal situação, poderá ter subjacente um estigma 
social importante inerente a esta patologia. Ou-
tra limitação advém da existência de casos ain-
da não diagnosticados.
As características demográficas e epidemioló
gicas da população estudada, são semelhantes 

aos dados nacionais da população de infecta-
dos por VIH. (5,7,10) De acordo com estes, há uma 
clara predominância do sexo masculino que 
cons titui 72,8% dos casos notificados (nos anos 
1983 a 2013). (5,7) Salienta-se o facto da ausên-
cia de estudos de prevalência de género nacio-
nais, que nos permitam estabelecer compara-
ções com os dados obtidos. Adicionalmente, 
con sideramos que a inexistência de diferença 
estatisticamente significativa na nossa popu-
lação no que diz respeito às idades médias dos 
sexos poderá justificarse com base no acesso 
facilitado das mulheres aos programas de cui-
dados de saúde primários, proporcionando 
uma maior sensibilidade relativamente às doen-
ças sexualmente transmissíveis.
Em relação à distribuição por idade e sexo, os 
dados apresentados foram o esperado em fun-
ção de outras casuísticas nacionais. Não obs-
tante, salientam-se alguns aspectos:
a)  Não identificámos indivíduos em idade pe

diátrica, o que poderia estar relacionado 
com a centralização dos cuidados de saúde, 
que visa o acompanhamento e dispensa de 
medicamentos deste grupo de doentes em 
centros pediátricos especializados;

b)  O escalão etário predominante (35-44 anos) 
está acima da idade descrita nos dados na-
cionais, o que poderá ser explicado pelo fato 
de estarmos perante um distrito envelheci-
do, com falta de oferta/oportunidade de em-
prego, o que conduz a um fluxo migratório 
importante da população mais jovem para 
os grandes centros. Tal, também justifica a 
ausência de indivíduos do grupo etário dos 
18-24 anos. Outra explicação plausível, seria 
o fato de que nessa população os indivíduos 
serem geralmente assintomáticos e, apesar 
de terem já iniciado a sua actividade sexual, 
a maioria não faz o rastreio para a doença. 
Simultaneamente, alguns dos doentes segui-
dos nos centros pediátricos especializados, 
após atingirem a idade adulta, mantêm se-
guimento no mesmo centro, não sendo trans-
feridos para o Hospital da área de residên-
cia.

c)  Apesar de haver um claro predomínio do gé-
nero masculino, no grupo etário dos 25-34 
anos, observámos uma maior prevalência do 
género feminino, embora sem significância 
estatística.

Grupo de Doenças n (%)

Psiquiátricas 32 (43,24)

Hematológicas 3 (4,05)

Digestivas e hepáticas 7 (9,46)

Cardiovasculares 21 (28,38)

Oftalmológicas 1 (1,35)

Oncológicas 3 (4,05)

Nefrológicas 7 (9,46)

Legenda: n = número de casos com VIH, % = proporção intragrupo.

QUADRO II - Proporção de comorbilidades por grupo 
de doenças em doentes com VIH. Distrito de Portalegre. 
Maio 2015.

RV
RI

Sim Não

Sim 79,71% 2,90%

Não 10,15% 7,24%

QUADRO III - Percentagem de doentes com VIH segun-
do RI e RV. Distrito de Portalegre. Maio 2015.

FIGURA 1 - Localização geográfica e prevalência do VIH por Concelho do Distrito de Portalegre referente ao mês de 
maio 2015.

FIGURA 2 - Proporção e prevalência dos doentes com VIH segundo Concelho do 
Distrito de Portalegre. Maio 2015
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d)  O distrito de Portalegre, apresenta o menor 
número de casos acumulados, 149 (0,3%) dos 
casos de infecção por VIH em Portugal entre 
os anos 1983-2013. (7)

Relativamente à tendência sexual, a maioria 
cor respondia a indivíduos heterossexuais. No 
entanto, no nosso estudo não foi possível a 
comparação entre esta tendência e o modo de 
transmissão da infecção. Subjacente a esta 
situação está a inexistência de dados relativos à 
via de transmissão.
O facto da proporção de indivíduos com MF 
(73,53%) observada neste trabalho ser inferior 
a população alentejana (92,7%) e à portuguesa 
em geral (87,1%), (11) poderá estar relacionado 
com os estigmas sociais que a doença acarreta. 
Tal, compromete a cadeia de referenciação e 
seguimento dentro do sistema de cuidados de 
saúde. Tendo em conta que o diagnóstico em 
estádios precoces da infeção tem impacto no 
prognóstico da doença e na sua transmissibili-
dade, estes dados reforçam a necessidade de 
promover o rastreio oportunista, por exemplo 
através de formações regulares e serviço de 
consultoria nos centros de saúde.
À semelhança de outras séries, o nosso estudo 
constatou que o serotipo VIH1 foi o mais pre-
valente, (7) não tendo sido identificados indi ví
duos com os dois serotipos (VIH1+VIH2). Uma 
possível justificação poderseá prender com o 
fato do distrito de Portalegre não ser uma re-
gião que receba população de origem Africana 
onde a prevalência do serotipo VIH2 é mais 
alta. A corroborar esta hipótese, relativamente 
à nacionalidade, observámos um predomínio 
re levante na proporção de indivíduos portu-
gueses (97,06%).
No tocante à distribuição da nossa população 
por área de residência nos diferentes concelhos 
do distrito, não identificamos uma explicação 
concreta. Contudo, quando questionadas dife-
rentes pessoas da população em geral, foi men-
cionado o possível uso de drogas endovenosas 
e a existência de prostituição clandestina nos 
concelhos onde se observou maior prevalência 
da infeção VIH, o que não foi avaliado neste 
estudo.
Praticamente, metade da nossa população 
(53,92%) está coinfetada, apesar de ser espec-
tável que os indivíduos VIH positivos estejam 
nesta condição, (12) levando a crer que pode-

riam eventualmente estar subdiagnosticadas 
outras patologias. Por ventura, a maior pre va-
lência da coinfecção VHC poderia dever-se ao 
uso de drogas endovenosas mencionado pela 
população geral. Contudo, segundo informa-
ção popular do distrito, há uma prevalência im-
portante da infecção por VHC no concelho de 
Arronches, não investigada neste trabalho.
Considerando o impacto psicossocial da doen-
ça, a patologia psiquiátrica assume uma impor-
tante relevância dentro das comorbilidades as-
sociadas, (13) tal como objectivámos no nosso 
estudo. Igualmente importantes, são as doen-
ças cardiovasculares, cuja prevalência está di-
rectamente relacionada com a idade, bem co- 
mo com as eventuais reacções adversas sub ja-
centes à terapêutica anti retrovírica.
O problema da coinfeção associado às comor-
bilidades, presentes em mais de 70% de nossa 
população, faz com que a avaliação integral e 
multidisciplinar destes doentes seja uma priori-
dade.
A elevada percentagem de doentes com res-
postas concordantes (79,71%), ou seja, RI e RV, 
está em consonância com os dados descritos 
na literatura. (14) Tal poderá relacionar-se com 
um adequado controlo e seguimento, bem co-
mo uma elevada adesão terapêutica.
Da mesma forma, os casos de discordância vão 
de encontro aos dados existentes.
Esta resposta discordante poderá ter vários fac-
tores subjacentes já descritos em outros estu-
dos dos quais salientamos: 1) a eventual exis - 
tência de doentes treatment-naïve; 2) degene-
ração tímica associada à idade; 3) tratamento 
imuno/mielo supressor concomitante; 4) doen-
ças auto-imunes ou cirrose hepática e 5) in-
teracções negativas inerentes a determinadas 
associações da terapêutica anti-retrovírica. (15)

 5. CONCLUSÃO

O estigma social, bem como a cultura organi-
zacional do Sistema de Saúde perante o doente 
com VIH, dificulta os estudos locais de preva
lên cia. Consideramos que a optimização e uni-
for mi za ção da recolha de dados e a sua poste-
rior aná lise, contribuiria para a realização de 
es tudos, com vista à caracterização populacio-
nal das di ferentes regiões, que apoiem o de-
sen volvimento de projectos e programas, basea-  

dos na realidade local destes doentes, que ga-
rantam um melhor acompanhamento, princi-
palmente para os grupos vulneráveis. 
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