
Estamos a usar menos o preservativo? 

 

Na cidade de Lisboa, 1 em cada 4 homens que têm sexo com homens 

(HSH) vive com VIH. Anualmente, em cada 100 HSH, 3 vão-se infectar de novo. 

Apesar das novas infeções terem diminuído drasticamente nos utilizadores de 

drogas e tendencialmente serem menores na população heterossexual, entre os 

HSH, as novas infeções não estão a diminuir. Uma das razões apontada a esta 

situação é a diminuição na utilização do preservativo. No entanto não existem 

dados que suportem tal afirmação. Temos hoje muitos dados sobre a utilização 

do preservativo entre os HSH de Lisboa, após a criação do CheckpointLX em 

2011. No entanto não é possível retirarmos conclusões em relação aos 10 anos 

anteriores, ou mesmo em relação à década de 90, uma vez que não existem 

dados estatisticamente válidos para comparação. Não é, portanto, possível 

afirmar se estamos a utilizar cada vez menos o preservativo - até porque as 

taxas de novas infeções não caíram nem na década de 90, nem na 1ª década 

deste milénio e também não parecem estar a diminuir nos dias de hoje.  

Em relação às restantes infeções de transmissão sexual (IST), temos lido 

notícias que dão conta do seu aumento nos últimos anos: sífilis e gonorreia 

parecem estar a crescer muito. Todavia não conseguimos afirmar se são as 

infeções que estão a aumentar ou a notificação das mesmas que tem 

melhorado. O CheckpointLX em 2014 notificou 20% de todas as sífilis 

observadas em HSH em Portugal - antes de 2011 não tínhamos checkpointLX, 

pelo que não sabemos se estas infeções já existiam e não eram notificadas. Por 

outro lado, quanto mais rastreios de IST se fazem mais infeções assintomáticas 

se identificam, o que leva a um aumento do número “aparente” de infeções - 

neste caso este aumento de IST seria positivo, pois significa que estamos a 

identificar e a tratar infeções que, caso não testássemos, passariam 

despercebidas. Por exemplo, o CDC Americano, desde a introdução da PrEP nos 

EUA, tem vindo a noticiar um aumento contínuo de novas IST, sobretudo 

gonorreia e sífilis. Ora quem está a fazer PrEP tem que ser testado para as IST de 

3/3 meses, algo que não faria com tanto frequência, caso não fizesse PrEP -  

provavelmente estã-se a identificar as IST mais cedo, mais atempadamente, 

permitindo trata-las ainda numa fase inicial e impedir que se propaguem. Esta é 

uma razão pela qual a PrEP pode significar um aumento no “número” 

identificado de infeções mas também significa que estas estão a ser tratadas 

mais precocemente, o que permite travar a sua transmissão.  



Muitas vezes ouvimos a idade ser esgrimida como argumento para os 

elevados números de infeção por VIH em HSH: os mais jovens não se protegem! 

No entanto isto não é verdade. Dados preliminares da Lisbon MSM Cohort - 

estudo realizado nos HSH que frequentam o CheckpointLX em Lisboa pelo 

Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, mostram que nascer antes 

de 1970 predispõe a um maior risco de infeção por VIH. Apesar da diferença 

entre grupos etários não ser muito significativa, estes dados contradizem a 

crença geral que serão os mais jovens a infetarem-se mais. Em Amesterdão uma 

coorte semelhante à nossa, chegou à conclusão que entre a década de 80 e os 

dias de hoje houve um aumento de novas infeções entre os HSH com menos de 

30 anos e que estes se infetavam mais com parceiros ocasionais em 

comparação com os HSH com mais de 50 anos que tendencialmente se 

infetavam mais com parceiros fixos. 
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