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Principais Atividades desenvolvidas em 2017 

 

1. Foi elaborado um Relatório  sobre a Infeção VIH na Região Norte
conjunto de indicadores regionais que permite, de 
disponibilizada, anualmente, no site do Departamento de Saúde Pública (DSP) da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN

2. Reformulação/Atualização da página do PRVIH

3. Implementação de um Projeto Piloto na Consulta do Viajante do Centro Hospitalar do Por to
excelente oportunidade de aconselhamento preventivo de diversas doenças, nomeadamente da infeção por VIH. Considera
propor o rastreio da infeção por VIH a qu

4. Foi realizada uma ação de formação  dirigida a médicos e enfermeiros dos 
Programa Regional VIH/SIDA e pela Coordenação Regional do PNT, sobre 
com diagnóstico de tuberculose. 

5. O número de ACeS/ULS  da região Norte que 
(21/24); 

6. Como resultado do Grupo de Trabalho – Rede CAD

•••• Elaborada uma proposta de Reformulação da Rede de Centros de Acon selhamento e Diagnóstico

•••• Elaborado um Manual de Procedimentos Regional

•••• Produzido um Cartaz  alusivo à Rede, com contactos atualizados, a distribuir por todos os ACES e Hospitais.

•••• Elaborada uma proposta de alteração da ferramenta informática
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a Infeção VIH na Região Norte , que traça o perfil epidemiológico da infeção baseado 
conjunto de indicadores regionais que permite, de forma sistemática e consistente , produzir informação atualizada. Informação 
disponibilizada, anualmente, no site do Departamento de Saúde Pública (DSP) da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN

Reformulação/Atualização da página do PRVIH  no site do DSP/ARSN.  

na Consulta do Viajante do Centro Hospitalar do Por to . Esta consulta proporciona uma 
excelente oportunidade de aconselhamento preventivo de diversas doenças, nomeadamente da infeção por VIH. Considera
propor o rastreio da infeção por VIH a qu em viaja , aproveitando assim, mais uma oportunidade de diagnóstico precoce da infeção.

dirigida a médicos e enfermeiros dos Centros de Diagnóstico Pneumológico
Programa Regional VIH/SIDA e pela Coordenação Regional do PNT, sobre a importância do rastreio da infeção por VIH nos do entes 

da região Norte que realizam teste rápido  para deteção precoce da infeção VIH/sida 

Rede CAD : 

proposta de Reformulação da Rede de Centros de Acon selhamento e Diagnóstico  da região;

Elaborado um Manual de Procedimentos Regional ; 

alusivo à Rede, com contactos atualizados, a distribuir por todos os ACES e Hospitais. 

proposta de alteração da ferramenta informática  de registo de indicadores de atividade. 

 

perfil epidemiológico da infeção baseado num 
ção atualizada. Informação 

disponibilizada, anualmente, no site do Departamento de Saúde Pública (DSP) da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN). 

. Esta consulta proporciona uma 
excelente oportunidade de aconselhamento preventivo de diversas doenças, nomeadamente da infeção por VIH. Considera-se pertinente 

, aproveitando assim, mais uma oportunidade de diagnóstico precoce da infeção.  

Centros de Diagnóstico Pneumológico , programada pelo 
a importância do rastreio da infeção por VIH nos do entes 

oce da infeção VIH/sida aumentou para 87.5 % 

da região; 



ATIVIDADES  2017 

 

 

7. Foi melhorado o circuito de informação relativamente
da infeção VIH/Sida em cada ACeS/ULS , 
anual e divulgação no site da ARSN- PRVIH/Sida, pa
Ferramenta Informática.  

8. Foi dada continuidade à intervenção com a DICAD
reformulação do Manual de Aconselhamento, Teste e Referenciação (ADR), utilizado pelas equipas de tratamento e da redução de riscos 
minimização de danos (RRMD).   

9. No âmbito da Semana Europeia do Teste 2017
na Cidade do Porto um Folheto informativo
âmbito do rastreio do VIH, aconselhamento,

10. Foi dado cumprimento à Norma da DGS nº 7/2014 de 
por Via Sexual do VIH  com a distribuição em 20 Unidades de Saúde, de 
femininos, 95.060 geles lubrificantes, 105.448 kit' s sexy, 153.980 folhetos.
preservativos  a todas as unidades funcionais dos ACES/ULS. Distribuídos 
Semana Europeia do Teste 2017 , pelas organizações de base comunitária com intervenção na Cidade do Porto.
de 2016, houve um aumento muito significativo na distribuição de material, chegando em a
distribuídas. 

11. Grupos de trabalho nacionais , o elemento do PRVIH em representação da ARSN:

• Fast Track Cities  ”Cidades na Via Rápida para Eliminar o VIH até 2020”

• Comissão Técnica de Avaliação  dos projetos financiados pela DGS.

12. Participação em reuniões de trabalho, emissão de pareceres técnicos, monitorização das medidas implementadas.
 

 

 

 

 

 

 

Foi melhorado o circuito de informação relativamente aos dados nacionais produzidos pelo INSA relativos à incidência
, por ano de diagnóstico, categoria de transmissão, s exo e grupo etário

PRVIH/Sida, para apoio à gestão regional e local do Programa – desenvolvimento de uma 

continuidade à intervenção com a DICAD , realizadas reuniões técnicas com as equipas, recolha sistemática de indicadores, 
selhamento, Teste e Referenciação (ADR), utilizado pelas equipas de tratamento e da redução de riscos 

Semana Europeia do Teste 2017 , foi elaborado em conjunto com as organizações de base comunitária com intervenção 
na Cidade do Porto um Folheto informativo- Roteiro VIH-Cidade do Porto , onde estão descritas as respostas existentes na cidade no 
âmbito do rastreio do VIH, aconselhamento, distribuição de preservativos e troca de seringas. 

Foi dado cumprimento à Norma da DGS nº 7/2014 de Distribuição, nas Unidades de Saúde, de Material Pr eventivo da Transmissão 
com a distribuição em 20 Unidades de Saúde, de 534.332 preservativos masculinos

femininos, 95.060 geles lubrificantes, 105.448 kit' s sexy, 153.980 folhetos.  Foram ainda distribuídos 
a todas as unidades funcionais dos ACES/ULS. Distribuídos 10.000 Roteiros VIH - Cidade do Porto e 7.500 Folhetos da 

, pelas organizações de base comunitária com intervenção na Cidade do Porto.
de 2016, houve um aumento muito significativo na distribuição de material, chegando em alguns casos a duplicar o número de unidades 

, o elemento do PRVIH em representação da ARSN: 

”Cidades na Via Rápida para Eliminar o VIH até 2020” 

dos projetos financiados pela DGS. 

de trabalho, emissão de pareceres técnicos, monitorização das medidas implementadas.

 

incidência  e à prevalência 
por ano de diagnóstico, categoria de transmissão, s exo e grupo etário , sua atualização 

desenvolvimento de uma 

, realizadas reuniões técnicas com as equipas, recolha sistemática de indicadores, 
selhamento, Teste e Referenciação (ADR), utilizado pelas equipas de tratamento e da redução de riscos 

, foi elaborado em conjunto com as organizações de base comunitária com intervenção 
, onde estão descritas as respostas existentes na cidade no 

Distribuição, nas Unidades de Saúde, de Material Pr eventivo da Transmissão 
servativos masculinos , 53.740 preservativos 

Foram ainda distribuídos 389 dispensadores de 
Cidade do Porto e 7.500 Folhetos da 

, pelas organizações de base comunitária com intervenção na Cidade do Porto. Relativamente ao ano 
lguns casos a duplicar o número de unidades 

de trabalho, emissão de pareceres técnicos, monitorização das medidas implementadas. 
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         Objetivos Operacionais 2017  
Indicadores

1- Conhecer a infeção VIH/Sida e os seus 

determinantes na região Norte.                                                                                     

2- Aumentar o acesso da população geral a 

informação sobre a infeção VIH/Sida e a 

material preventivo.                                                                                              

3-Aumentar a capacidade de diagnóstico 

precoce face ao VIH nos serviços públicos 

(CAD,CDP,CVI,ACeS e ULS).                                                                                                    

4- Contribuir para que os profissionais de 

saúde melhorem a sua prática relativamente à 

gestão da infeção VIH/Sida.                                                                                                                     

5- Aumentar a proporção de indivíduos 

identificados como pertencentes a populações 

mais vulneráveis que acedem à informação, 

ao material preventivo, à deteção precoce da 

infeção VIH/Sida e aos serviços de saúde.                     

 6- Aumentar práticas não discriminatórias 

com pessoas que vivem com a infeção 

VIH/Sida.                                     

 
1. Nº de ACeS com capacidade de 
realização de teste rápido

2. Nº de Unidades funcionais registadas 
na plataforma da DGS

3. Nº de testes registados na plataforma

 (CSP/CAD/DICAD/CDP)

4. Nº de ações de Formação realizadas

5. Nº de documentos técnicos produzidos 
e divulgados

6. Nº de preservativos distribuídos nos 
serviços de saúde

7. Nº de conteúdos publicitados no site 
do DSP

Indicadores -Chave (3 a 5) 
 

Resultados 2017 
 

1. Nº de ACeS com capacidade de 
realização de teste rápido 

21 dos 24  (87.5 %) 
Produção e divulgação do 
Procedimentos: "Rede de Centros de 
Aconselhamento e Diagnóstico da 
Região
Produção de um 
Centros de Aconselhamento e 
Diagnóstico
Reunião com os 
projetos de base comunitárias
 Ação de formação sobre TB/VIH, Porquê 
o Rastreio?                                                                                                       
Distribuição de preservativos e materiais 
de IEC aos serviços de saúde;                                
Atualização/definição de indicadores VIH 
regionais.                                                                        
Proposta de alteração dos conteúdos do 
site do DSP
VIH;                                                                   
Reuniões dos Grupos de trabalho 
Nacionais:

Elaboração de pareceres técnicos.
Dinamização junto das ONG e CAD da 
“Semana Europeia do Teste.2017”
Elaboração e distribuição de um Folheto: 
Roteiro VIH

2. Nº de Unidades funcionais registadas 
plataforma da DGS 

202 de 371 unidades 
(54.4%) 

3. Nº de testes registados na plataforma 

(CSP/CAD/DICAD/CDP) 

15231 testes  rápidos 
registados 

4. Nº de ações de Formação realizadas 1 ações/20 formandos 

5. Nº de documentos técnicos produzidos 
divulgados 

1 Manual de 
Procedimentos 

6. Nº de preservativos distribuídos nos 
serviços de saúde 

693.520 preservativos 
masc e fem. 

7. Nº de conteúdos publicitados no site 
do DSP 

14 

 

 

 

 

 

Principais Atividades  
Realizadas 2017 

 
Produção e divulgação do "Manual de 
Procedimentos: "Rede de Centros de 
Aconselhamento e Diagnóstico da 
Região  Norte” 
Produção de um Cartaz  relativo aos 
Centros de Aconselhamento e 
Diagnóstico ”;                                                                                          
Reunião com os coordenadores dos 
projetos de base comunitárias ;                  
Ação de formação sobre TB/VIH, Porquê 

o Rastreio?                                                                                                       
Distribuição de preservativos e materiais 
de IEC aos serviços de saúde;                                
Atualização/definição de indicadores VIH 
regionais.                                                                        
Proposta de alteração dos conteúdos do 
site do DSP-atualização dos conteúdos 
VIH;                                                                   
Reuniões dos Grupos de trabalho 
Nacionais: 

• Fast Track Cities 
• Comissão Técnica de Avaliação 

dos projetos financiados pela 
DGS; 

Elaboração de pareceres técnicos. 
Dinamização junto das ONG e CAD da 
“Semana Europeia do Teste.2017” 
Elaboração e distribuição de um Folheto: 
Roteiro VIH-Cidade do Porto”. 


