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Principais Atividades desenvolvidas em 2018 

 Foi elaborado o Relatório anual sobre a Infeção VIH na região Norte, que traça o perfil epidemiológico da infeção (informação disponibilizada, 

anualmente, no site da saúde pública no portal da ARSN); 

 Em articulação com o Observatório Regional de Saúde, foi atualizada a Ferramenta Informática VIH-SIDA.2017, com dados relativos à incidência e à 

prevalência da infeção VIH/Sida em cada ACeS/ULS, por ano de diagnóstico, categoria de transmissão, sexo e grupo etário , e realizada a sua 

divulgação junto dos interlocutores do programa VIH para apoio à gestão regional e local do Programa.  

 Foi efetuada a Atualização da página do PRVIH no referido site (atualizados 17 conteúdos);  

 No âmbito do Projeto Piloto na Consulta do Viajante do Centro Hospitalar do Porto: 

1. 1500 Viajantes responderam ao questionário e 767 realizaram o teste rápido de deteção da infeção por VIH.  

2. Construída uma base de dados em SPSS e os dados foram tratados estatisticamente. 

3. Prevê-se a escrita de um artigo para publicação dos resultados  

 Em parceria com a UMinho, teve início no Centro Hospitalar São João o “Projeto de Investigação “Crescer com VIH”: processos (des) adaptativos de 

adolescentes e jovens adultos com infeção perinatal”; o objetivo principal desse estudo é o de perceber o impacto da doença no desenvolvimento dos 

participantes, e a forma como estes adolescentes e jovens lidam com o diagnóstico, o tratamento, e as suas tarefas desenvolvimentais. 

 A proporção ACeS/ULS da região Norte que realizam teste rápido para deteção precoce da infeção VIH/Sida aumentou para 87,5 % - 21/21 ACeS e 

0/3 ULS; 

 Centros de Aconselhamento e Deteção (CAD): 

 Ferramenta informática de registo de indicadores de atividade: realizadas reuniões de trabalho para definição de campos a integrar na aplicação 

informática e definição de Indicadores de atividade (em desenvolvimento pela Área Funcional de Sistemas de Informação). 

 Foi dada continuidade à intervenção com a DICAD, realizadas reuniões técnicas com as equipas, recolha sistemática de indicadores.  

 Foi dado cumprimento à Norma da DGS nº 7/2014 de Distribuição, nas Unidades de Saúde, de Material Preventivo da Transmissão por Via Sexual 
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do VIH com a distribuição, em 24 Unidades de Saúde (das quais 18 ACES/ULS e 6 Hospitais/CH), de 452.600 preservativos masculinos, 21.901 

preservativos femininos, 78.561 unidades de gel lubrificante, 280 kits sexy e 14.800 folhetos. 

Foram ainda distribuídos 8 dispensadores de preservativos a quatro centros hospitalares. 

Distribuídos 10.000 Roteiros VIH - Cidade do Porto, pelas organizações de base comunitária com intervenção na Cidade do Porto.  

 Participação nos Grupos de trabalho nacionais, 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. 

 Comissão Acompanhamento do Programa Troca de Seringas 

 Grupo de trabalho Justiça/Saúde- DGS 

Grupos de trabalho Regionais 

 Representante da ARSN no grupo da CMP Fast Track Cities ”Cidades na Via Rápida para Eliminar o VIH até 2020- Regional 

 Grupo de trabalho “Intervenção no Bairro do Aleixo” uma resposta de Saúde Pública 

 Grupo de trabalho do NPISA- Eixo Saúde- CMP 

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

 No âmbito da Comissão Técnica de Avaliação dos projetos financiados pela DGS. 

1. Foram realizadas duas visitas de monitorização e avaliação a dois projetos financiados pela DGS: APDES e Centro Comunitário da Abraço. 

2. Foi realizada a avaliação de cinco projetos e elaborado o respetivo relatório, no âmbito das candidaturas a financiamento. 

 Participação como palestrante no 8º Encontro Nacional da Clínica de Ambulatório VIH / Hospitais de Dia, 12 e 13 de julho de 2018, Centro de 

Congressos da Alfândega do Porto, relacionada com a implementação de testes rápido para deteção da infeção por VIH nos CSP 

 No âmbito do XII Congresso Nacional VIH/SIDA (28 de nov a 1 de dez), foi apresentado a “Avaliação do PRVIH/Sida da ARSN” em formato Poster   

 Participação como palestrante nas II Jornadas Municipais de Saúde, sobre as Fast Track Cities, novembro de 2018 

 

 


