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Introdução 

 

A infeção por Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) tem sido encarada em Portugal como prioridade no Plano 

Nacional de Saúde, sendo um dos programas prioritários da Direção-Geral da Saúde (DGS). O Programa Regional 

para a Infeção VIH/Sida (PRVIH/Sida), cuja gestão é assegurada pelo Departamento de Saúde Pública (DSP) da 

Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARSNorte), definiu como objetivos operacionais: 

1. Conhecer a infeção VIH/Sida e os seus determinantes na região Norte. 

2. Aumentar a proporção de indivíduos dos 18 aos 64 anos que conhecem o seu estatuto serológico 

relativamente ao VIH nos Cuidados de Saúde Primários (CSP). 

3. Aumentar o acesso da população alvo a informação sobre a infeção VIH/Sida e a material preventivo. 

4. Contribuir para que os profissionais de saúde melhorem a sua prática relativamente à gestão da infeção por 

VIH/Sida. 

5. Aumentar práticas não discriminatórias com pessoas que vivem com a infeção VIH/Sida. 

 

Cumprindo um dos objetivos do PRVIH/Sida, apresentamos o presente relatório da Infeção VIH/Sida na região 

Norte 2018, na continuidade do divulgado no ano transato, mantendo a base de informação recolhida e contribuindo, 

assim, para o melhor conhecimento desta infeção na região. 

Apesar de se ter vindo a verificar uma diminuição considerável da incidência de VIH em Portugal, os grupos mais 

vulneráveis continuam a apresentar indicadores preocupantes. Os casos registados na base de dados nacional de 

vigilância epidemiológica da infeção pelo VIH e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) e notificados 

até 30 de junho de 2018 (Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge – INSA) revelam que, durante o ano 2017, 

foram diagnosticados, em Portugal Continental, 1068 novos casos de infeção por VIH, correspondendo a uma taxa de 

10.4 novos casos por 100.000 habitantes, não ajustada para o atraso da notificação. A maioria dos diagnósticos 

(99.6%) ocorreu em indivíduos adultos (15 ou mais anos de idade).  

Em 2017, na região Norte a taxa de novos casos foi de 6.9 por 100.000 habitantes (não ajustada para o atraso da 

notificação), tendo sido a segunda região onde se registou o maior número de novos casos de infeção notificados 

(247), correspondendo a 23.2% do total dos casos diagnosticados.  

A infeção ocorreu predominantemente em indivíduos assintomáticos (84.2%) do sexo masculino (75%) entre os 20 

e os 39 anos de idade (47.4%). As características clínicas dos novos casos indicam que a maioria ocorreu por 

transmissão sexual (93.5%) e, destes, 38.5% correspondem a homens que têm sexo com homens (HSH).  

Dos 203 doentes em que foi possível obter o valor CD4, verifica-se que 44% apresentavam, na altura do diagnóstico, 

critério de diagnóstico tardio (valores de CD4≤350) e, destes, 56.5% estavam numa fase muito avançada de doença, 

com valores CD4≤200.  

A taxa de diagnósticos tardios é preocupante se verificarmos que, nos casos identificados, em mais de 40% o 

diagnóstico foi efetuado de forma tardia, com grande impacto individual, financeiro e social. 

Em 2017, foram notificados 9 óbitos na região Norte. 

 

A implementação dos testes rápidos para deteção da infeção VIH/Sida nos CSP apresenta-se como uma estratégia 

custo-eficaz com resultados bastante satisfatórios. Todos os esforços e estratégias inovadoras, de aproximação a 

populações mais vulneráveis à infeção, devem ser implementados. No entanto, há ainda um longo percurso a fazer, 

dado que a taxa de rastreio desta infeção na região continua muito aquém do desejado. 

  



Departamento de Saúde Pública  
Programa Regional para a Infeção VIH/Sida 

 

8 
 

1. Perfil Epidemiológico da infeção VIH/Sida na região Norte 

 

À semelhança do ocorrido em anos anteriores, procedeu-se à atualização da ferramenta informática disponibilizada 

anualmente no site da ARSNorte. Apresentamos, resumidamente, alguns desses dados. 

Em 2017, foram notificados ao INSA 247 novos casos de infeção por VIH, o que corresponde a uma incidência de 6.9 

por 100.000 habitantes. Destes novos casos, 39 apresentavam uma doença definidora de SIDA (1.4 por 100.000 hab.). 

Nos quadros seguintes, observa-se a evolução temporal da incidência da infeção por VIH e de SIDA, desde 2012 a 

2017, na região Norte e em Portugal Continental. 

 

Quadro n.º 1: Incidência da Infeção VIH por 100.000 habitantes, 2012-2017 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Continente 16,3 16,1 13,2 13,1 12,6 10,3 

Região de Saúde do Norte 10,4 10,6 8,9 8,1 8,8 6,9 

         Fonte: Ferramenta Informática DSP, 2018 

 

Quadro n.º 2: Incidência de SIDA por 100.000 habitantes, 2012-2017 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Continente 5,7 4,6 3,0 2,3 3,3 2,3 

Região de Saúde do Norte 4,4 2,9 2,3 1,8 2,2 1,4 

                                                                                                                                                                                 Fonte: Ferramenta Informática DSP, 2018 

 

 

Podemos observar, no gráfico n.º 1, a distribuição do número de casos de infeção VIH por grupo etário e sexo. 

Verifica-se que, no quinquénio 2013-2017, o maior número de casos notificados de infeção ocorreu no sexo masculino 

e no grupo etário dos 30 aos 44 anos de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ferramenta Informática DSP, 2018 

Gráfico n.º 1: Distribuição do número de casos de infeção VIH por grupo etário e sexo, região Norte, 2013-2017  

 

 

Relativamente à categoria de transmissão, apresenta-se a distribuição no quinquénio 2013-2017 (gráfico n.º 2). De 

realçar que a transmissão sexual foi responsável por 91.9% das infeções ocorridas neste período.  
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Fonte: Ferramenta Informática DSP, 2018 

Gráfico n.º 2: Distribuição do número de casos de infeção VIH por categoria de transmissão no quinquénio 

2013-2017, ambos os sexos. 

 

2. Cidades na via rápida para acabar com a epidemia VIH 

 

A iniciativa “Cidades na via rápida para acabar com a epidemia VIH”, foi lançada pela Declaração de Paris em 2014 e 

as cidades signatárias da referida Declaração comprometeram-se a atingir sete objetivos principais:  

 Acabar com a epidemia do VIH/Sida nas cidades até 2030 e atingir metas ambiciosas até 2020;  

 Colocar as pessoas no centro da resposta ao VIH/Sida;  

 Abordar as causas de risco, vulnerabilidades e transmissão do VIH;  

 Usar a resposta ao VIH/Sida para uma transformação social positiva e construção de sociedades equitativas, 

inclusivas, resilientes e sustentáveis;  

 Construir e acelerar respostas adequadas às necessidades locais;  

 Mobilizar recursos para uma saúde pública e um desenvolvimento integrado; 

 Unir líderes, trabalhando de forma inclusiva. 

 

A Cidade do Porto é uma das cidades signatárias da Declaração de Paris. Na sequência do trabalho iniciado no ano 

anterior, teve lugar, em novembro de 2018, a primeira reunião do consórcio da Cidade do Porto, promovido pela 

autarquia e com representação de cerca de vinte entidades com intervenção na área da infeção por VIH na cidade, 

designadamente os dois Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS), os dois Centros Hospitalares, a Divisão de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD), as organizações da sociedade civil, entre 

outras. A gestora do PRVIH/Sida é a representante da ARSNorte neste grupo de trabalho, que tem como Coordenador 

Executivo o Prof. Doutor Henrique de Barros. A missão deste grupo de trabalho é elaborar, monitorizar e avaliar o 

plano de ação para a cidade. 

Nesta reunião e nas seguintes, foi apresentada a metodologia a utilizar na construção deste plano: as diferentes 

entidades integram os diferentes grupos de trabalho, constituídos de acordo com cada eixo de intervenção e cada 

grupo é responsável por apresentar um conjunto de propostas/orientações que, futuramente, irão integrar o plano de 

ação. 
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3. Acompanhamento hospitalar dos doentes com infeção VIH/Sida 

 

O sistema de informação hospitalar SI.VIDA, que tem como finalidade melhorar a qualidade da vigilância 

epidemiológica da infeção por VIH e a eficiência dos serviços de saúde prestados nas unidades hospitalares do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), está implementado nos nove centros hospitalares da região que acompanham 

doentes com infeção VIH/Sida. 

 

Quadro n.º 3: Número de hospitais da região Norte com implementação do SI.VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SI.VIDA, 2018 

 

De acordo com a informação recolhida junto dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), encontram-se 

em seguimento em consulta da especialidade cerca de 8300 doentes e, destes, 7630 encontram-se a fazer 

tratamento anti retrovírico (92%). 

 

Quadro n.º 4: Número de doentes em acompanhamento hospitalar na região Norte 

 

 
 

Fonte: SI.VIDA, 2018 

 

Quadro n.º 5: Número de doentes com VIH/Sida em tratamento anti retrovírico (TAR) na região 
 

 

 

Fonte: SI.VIDA, 2018 

 

O número de doentes que se encontram com carga vírica suprimida não pode ser considerado, visto que o Centro 

Hospitalar Tâmega e Sousa não tem capacidade instalada para determinar a carga vírica e o Centro Hospitalar Trás-os-

Montes e Alto Douro, e a Unidade Local de Saúde do Alto Minho, ainda não apresentam dados estabilizados na 

aplicação informática.  

 

Quadro n.º 6: Número de doentes com VIH/Sida em TAR na região e Carga Viral suprimida 

 

 

 
Fonte: SI.VIDA, 2018 
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De acordo com o registado no SI.VIDA, dos 241 novos diagnósticos em 2018, 54% foram considerados 

diagnósticos tardios, por apresentarem contagem CD4+ ≤ 350. 

Todos os novos diagnósticos ocorreram em indivíduos com idades superiores a 15 anos, sendo que 26% destes 

ocorreram no grupo etário dos 25 aos 34 anos de idade e 75% no sexo masculino.  

 

Quadro n.º 7: Proporção das infeções com diagnóstico em 2018, com CD4 inferior a 350 cel/mm3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SI.VIDA, 2018 

 

Foram registados, em 2018, no SI.VIDA 71 óbitos. 

 

Quadro n.º 8: Número de Óbitos 

 

 

 
Fonte: SI.VIDA, 2018 
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4. Deteção da infeção por VIH nos Cuidados de Saúde Primários 

 

A disponibilização do teste rápido nos CSP, numa perspetiva de não perder oportunidades de diagnóstico, registou um 

crescimento significativo em 2018, superior a 27%, tendo sido realizados 12.508 testes nos 21 ACeS, identificando-se 

12 casos reativos (0.095%), em comparação com um total de 9.150 testes em 2017 e 29 casos reativos (0.32%). 

No gráfico n.º 3, pode ver-se a evolução temporal da implementação desta estratégia a nível regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados extraídos da Plataforma da DGS, 14/03/2018  

Gráfico n.º 3: Número de testes registados e realizados nos ACeS de 2013 a 2018 

 

No entanto, considera-se que o número de testes registados na plataforma da DGS pode não traduzir o grau de 

implementação desta medida, pois durante o mesmo período e de acordo com a informação disponibilizada pela 

Unidade de Aprovisionamento – Compras e Logística da ARSNorte, foram distribuídos 32.169 testes rápidos aos 21 

ACeS. No gráfico n.º 4, apresentamos a evolução do número de testes registados na plataforma informática da DGS e 

dos testes distribuídos pelos nossos serviços, entre 2015 e 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Unidade de Aprovisionamento Compras e Logística da ARSN 

Gráfico n.º 4: Evolução do número de testes distribuídos nos ACeS vs testes registados na Plataforma da DGS, 

2015-2018 
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A tabela n.º 1 apresenta o número de testes realizados por unidade funcional e o número de unidades ativas em cada 

ACeS.  

 

Tabela n.º 1. N.º de unidades ativas e n.º testes rápidos realizados por ACeS em 2018 

ACeS Unidades Ativas Testes Realizados/Registados 

Alto Ave – Guimarães/Vizela/Terras de Basto 28 2649 

Grande Porto I – Santo Tirso / Trofa 12 1620 

Tâmega III – Vale do Sousa Norte 21 1573 

Tâmega II – Vale do Sousa Sul 21 1218 

Entre Douro e Vouga II – Aveiro Norte 16 1103 

Cávado II – Gerês / Cabreira 11 834 

Entre Douro e Vouga I – Feira / Arouca 17 783 

Grande Porto VI – Porto Oriental 11 731 

Tâmega I – Baixo Tâmega 19 633 

Douro I – Marão e Douro Norte 2 393 

Cávado I – Braga 12 225 

Porto IV – Póvoa do Varzim / Vila do Conde 16 181 

Grande Porto VII – Gaia 7 151 

Ave – Famalicão 9 138 

Grande Porto VIII – Espinho / Gaia 2 108 

Grande Porto III – Maia/Valongo 19 52 

Douro II – Douro Sul 7 49 

Alto Trás-os-Montes – Alto Tâmega e Barroso 3 36 

Grande Porto II – Gondomar 2 16 

Cávado III – Barcelos / Esposende 12 11 

Grande Porto V – Porto Ocidental 2 5 

Total 247 12508 
                                                                                                   Fonte: Plataforma DGS, 2018                                                       

 

O teste VIH realizado por prescrição médica nos CSP registou, em 2018, um total de 87.457 testes, valor 

ligeiramente superior ao apurado em 2017 (85.249). 

Da análise da informação recolhida, verifica-se que o rastreio da infeção VIH nos CSP, através do teste rápido ou da 

prescrição de serologia, é muito baixa na região, considerando a população a rastrear, no cumprimento da Circular 

Normativa n.º 058/2014, da DGS.  

Não obstante o forte investimento em iniciativas diversificadas de rastreio, a região apresentou, em 2018, elevadas 

proporções de diagnósticos tardios (44%).  

Neste sentido, importa melhorar algumas das estratégias implementadas com vista à obtenção de melhores resultados, 

com impacto no diagnóstico precoce da infeção. 

Tendo sido definido como objetivo QUAR da ARSNorte (OOP5) promover o diagnóstico precoce da infeção por 

VIH/Sida, foram ainda desenvolvidos esforços estruturados no sentido de garantir a plena concretização desta 

estratégia, através do que considerámos ser um aspeto crucial a curto prazo: a contratualização com as Unidades de 

Saúde Familiar (USF)/ Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) do Indicador de Monitorização e 

Contratualização (Rastreio VIH ID 306) que avalia o grau de cumprimento da Circular Normativa n.º 058/2014, da 

DGS. 

Nesta sequência, em 2018, foi proposto aos interlocutores do PRVIH/Sida dos ACeS da região, a validação do 

indicador que mede a proporção de utentes sem rastreio VIH/Sida que o efetuaram (ID 306). A proposta efetuada teve 
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por base o resultado apurado em 2017, para as USF/UCSP, que era discordante do número de testes rápidos e 

prescritos na região. Tendo em conta a situação identificada, o ACeS Santo Tirso/Trofa, através de uma auditoria 

clínica, realizou a avaliação do grau de conformidade do registo do teste rápido para deteção do VIH/Sida, 

relativamente ao ID 306. Neste âmbito, foram auditados os registos de todos os utentes que realizaram teste rápido, no 

3º trimestre de 2018. A auditoria envolveu as nove USF do ACeS, tendo sido auditados 283 registos. Verificou-se 

uma taxa de conformidade de 36.4%, ou seja, de “cumpridores” no Módulo de Informação e Monitorização das 

Unidades Funcionais. Foram identificados erros de leitura do indicador, tendo em conta o descrito no Bilhete de 

Identidade que, após terem sido apresentadas ao Departamento de Contratualização da ARSNorte, foram transmitidas 

aos SPMS, que procedeu à sua correção.  

Este indicador permite monitorizar o rastreio realizado através do teste rápido ou por prescrição médica, desde que o 

resultado seja registado e lido corretamente. 

Como aspeto negativo a realçar, verificou-se que, durante o ano de 2018, nenhuma das Unidades Locais de Saúde 

(ULS) da região (3) implementou o teste rápido como meio privilegiado e custo-efetivo de deteção precoce da infeção 

por VIH. As ULS não adquirem testes rápidos através da Unidade de Aprovisionamento da ARSNorte, o que se traduz 

numa dificuldade acrescida na monitorização da implementação dos testes rápidos nas suas unidades. Verifica-se que, 

até ao momento, não se encontra inscrita na plataforma da DGS nenhuma unidade de saúde das três ULS da região.  

 

5. Rede de Centros de Aconselhamento e Deteção (CAD) 

 

Encontram-se em funcionamento quatro CAD na região: Braga, Bragança, Viana do Castelo e Porto. Manteve-se a 

tendência, já observada nos anos mais recentes, da redução da atividade desses centros, tendo sido reportada a 

realização de 4357 testes (comparativamente a 5427 realizados em 2017), com uma proporção de casos reativos de 

2.06% (90). No entanto, em 2018, verificou-se que, embora o número de testes realizados tenha diminuído, a 

proporção de casos reativos aumentou, o que reflete maior efetividade. 

Na continuidade do trabalho iniciado no ano anterior, foram realizadas reuniões com o objetivo de definir quais as 

variáveis a integrar na aplicação informática que se encontra em desenvolvimento junto dos serviços de informática da 

ARSNorte, permitindo uniformizar a informação recolhida junto dos utilizadores nos quatro centros de 

aconselhamento fixos e na unidade móvel e produzir os mesmos indicadores de atividade.  

Os resultados obtidos em 2018 são apresentados no quadro e gráfico seguintes (quadro n.º 9; gráfico n.º 5), sendo de 

realçar que o CAD de Bragança obteve, em 2018, uma proporção de casos de reativos de cerca de 5%, seguindo-se o 

CAD do Porto com cerca de 2%. 

 

Quadro n.º 9: N.º de testes realizados e testes reativos, por CAD, em 2018 

2018 Testes Realizados Testes Reativos % de Reativos 

Braga 174 1 0.57 % 

Bragança 726 34 4.68 % 

Porto 3381 55 1.62 % 

Viana do Castelo 76 0 0 

Total 4357 90 2.06 

Fonte: Plataforma DGS, 2018                                                       



Departamento de Saúde Pública  
Programa Regional para a Infeção VIH/Sida 

 

15 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2016 2017 2018

5512 5427
4357

108 71

90

1,95% 1,31%

2,06%

% reatividade

Testes Reativos

Testes Realizados

  
Fonte: Plataforma DGS, 2018 

Gráfico n.º 5: Testes realizados por CAD versus testes reativos, de 2016 a 2018 
 

6. Infeção VIH/Sida em diferentes contextos 
 

6.1 Infeção VIH nos utilizadores de drogas 

A estratégia conjunta com a DICAD permite monitorizar, de forma consistente, no que à infeção VIH diz respeito, 

todos os utentes atendidos nas Equipas de Tratamento (ET) e nas Equipas de Redução de Riscos e Minimização de 

Danos (ERRMD) da região Norte. Foram realizadas várias reuniões de trabalho em 2018, as quais levaram à 

uniformização de procedimentos de atuação relativamente ao programa de deteção precoce implementado em todos os 

Centros de Resposta Integrada (CRI).  

Como se verifica no quadro n.º 10, a proporção de utentes que são rastreados para a infeção por VIH, através do teste 

rápido, tem vindo a aumentar de forma consistente, atingindo 88% dos utentes, o que parece ser uma prática 

internalizada nestas estruturas. Nas ERRMD a dificuldade é maior. Por definição, a intervenção em contexto de rua é 

mais complexa, necessitando de tempo para atingir determinados objetivos. No entanto, é importante reiterar a 

importância do rastreio nestas populações, como se pode verificar pelo número de testes reativos nas ERRMD (1.4% 

vs 0.20% das ET). 
 

Quadro n.º 10: Proporção de casos rastreados na primeira consulta, número de testes rápidos versus reativos 
realizados pela DICAD, de 2016 a 2018 

Fonte: DICAD, 2018 

 2016 2017 2018 
Equipas de Tratamento - ET    
N.º primeiras consultas 2362 1845 2213 
        % casos rastreados na primeira consulta 64 % 75 % 88 % 
N.º testes realizados (a) 2733 2217 3213 
        % N.º testes reativos/n.º testes realizados (a1) 0.36 % 0.4 % 0.20% 
Equipas de Redução de Riscos e Minimização de Danos - ERRMD    
N.º testes realizados (b) 229 235 220 
       % N.º testes reativos/n.º testes realizados (b1) 2.2% 3.4 % 1.4 % 
TOTAL     
N.º testes realizados (a+b) 2962 2452 3433 
      % N.º testes reativos/n.º testes realizados (a1+b1) 0.52 % 0.73 % 0.26 % 
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6.1.1 Programa Troca de Seringas “Diz Não a uma Seringa em Segunda Mão” 

O Programa Troca de Seringas (PTS) disponibiliza o fornecimento gratuito de material de injeção estéril para 

consumo endovenoso e, simultaneamente, promove a recolha de seringas usadas, evitando a troca de seringas entre 

utilizadores e permitindo a diminuição do tempo de retenção de seringas contaminadas. As estruturas da região Norte 

são responsáveis por 46.9% das seringas distribuídas/recolhidas a utilizadores de droga a nível nacional 

(609.982/1.300.134). 

Relativamente à região Norte, em 2018, integravam o PTS 503 farmácias (Associação Nacional de Farmácias – ANF 

+ Associação de Farmácias de Portugal – AFP), 15 Equipas de Rua e uma UCSP. Foram distribuídas 609.982 

seringas, sendo que 91.6% foram distribuídas pelas ERRMD e 8.2% pelas farmácias. A troca de seringas nos CSP 

é residual. No quadro n.º 11 apresenta-se o número de seringas distribuídas por estrutura. 

 

Quadro n.º 11: Número de seringas distribuídas por estrutura em 2017 e 2018 

Ano 
N.º total de seringas 

distribuídas 

N.º de seringas distribuídas por 

estrutura 
Estruturas que integram o PTS 

Unidades 

CSP 
ONG/OG 

Farmácias 

(ANF+AFP) 
ACeS ONG Farmácias 

2017 595.530 20 550.444 45.066 1 15 497 

2018 609.982 1.128 558.784 50.070 1 15 503 

Fonte: PTS, 2018 

 

6.2 Infeção VIH em Meio Prisional 

O sistema de saúde deve encarar os Estabelecimentos Prisionais (EP) como um espaço privilegiado de intervenção: o 

período de reclusão deve ser aproveitado para se efetuar o tratamento das doenças infeciosas de indivíduos que, em 

meio livre, com frequência e devido a situações de extrema pobreza e de grande vulnerabilidade social, interrompem o 

tratamento. Importa conceber e implementar um modelo de prevenção, diagnóstico e tratamento da população reclusa 

em matéria de doenças infeciosas, como sejam a infeção por VIH e a infeção pelo vírus da hepatite, que seja uniforme 

e equitativo (Despacho n.º 6542/2017). 

A publicação do Despacho n.º 283/2018, de 5 de janeiro, preconiza o modelo da deslocação dos profissionais de saúde 

dos hospitais aos EP ou aos centros educativos, por forma a prestarem os cuidados de saúde hospitalares à população 

reclusa, obviando procedimentos complexos de segurança na deslocação ao exterior daquela população, preconizando 

a seguinte rede para a prestação de cuidados de saúde hospitalares no SNS, no âmbito da infeção por VIH e das 

hepatites virais, para a população reclusa, que no âmbito da ARSNorte, I.P., fica organizada do seguinte modo: 

i. O Centro Hospitalar de São João, E.P.E., assegura os cuidados aos reclusos dos Estabelecimentos Prisionais 

do Porto (Custóias) e da Polícia Judiciária do Porto; 

ii. O Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E., assegura os cuidados aos reclusos dos Estabelecimentos 

Prisionais de Paços de Ferreira e de Vale de Sousa, em parceria com o Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.; 

iii. O Hospital de Braga assegura os cuidados aos reclusos do Estabelecimento Prisional de Braga; 

iv. O Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, E.P.E., assegura os cuidados aos reclusos do 

Estabelecimento Prisional de Guimarães; 

v. A Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E., assegura os cuidados aos reclusos do Estabelecimento 

Prisional de Viana do Castelo;  
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vi. O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E., assegura os cuidados aos reclusos dos 

Estabelecimentos Prisionais de Bragança, Chaves, Vila Real e de Lamego, sem prejuízo do disposto na 

alínea seguinte; 

vii. No caso dos reclusos dos Estabelecimentos Prisionais de Bragança e Izeda exclusivamente infetados com 

hepatites virais (sem infeção por VIH), os cuidados são assegurados pela Unidade Local de Saúde do 

Nordeste, E.P.E.; 

viii. A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E., assegura os cuidados aos reclusos do Estabelecimento 

Prisional de Santa Cruz do Bispo; 

ix. O Centro Hospitalar do Porto, E.P.E., assegura os cuidados aos reclusos dos Estabelecimentos Prisionais de 

Paços de Ferreira e Vale de Sousa, em parceira com o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E., e aos 

reclusos do Estabelecimento Prisional de Izeda com infeção por VIH. 

 

A nível nacional, a 31 de dezembro de 2018, o número de reclusos em EP era de 13.318 reclusos. Considerando que 

cerca de 30% da população reclusa portuguesa se encontra distribuída pelos 14 estabelecimentos prisionais da região 

Norte, é de todo pertinente a recolha sistemática de indicadores que permitam monitorizar esta população, no que à 

infeção VIH/Sida diz respeito, de forma a servir de suporte ao planeamento de intervenções que visem identificar 

estratégias de prevenção de comportamentos de risco para os estabelecimentos prisionais/população prisional.  

De acordo com a informação obtida junto da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), 1973 

reclusos eram portadores de patologia infeciosa, designadamente 525 com infeção por VIH, o que representa uma 

prevalência de 3.94%, sendo que 83% destes se encontravam em tratamento anti retrovírico (435). 

Relativamente à infeção pelo Vírus da Hepatite C (VHC), 1405 reclusos eram portadores do VHC e, destes, apenas 

108 (8%) se encontravam em tratamento, sendo que 181 (13%) apresentavam co-infeção com o VIH.  

 

Na região Norte, nos 14 EP, apresentavam infeção por VIH e hepatites 

virais 670 reclusos. 

Do total de reclusos infetados por VIH, 90.5% estavam em tratamento 

anti retrovírico. Relativamente à hepatite C, dos 562 reclusos com 

diagnóstico apenas 6% se encontravam em tratamento. De acordo com 

os dados fornecidos pela DGRSP, a prevalência da infeção por VIH nos 

estabelecimentos da região é de 1.19 % e da hepatite C 4.14 %. 

 

 

Figura n.º1. Localização dos Estabelecimentos Prisionais da Região Norte 

 

Quadro n.º 12: Número de reclusos em função da patologia infeciosa, por sexo, em 2018  

Fonte: DGRSP, 2019 

Região Norte VIH VHB VHC 
VIH+ 

VHB 

VIH+ 

VHC 

HIV+         

VHB + 

VHC 

VHB + 

VHC 

Total de reclusos com 

patologia infeciosa 

Homens 73 31 451 6 62 5 10 638 

Mulheres 6 2 18 0 6 0 0 32 

Total de reclusos 79 33 469 6 68 5 10 670 
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6.3. Organizações de Base Comunitária (OBC) 

É fundamental chegar a determinadas populações com maiores dificuldades de acesso a meios de prevenção e ao 

diagnóstico da infeção VIH/Sida, que pelas suas características se encontram em situação de maior vulnerabilidade, 

quer por barreiras geográficas, culturais ou de outra ordem, através destas estruturas de proximidade que são as OBC. 

Em 2018, a DGS, através do Núcleo de Gestão dos Programas de Apoios Financeiros, promoveu cinco concursos para 

projetos no âmbito do Programa Nacional para a Infeção VIH/Sida (PNVIH/Sida). Estes projetos devem concorrer 

para a prossecução dos objetivos do PNVIH/Sida 2017-2020. 

As candidaturas das OBC com intervenção nas populações consideradas mais vulneráveis à infeção VIH/VHC e 

outras Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST) são avaliadas por uma Comissão de Seleção, constituída por 

elementos do PNVIH/Sida-DGS e um elemento do PRVIH/Sida-ARSNorte. Estas OBC diferem na sua estrutura, 

mas fundamentalmente a sua atividade centra-se no rastreio destas populações e em garantir o acesso aos meios 

preventivos, designadamente preservativos masculinos e femininos e material de consumo seguro. 

Atualmente, são financiados na região cinco projetos de acordo com este programa: Centro João Carlos (Unidade 

residencial e Apoio domiciliário); Porto Escondido; Porto G; Centro Comunitário + Abraço; + Abraço Aveiro (cf. 

Anexo 1). Destes, realizam testes rápidos o Porto Escondido, Porto G, Centro Comunitário + Abraço e o + Abraço 

Aveiro. Em 2018, foram realizados 2446 testes VIH, verificando-se um aumento de 60% no número de testes 

realizados por estas estruturas, que apresentam uma proporção de reativos de 1.14% (28). Verifica-se, no entanto, 

que a maior proporção de casos reativos, à semelhança do ano anterior, foi atingida no Centro Comunitário + Abraço 

(2.04%).   

 

Quadro n.º 13: Número de testes VIH realizados pelas OBC em 2018 

2018 População-Chave Realizados Reativos Referenciados Confirmados 
% 

reativos 

Centro 

Comunitário 

+Abraço 

HSH 980 20 20 16 2.04 % 

Porto Escondido 

HSH; TS e seus clientes; 

sem-abrigo; UDI; 

Migrantes 

406 2 2 1 0.5 % 

Porto G TS e seus clientes 262 4 2 2  1.52 % 

Projeto +Abraço 

Aveiro 

HSH; TS e seus clientes; 

sem-abrigo; UDI; 

Migrantes 

798 2 2 0 0.25 % 

 
Total 2446 28 26 19 1.14 % 

Fonte: Plataforma DGS, 2019  
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Quadro n.º 14: Indicadores dos Projetos de Prevenção, Rastreio e Referenciação 

 

 
Fonte: PNVIH, DGS, 2019 

 

 

 

 

 

  

VIH VHB VHC Sífilis VIH VHB VHC Sífilis VIH VHB VHC Sífilis VIH VHB VHC Sífilis

N.º total de pessoas abrangidas

N.º de sessões de rastreio

N.º Testes Realizados 991 126 958 848 798 64 320 766 262 165 248 248 406 321 393 404

N.º Reativos 20 2 2 31 2 0 3 6 4 0 3 5 2 1 3 4

N.º de acompanhamentos às consultas

INDICADORES PROJETOS DE PREVENÇÃO, RASTREIO, REFERENCIAÇÃO E LIGAÇÃO AOS CUIDADOS DE SAÚDE

Centro Comunitário Abraço  + Abraço Aveiro Porto G Porto Escondido

7934 1910 1271 3056

991 798 275 420

Referenciação Hospitalar (Reativos) 20 2 2 31 2 4 2 1 2 4

Referenciação para Cuidados Saúde 

Primários
187 4

1 29

0 3 6 1 0 1

Referenciação para Apoios Sociais 0 736

17 2 62 200

N.º de materiais informativos 

distribuídos

N.º de pessoas que beneficiaram de 

materiais informativos

N.º de pessoas que beneficiaram de 

preservativos masculinos

N.º de pessoas que beneficiaram de 

preservativos femininos

N.º de seringas trocadas

N.º de pessoas referenciadas para PrEP 116 0 3 0

6000
5200

7480
2567

4762 1910
168

2061

N.º de preservativos masculinos 

distribuídos
22176 20160 169986 97182

4762 1910
995

N.º de preservativos femininos 

distribuídos
140 320

6492 735

94 82
430

N.º de embalagens de gel lubrificante 

distribuídas
8640 7200

17758 13442

N.º de pessoas que beneficiaram de gel 

lubrificante
3479 1240

938

0 16806

N.º de pessoas que beneficiaram de 

métodos contracetivos que não 

preservativos

0 12

0 0

N.º de pessoas que beneficiaram de 

vacinação
41 4

133 87
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7. Saúde Oral em Pessoas com Infeção VIH/Sida 

 

O Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) tem como objetivo a redução da incidência e da 

prevalência das doenças orais e a promoção da equidade na prestação de cuidados de saúde oral. Através da atribuição 

de cheques-dentista aos utentes beneficiários, o PNPSO promove a prestação de cuidados de saúde oral 

personalizados, preventivos e curativos, ministrados por estomatologistas e médicos dentistas. Em 2010, o PNPSO 

passou a abranger os doentes infetados pelo VIH/Sida.  

Na região Norte, em 2018, foram emitidos 439 cheques-dentista para doentes portadores de VIH/Sida, dos quais 

foram utilizados 347, o que corresponde a uma taxa de utilização de 79.04%. No quadro n.º 15, está descrita a 

evolução da utilização de cheques-dentista por doentes infetados pelo VIH/Sida, nos últimos 3 anos. 

 

Quadro n.º 15: Evolução da taxa de utilização de cheques-dentista por doentes infetados pelo VIH/Sida, 2016-

2018 

 

 

 

 

 
Fonte: PNPSO, 2019 

 

 

 

 

 

 Cheques Emitidos Cheques utilizados Taxa de Utilização 

2016 545 460 84.40 % 

2017 473 416 87.95 % 

2018 439 347 79.04 % 
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8. Outros Projetos em Curso 

 

8.1. Implementação do Teste Rápido para Deteção da Infeção por VIH na Consulta do Viajante do 

Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) 

 

Fundamentação 

A consulta do viajante é uma consulta de referência onde, anualmente, recorrem milhares de utentes. A maioria é 

adulta jovem, profissionalmente ativos. Os objetivos das viagens podem ser profissionais, visita a familiares, ou lazer. 

Esta consulta proporciona uma excelente oportunidade de aconselhamento preventivo de diversas doenças, 

nomeadamente da infeção por VIH. Considera-se pertinente propor o rastreio da infeção por VIH a quem viaja 

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

Atendendo à endemicidade de algumas doenças em regiões específicas do planeta (incluindo a infeção por VIH), 

importa sensibilizar para a necessidade e vantagem de efetuar o teste de rastreio da infeção por VIH, em particular em 

todos os indivíduos com vida sexual ativa e que nunca efetuaram o teste. Importa, ainda, aumentar a consciência do 

risco e capacitar os indivíduos para a tomada de decisão. Estudos recentes estimam que existem, em Portugal, entre 5 

a 20 mil pessoas sem diagnóstico. 

A consulta do viajante do CHUP, uma das sete existentes na região Norte, está integrada na consulta externa de 

Doenças Infeciosas. É realizada por um médico especialista da área da infeciologia e um enfermeiro, também 

especialista nesta área. Em 2018, foram realizadas 3122 consultas. 

No âmbito do PRVIH/Sida, pretendeu-se que fosse realizado o teste rápido para deteção da infeção por VIH, a todos 

os utentes maiores de 18 anos que recorreram à consulta do viajante do CHUP em 2017. 

 

Objetivos 

 Realizar o teste rápido para deteção da infeção por VIH aos utentes maiores de 18 anos que recorreram à 

consulta do viajante do CHUP, em 2017-2018, que aceitaram realizá-lo; 

 Caracterizar socio demograficamente os utentes, maiores de 18 anos, que recorreram pela primeira vez à 

consulta do viajante do CHUP e que aceitaram participar no estudo; 

 Caracterizar o nível de conhecimentos desta população sobre a infeção VIH, suas formas de transmissão e 

meios de prevenção; 

 Avaliar a perceção de risco de infeção VIH desta população. 

 

Pressupostos  

 Disponibilização à consulta do viajante do CHUP, pelo PRVIH/Sida, de 1.000 testes rápidos de 4.ª geração;  

 Possibilidade de realizar o teste confirmatório no mesmo local da consulta e no mesmo dia; 

 Existência de uma equipa fixa e integrada numa consulta de especialidade, que garantia a possibilidade 

imediata de realizar o teste confirmatório (Western Blot) e, caso se confirmasse a positividade ao vírus, 

ficasse, imediatamente, com consulta da especialidade agendada, que assegurava o seu acompanhamento 

hospitalar. 
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Resultados 

 

Análise estatística 

As variáveis categóricas foram descritas através de proporções e comparadas usando o teste de qui-quadrado.  

A variável idade foi categorizada em grupos etários: 18 – 29, 30 – 44, 45 – 59 e ≥ 60 anos. 

A média de idades da amostra foi de 36,0 anos (dp=12,1). Não foram identificadas diferenças significativas (p=0,250) 

entre a média das idades de quem fez o teste (média=36,3; dp=12,1) e quem não fez o teste (média=35,6; dp=12,2). 

Como se verifica na tabela n.º 2, não existem diferenças estatisticamente significativas entre as características dos 

participantes que realizaram o teste rápido e dos que não o realizaram. Realça-se que, dos 1517 participantes, 51,2% 

eram do género masculino e que 38,4% pertenciam ao grupo etário dos 30 aos 44 anos, maioritariamente solteiros 

(55%). 79.6% dos participantes tinham emprego. Relativamente ao nível de educação, 70% dos inquiridos tinham 

formação superior e, em 64.2 % dos casos, o motivo da viagem foi em turismo. 

 

Tabela n.º 2. Características sociodemográficas dos participantes  

  Total Fez teste rápido Não fez teste rápido 
Valor p 

  n (%) n (%) n (%) 

Caracterização sociodemográfica 

Sexo 1517  757  760   

 Masculino 776 (51,2) 403 (53,2) 373 (49,1) 
0,105 

 Feminino 741 (48,8) 354 (46,8) 387 (50,9) 

Grupo etário 1381  714  667   

 18 – 29 524 (37,9) 265 (37,1) 259 (38,8) 

0,900 
 30 – 44 530 (38,4) 275 (38,5) 255 (38,2) 

 45 – 59 260 (18,8) 138 (19,3) 122 (18,3) 

 ≥ 60 67 (4,9) 36 (5,0) 313 (4,6) 

Habilitações literárias 1477  726  751   

 Até ao 3º ciclo 110 (7,4) 60 (8,3) 50 (6,7) 

0,272  Secundário 335 (22,7) 172 (23,7) 163 (21,7) 

 Superior 1032 (69,9) 494 (68,0) 538 (71,6) 

Empregabilidade 1523  759  764   

 Sim 1213 (79,6) 612 (80,6) 601 (78,7) 
0,340 

 Não 310 (20,4) 147 (19,4) 163 (21,3) 

Estado civil 1527  762  765   

 Solteiro 836 (54,7) 440 (57,7) 396 (51,8) 

0,045 
 Casado 470 (30,8) 210 (27,6) 260 (34,0) 

 Divorciado 112 (7,3) 59 (7,7) 53 (6,9) 

 União de facto 109 (7,1) 53 (7,0) 56 (7,3) 

Motivo da viagem 1533  767  766   

 Turismo 984 (64,2) 467 (60,9) 517 (67,5) 

0,020 
 Trabalho 433 (28,2) 240 (31,3) 193 (25,2) 

 Missão humanitária 76 (5,0) 43 (5,6) 33 (4,3) 

 Estudante 40 (2,6) 17 (2,2) 23 (3,0) 

 

Relativamente à perceção de risco de contrair a infeção por VIH/Sida, existem diferenças estatisticamente 

significativas (p <0,001) entre os participantes. Consideram que não apresentam nenhum risco de aquisição da infeção 
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65% dos que não realizaram o teste e cerca de 44% dos participantes que realizaram o teste rápido consideram estar 

em baixo ou risco moderado de contrair a infeção (Tabela n.º 3). 

Por outro lado, 79% dos inquiridos sabe que a utilização consistente do preservativo é uma das formas de prevenção 

da infeção por VIH, no entanto, 39 % dos que não realizaram o teste afirmam nunca utilizarem o preservativo.  

 

Tabela n.º 3. Conhecimentos, atitudes e comportamento sexual dos participantes de acordo com a realização de 

teste rápido. 

  Total Fez teste rápido Não fez teste rápido 
Valor p 

  n (%) n (%) n (%) 

Conhecimentos e Atitudes 

Perceção do risco de contrair VIH/sida  1362  680  682   

 Nenhum risco 815 (59,8) 372 (54,7) 443 (65,0) 

<0,001 
 Baixo risco 458 (33,6) 248 (36,5) 210 (30,8) 

 Risco moderado 73 (5,4) 50 (7,4) 23 (3,4) 

 Alto risco 16 (1,2) 10 (1,5) 6 (0,9) 

Como pensa que se pode evitar: "Utilizar sempre 

preservativo” 
1347  704  643  

 

 Não sabe 282 (20,9) 144 (20,5) 138 (21,5) 
0,650 

 Sabe 1065 (79,1) 560 (79,5) 505 (78,5) 

Número de parceiros no último ano 1282  653  629   

 0 131 (10,2) 49 (7,5) 82 (13,0) 

0,001 

 1 983 (76,7) 499 (76,4) 484 (76,9) 

 2 99 (7,7) 64 (9,8) 35 (5,6) 

 3 - 6 55 (4,3) 34 (5,2) 21 (3,3) 

 >= 7 14 (1,1) 7 (1,1) 7 (1,1) 

Frequência de utilização do preservativo 1336  698  638   

 Todas as relações sexuais 390 (29,2) 200 (28,7) 190 (29,8) 

0,002 

 Algumas relações sexuais 479 (35,9) 279 (40,0) 200 (31,3) 

 Nunca 467 (35,0) 219 (31,4) 248 (38,9) 

 Não 1036 (81,8) 649 (86,6) 387 (74,7) 

 Não sabe 23 (1,8) 12 (1,6) 11 (2,1) 

 

De acordo com os dados recolhidos, 87% da amostra (1227) referiu saber onde realizar um teste VIH, no entanto 1036 

(82%) dos participantes afirmaram não ter realizado nenhum teste nos últimos 12 meses (Tabela n.º 4). 

 

Tabela n.º 4. Realização de teste rápido 

  Total Fez teste rápido Não fez teste rápido Valor p 

  n (%) n (%) n (%)  

Teste VIH/Sida        

Sabe onde é possível efetuar o 

teste/análise? 
1227  731  496  

 

 Sabe 1067 (87,0) 636 (87,0) 431 (86,9) 
0,956 

 Não sabe 160 (13,0) 95 (13,0) 65 (13,1) 

Nos últimos 12 meses fez algum 

teste/análise ao VIH? 
1267  749  518  

 

 Sim 208 (16,4) 88 (11,7) 120 (23,2) 

<0,001  Não 1036 (81,8) 649 (86,6) 387 (74,7) 

 Não sabe 23 (1,8) 12 (1,6) 11 (2,1) 
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Ao analisar a frequência de utilização do preservativo com o número de parceiro sexuais declarados no último ano, 

verifica-se que, com um parceiro sexual, 42% referiu nunca utilizar o preservativo. No entanto, ressalva-se que 47% 

dos inquiridos com três ou mais parceiros sexuais afirmaram que só utilizavam preservativo em algumas relações 

sexuais. 

 

Tabela n.º 5. Frequência do uso do preservativo vs Nº de parceiros 

 
 

8.2. Projeto de Investigação: Crescer com VIH: processos adaptativos de adolescentes e jovens adultos 

com infeção perinatal 

 

Objetivos 

Uma vez que, em Portugal, não são conhecidos estudos com adolescentes e jovens adultos infetados com VIH por via 

perinatal, o objetivo principal deste 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. 

 

Especificamente prevê-se:   

 Compreender o significado, resposta e impacto da divulgação do diagnóstico no adolescente/jovem adulto; 

 Avaliar o relacionamento familiar com os pais/cuidadores e de que forma o conhecimento da doença afetou 

esse relacionamento; 

 Compreender os processos de adaptação à doença (e.g., cuidados médicos diários, cronicidade da doença); 

 Compreender de que forma o VIH afetou as tarefas desenvolvimentais esperadas na adolescência (e.g., 

relacionamento com pares, puberdade, primeiras relações), bem como a sua autoimagem; 

 Compreender como foi realizada a divulgação do diagnóstico junto de pares e relação posterior com os 

mesmos (possível estigmatização); 

 Compreender quais as áreas mais afetadas pelo VIH e explorar a perceção de futuro.  
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Metodologia 

 

Participantes 

Prevê-se entrevistar 40 adolescentes e jovens adultos acompanhados no serviço de pediatria do Centro Hospitalar 

Universitário do Porto e do Centro Hospitalar Universitário de São João, devido a infeção VIH perinatal. 

 

Instrumentos 

Serão construídos instrumentos que permitam: realizar uma caracterização sociodemográfica e estado de saúde atual; 

uma entrevista semiestruturada que permita responder aos objetivos do estudo. 

 

Procedimentos 

Depois de o estudo ter sido autorizado pela Comissão de Ética da Universidade do Minho, foi realizado contacto com 

o médico assistente dos adolescentes e jovens adultos seguidos nas consultas de pediatria dos Hospitais da zona Norte 

devido a infeção por VIH perinatal. 

Os dados serão recolhidos, em contexto hospitalar, através da realização de uma entrevista, num momento de 

avaliação único, sendo os participantes encaminhados pelos respetivos médicos assistentes. 

Durante a realização da entrevista serão adotados procedimentos específicos que permitam salvaguardar as questões 

éticas subjacentes a este tipo de investigação, nomeadamente o consentimento informado que permitirá que os 

participantes sejam informados sobre a natureza do estudo, salvaguardada a questão da confidencialidade e 

esclarecidos do seu livre arbítrio para desistir em qualquer momento; no caso de adolescentes menores de idade será 

pedido consentimento aos pais/cuidadores para realização da entrevista; será garantida a privacidade aquando da 

realização da entrevista; estabilização emocional do doente caso a mesma se considere necessária. 

Os investigadores em contacto com os participantes do estudo serão psicólogos com treino clínico e, no caso de se 

verificar ativação emocional, haverá um cuidado especial na sua estabilização. 

 

Estratégia de Análise de Dados 

Todas as entrevistas serão transcritas verbatim, eliminando-se quaisquer dados de identificação dos participantes, 

salvaguardando-se o seu anonimato e a confidencialidade dos dados. As entrevistas serão analisadas posteriormente 

por ordem aleatória e com recurso ao software NVivo 10.  

Para a análise dos dados, será utilizado o método da Análise Temática (Braun & Clarke, 2006), por permitir obter, de 

forma rigorosa e sistemática, uma compreensão aprofundada e alargada dos processos que poderão ter contribuído 

para a compreensão da infeção VIH perinatal. 
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9. Materiais de Prevenção 

 

De forma a dar cumprimento ao disposto na Norma n.º 7/2014, da DGS e no âmbito do PRVIH/Sida foi distribuído, 

nas Unidades de Saúde, material preventivo da transmissão do VIH por via sexual. 

Em 2018, o referido material foi distribuído em 24 Unidades de Saúde: 18 ACeS/ULS e 6 Hospitais/Centros 

Hospitalares, perfazendo um total 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. 

Distribuíram-se 10.000 Roteiros VIH – Cidade do Porto, pelas OBC com intervenção na cidade do Porto. 

Relativamente ao ano de 2017, verificou-se um aumento de 26% do número de serviços de saúde que distribuíram 

material preventivo. 

No quadro n.º 16, podemos observar a evolução da distribuição de material preventivo nos últimos 4 anos. 

 

 

Quadro n.º 16: Distribuição de Material de Prevenção do VIH, região Norte, 2015-2018 

 

 

 

 

 

 
       Fonte: PRVIH/Sida, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipologia 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

ACES/ULS 9 14 14 18 82.018 138.340 349.392 320.036 28500 85000 102440 87548 4377 34810 50440 20601 17821 43715 82300 71941

Hospitais/CH 5 3 3 6 178.200 32.200 56.000 42.216 0 5000 5500 1800 21300 610 2100 1300 4660 3810 6000 6120

Outras 2 1 2 0 44.060 30.000 21.000 1.000 1000 0 0 0 500 0 1200 0 0 0 6760 500

TOTAL 16 18 19 24 304.278 200.540 426.392 363.252 29500 90000 107940 89348 26177 35420 53740 21901 22481 47525 95060 78561

Unidades Funcionais Preservativos Masculinos
Ajuste Clássico

Preservativos Masculinos
Extra fortes

Preservativos Femininos Gel Lubrificante
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Anexo 1: Características dos Projetos 

1. Associação Abraço – Associação de apoio a pessoas infetadas com VIH/Sida 

Designação do Projeto: Centro João Carlos 
Vigência: 12 meses (de 12 março de 2018 a 11 março de 2019) 
Âmbito de intervenção do projeto: Infeção VIH/Sida 
Área geográfica de intervenção do projeto: Distrito do Porto 
Público-Alvo: 60 pessoas infetadas com VIH, por ano, residentes na área metropolitana do Porto referenciados 
por Hospitais, IPSS e Serviço Social em apoio domiciliário; 8 utentes/mês, doentes em situação de 
vulnerabilidade socioeconómica e em isolamento familiar e social em apoio residencial; 100 pessoas (que vivem 
com a infeção por VIH/Sida e familiares) em atendimento e acompanhamento psicossocial. 
 

2. Associação Médicos do Mundo Portugal 
Designação do Projeto: Porto Escondido 
Vigência: 12 meses (de 24 de julho de 2018 a 23 de julho de 2019) 
Âmbito de intervenção do projeto: Infeção VIH/Sida e Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST). 
Área geográfica de intervenção do projeto: Região do Grande Porto: Concelhos Vila do Conde (Freguesia de Vila 
do Conde); Vila Nova de Gaia (Freguesias de Mafamude e Santa Marinha); Porto (Freguesias de São Nicolau, 
Sé, Lordelo do Ouro, Campanhã, Cedofeita, Massarelos, Nevogilde, Santo Ildefonso, Bonfim, Vitória e 
Miragaia). 
Público-Alvo: 920 pessoas de ambos os sexos com idades compreendidas entre os 25 e 59 anos, pertencentes aos 
grupos de Trabalhadores do Sexo e seus clientes, População sem-abrigo, Utilizadores de Drogas Intravenosas, 
Populações Migrantes e Homens que têm Sexo com Homens. 
 

3. APDES – Agência Piaget para o Desenvolvimento 
Designação do Projeto: Porto G 
Vigência: 12 meses  (de 6 abril de 2018 a 6 abril de 2019) 
Âmbito de intervenção do projeto: Infeção VIH/Sida e IST 
Área geográfica de intervenção do projeto: concelhos de Vila Nova de Gaia, Maia, Porto, Matosinhos, Penafiel, 
Paredes, Vila do Conde e Póvoa do Varzim 
Público-Alvo: 150 trabalhadores do sexo e seus clientes 
 

4. Associação Abraço – Associação de apoio a pessoas infetadas com VIH/Sida 
Designação do Projeto: Centro Comunitário + Abraço  
Vigência: 12 meses   (setembro de 2018 a setembro de 2019) 
Área geográfica de intervenção do projeto: Distrito do Porto 
Público-Alvo: Homens que fazem sexo com Homens. 
 

5. Associação Abraço – Associação de apoio a pessoas infetadas com VIH/Sida 
Designação do Projeto: + Abraço Aveiro 
Vigência: 12 meses (dezembro de 2018 a dezembro de 2019) 
Âmbito de intervenção do projeto: Infeção VIH/Sida 
Área geográfica de intervenção do projeto: Distrito de Aveiro 
Público-Alvo: Homens que fazem Sexo com Homens, Trabalhadores do Sexo e seus clientes, População sem-
abrigo, Utilizadores de Drogas Intravenosas e Populações Migrantes. 
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