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I.

I NTRODUÇÃO

E PIDEMIOLOGIA VIH/S IDA

A NÍVEL MUNDIAL
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Vírus da Imunodeficiência
Humana (VIH) é um dos agentes infeciosos mais preocupantes a nível mundial. De
acordo com o relatório do programa conjunto das Nações Unidas sobre o VIH/Sida
(ONUSida, 2013), estima-se que em 2012, a nível mundial, cerca de 35,5 milhões de
pessoas estivessem infetadas com o VIH/Sida, dos quais 3,2 milhões eram crianças,
com idade inferior a 15 anos. Ainda em referência ao ano de 2012, foram infetados com
VIH cerca de 2.3 milhões de indivíduos (adolescentes e adultos) em todo o mundo, tendo
havido um decréscimo de 33% ao nível de novas infeções, comparativamente a 2001.
Destes, 260.000 eram crianças, com idade inferior a 15 anos. A maioria destas crianças
viviam na África subsaariana, foram infetados por via vertical, pelas mães portadoras do
vírus, durante a gravidez, o parto ou a amamentação.
O relatório global da ONUSida (2013) refere que 19 dos 35 milhões de pessoas
que vivem com VIH atualmente não sabem que são portadores do vírus. Estima-se que
39 milhões de pessoas morreram desde que os primeiros casos foram notificados em
1981 e 1.5 milhões de pessoas morreram de causas relacionadas com o VIH/Sida, em
2012.
No final de 2012, 12.9 milhões de pessoas que viviam com VIH estavam a
beneficiar de terapia anti retrovírica (TAR) em todo o mundo, sendo que 740 000 deles
4

eram crianças. Estes valores representam um aumento de 5.6 milhões no número de
pessoas que recebiam TAR desde 2010. No entanto, quase 22 milhões de outras
pessoas que vivem com VIH, ou 3 em cada 5 pessoas que vivem com VIH, ainda não
têm acesso à TAR.
Ao longo destes anos foram feitos progressos na prevenção da transmissão
mãe-filho do VIH, sem prejudicar a saúde das mães. Segundo a OMS, em 2012, 67%
das mulheres grávidas que vivem com o VIH em países de baixo e médio rendimento
(970.000 mulheres) receberam TAR para evitar a transmissão do VIH para seus filhos.
Isso representa um aumento de 47% em relação a 2010.

EM PORTUGAL

Em Portugal, segundo o relatório da Direção Geral de Saúde (DGS) (2014), de
acordo com o sistema de notificação existente, o número de novos casos de infeção por
VIH e a taxa de mortalidade associada à infeção VIH/Sida têm vindo a decrescer, apesar
de, no contexto europeu, as taxas apresentadas ainda serem elevadas. De acordo com
a mesma fonte, o número de anos potenciais de vida perdidos, atribuídos à infeção por
VIH/Sida permanece elevado, o que traduz um impacto significativo desta infeção na
sociedade portuguesa. A infeção VIH/Sida foi, em 2011, a 7.ª patologia que apresentou
um valor mais elevado deste indicador.
Em 2013 foram notificados em Portugal 1146 novos casos de pessoas com
VIH/Sida, 996 do sexo masculino e 420 do sexo feminino.
No que respeita à distribuição de novos casos de infeção por VIH/Sida nos
escalões etários 15-64 anos, com ano de diagnóstico de 2011, por NUTS II e Regiões
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Autónomas, no Norte foram notificados 290 casos, o que equivale a 11.7 novos casos
por 100 000 habitantes.

D IRETRIZES I NTERN ACIONAIS S OBRE VIH/S IDA

A luta contra o VIH/Sida tem estado na agenda das instituições mundiais desde
a notificação dos primeiros casos da infeção, na década de 80. Esta problemática integra,
desde 2000, a par de outras questões relacionadas com a saúde, o sexto objetivo da
declaração dos objetivos de desenvolvimento do Milénio (ONU, 2000), que prevê a
deteção e redução da propagação do VIH/Sida, malária e outras doenças. Desde essa
data que a ONU tem reunido esforços no combate ao vírus, consagrados em várias
declarações subsequentes; Declaração de Compromisso das Nações Unidas de 2001,
de luta contra o VIH/Sida: Crise Mundial, Ação Mundial; Declaração Política das Nações
Unidas sobre VIH/Sida (2006); A Declaração Política das Nações Unidas sobre o
VIH/SIDA de 2011: Intensificação do esforço para eliminar o VIH/Sida.
Nesta última declaração foram delineados um conjunto de objetivos, cuja
finalidade última será atingir um patamar de desenvolvimento que permita assegurar
Zero novas infeções, Zero mortes relacionadas com o VIH/Sida e Zero discriminação (cf.
Tabela 1), num mundo no qual as pessoas infetadas com o vírus possam viver, durante
mais tempo, vidas saudáveis.
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Tabela 1: Estratégia UNAIDS/ONUSida 2011 – 2015: Chegando a zero

Estratégia UNAIDS/ONUSida 2011 – 2015: Chegando a zero
Diretrizes
Estratégicas

Visão

Zero
novas
infeções

Metas para 2015
Reduzir pela metade a transmissão sexual do
VIH, inclusive entre jovens, homens que
fazem sexo com homens e a transmissão no
contexto do trabalho sexual;

Revolucionar
a
prevenção do VIH/Sida

Eliminar a transmissão vertical do VIH, e
reduzir pela metade a mortalidade materna
relacionada com a Sida;
Prevenir todas as novas infeções pelo VIH
entre pessoas que usam drogas.

Zero mortes
relacionadas
com a Sida

Acesso universal à terapia antirretroviral por
pessoas vivendo com VIH com indicação de
tratamento;

Catalisar a próxima fase
de
tratamento,
atenção e apoio

Reduzir pela metade as mortes por
tuberculose entre pessoas vivendo com VIH
Ter as pessoas vivendo com VIH e os
domicílios afetados pelo VIH contemplados
por todas as estratégias nacionais de
proteção social e com acesso a serviços
essenciais de atenção e apoio
Reduzir para metade o número de países com
leis e práticas punitivas relativas à
transmissão do VIH, ao trabalho sexual, ao
uso de drogas ou à homossexualidade;

Zero
discriminação

Avançar
com
os
direitos humanos e a
igualdade de género na
resposta ao VIH

Reduzir para metade o número de países que
restringem a entrada, a permanência e a
residência de pessoas infetadas pelo VIH no
seu território;
Ter as necessidades específicas de mulheres
e meninas relativas ao VIH contempladas em
pelo menos metade de todas as respostas
nacionais direcionadas para esta área;
Tolerância zero com a violência de género.

A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e a Cultura
(UNESCO), enquanto copatrocinador da ONUSida, tem como missão e estratégia
prioritária, para o VIH/Sida, promover o acesso universal à prevenção, tratamento,
cuidado e assistência. Para alcançar o seu objetivo e enfrentar os desafios identificados
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a UNESCO estruturou o seu trabalho em torno das seguintes estratégias prioritárias
(ONU, 2012):
Capacitar os países para que possam dar respostas educativas eficientes
e sustentáveis ao VIH/Sida;
Reforçar uma educação integral sobre o VIH/Sida e sexualidade;
Promover a igualdade de género e proteger os direitos humanos.

Paralelamente a esta estratégia mundial, a OMS, em 2014, estabeleceu um
conjunto de orientações e recomendações para a prevenção, diagnóstico, tratamento e
prestação de cuidados, alargadas a populações-chave, nomeadamente homens que
fazem sexo com homens, pessoas que consomem drogas, pessoas que estão na prisão,
trabalhadores/as do sexo e transsexuais (cf. Tabela 2)
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Tabela 2: Orientações Organização Mundial de Saúde

Orientações OMS para prevenção, diagnóstico, tratamento e prestação de
cuidados para populações específicas, infetadas pelo VIH/Sida
a) Intervenções no setor da saúde
1. Uso abrangente e disseminado de preservativo e lubrificante;
2. Intervenções de redução de danos para o uso de drogas (em especial, programas de
agulhas e seringas e terapias de substituição de opióides);
3. Intervenções comportamentais;
4. Testes ao VIH e aconselhamento;
5. Tratamento do VIH e prestação de cuidados;
6. Prevenção e gestão de coinfecções e comorbilidades, incluindo hepatites virais,
tuberculoses e doenças mentais;
7. Intervenções de saúde sexual e reprodutiva

b) Estratégias fundamentais para a criação de condições favoráveis
1. Compromissos legislativos, políticos e financeiros, incluindo a descriminalização de
certos comportamentos das populações-chave;
2. Enfrentar o estigma e a descriminação, nomeadamente através dos serviços de saúde
disponíveis;
3. Empowerment da comunidade;
4. Lidar com a violência contra as populações-chave.

R ECURSOS I NTERNAC IONAIS

DE

P REVENÇÃO

E COMBATE AO

VIH/S IDA

A prossecução e alcance dos objetivos delineados a nível mundial para combater
o VIH/Sida só é possível com a criação de sinergias entre as organizações nãogovernamentais e os governos dos vários países. Estas organizações têm assumido um
papel fundamental nesta problemática, sendo de destacar:
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A OMS é a autoridade coordenadora de saúde dentro do sistema
das Nações Unidas, cujas funções são: liderar as questões de saúde globais; moldar a
agenda de pesquisa em saúde; estabelecer normas e padrões; articular opções de
políticas baseadas em evidências; fornecer apoio técnico aos países; e monitorizar e
avaliar as tendências de saúde.
O departamento do VIH/Sida da OMS fornece suporte técnico
baseado em evidências para Estados Membros da OMS para ajudá-los a ampliar o
tratamento, cuidados e serviços de prevenção, bem como o fornecimentos de
medicamentos e diagnósticos para garantir uma resposta global e sustentável para o
vírus.
A ONUSida foi fundada em 1994 por uma resolução do Conselho
Económico e Social das Nações Unidas e lançado em Janeiro de 1996. É constituída por
um Conselho de Coordenação do Programa, com representantes de 22 governos de
todas as regiões geográficas, os copatrocinadores da ONUSida, e cinco representantes
de organizações não-governamentais, incluindo associações das pessoas que vivem
com VIH/Sida. Com sede em Genebra, na Suíça, o Secretariado da ONUSida trabalha
no terreno em mais de 80 países. Este Programa Conjunto das Nações Unidas sobre
VIH/Sida consiste numa parceria inovadora que lidera e inspira o mundo para alcançar
o acesso universal à prevenção, tratamento, cuidados e apoio. Tem como principais
missões: unir os esforços do sistema das Nações Unidas, a sociedade civil, os governos
nacionais, o setor privado, instituições globais e pessoas vivendo com e mais afetados
pelo VIH/Sida; promover a solidariedade com as pessoas mais afetadas por VIH/Sida em
defesa da dignidade humana, os direitos humanos e igualdade de género; mobilizar
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recursos políticos, técnicos, científicos e financeiros para a prevenção, diagnóstico e
tratamento do vírus.
O Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria foi criado
com o objetivo de aumentar os recursos de combate a três das doenças mais
devastadoras do mundo, e para direcionar esses recursos para áreas de maior
necessidade. É uma instituição que beneficia de financiamento internacional, que investe
para a promoção de programas de grande escala direcionados para a prevenção,
tratamento e cuidados contra o VIH/Sida, a tuberculose e a Malária;
A International AIDS Society (IAS) é a maior associação
independente do mundo de profissionais com ações de combate ao VIH/Sida, com mais
de 14.000 membros de mais de 190 países, que trabalham em todos os níveis da
resposta global ao VIH/Sida;
A Kaiser Family Foundation é uma instituição privada sem fins
lucrativos, cujo enfoque são as principais questões de saúde enfrentadas pelos EUA,
bem como o papel deste na política de saúde global. A fundação serve como uma fonte
de informação e análise para os decisores políticos, os media, a comunidade de saúde
e o público em geral.
P ROGRAM A N ACIONAL
2012-2016

PAR A

P REVENÇÃO

E CONTROLO DA INFEÇÃO POR

VIH/S IDA

Portugal integra a estratégia mundial para o VIH/Sida, tendo em curso atualmente
o programa nacional para prevenção e controlo da infeção por VIH/Sida, em vigor entre
2012-2016. Este programa assenta nas diretrizes internacionais, preconizadas pela
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ONUSida para o intervalo temporal 2011- 2015, cujos objetivos estão sistematizados na
tabela 3.
Tabela 3: Programa Nacional para Prevenção e Controlo da Infeção VIH/Sida

Programa Nacional para Prevenção e Controlo da Infeção VIH/Sida (2012 – 2016)
1.

Reduzir em Portugal o número de novas infeções por VIH em

Metas

25%;
2.

Diminuir em 50% o número de novos casos e as mortes por Sida;

3.

Aumentar para 95% a proporção dos indivíduos que dizem usar

preservativo em relações sexuais ocasionais;
4.

Aumentar em 50% o número de utilizadores de drogas que

realizam anualmente o teste para a infeção VIH;
5.

Eliminar a transmissão da infeção pelo VIH de mãe para filho;

6.

Diminuir de 60% para 20% os diagnósticos tardios de infeção

pelo VIH (menos de 350 linfócitos CD4).

Áreas
Prioritárias

1. Prevenção da Infeção pelo VIH;
2. Populações Vulneráveis;
3. Diagnóstico da Infeção;
4. Tratamento das Pessoas que Vivem com a Infeção;
5. Estigma e Discriminação;
6. Investigação;
7. Cooperação e Relações Internacionais.

R ECURSOS N ACIONAI S D E C OMBATE

AO

VIH/S IDA

A elaboração e responsabilidade de coordenação das atividades integradas nas
políticas públicas na área do VIH/Sida, consubstanciadas no Programa Nacional,
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representa um eixo prioritário da Direção Geral de Saúde (DGS). Contudo, a aplicação
do programa nacional integra um conjunto de instituições, governamentais e nãogovernamentais, cooperantes.
Em Portugal existe um conjunto de recursos que, conjuntamente ao programa
nacional, concorrem para a prevenção e combate do VIH/Sida, nomeadamente:
Sistema de Informação SI.VIDA: Sistema de informação para a infeção
VIH/Sida, sob a responsabilidade da DGS, cujo objetivo é efetuar a vigilância
epidemiológica e monitorização clínica de pessoas com VIH/Sida (DGS, 2014).
Programa ADIS/Sida – Apoio, Desenvolvimento e Intervenção Sida:
programa para financiamento de projetos e ações no âmbito do programa nacional de
prevenção e controlo da infeção VIH/Sida, do qual podem beneficiar entidades coletivas
privadas sem fins lucrativos que, no âmbito da prevenção da infeção por VIH/Sida, atuem
nas áreas da saúde e ou da solidariedade social (Portaria n.º 1584/2007, de 13 de
Dezembro).
Plataforma Laboral Contra a Sida: tem como objetivo a resposta ao VIH/
Sida em meio laboral. Visa a criação de uma rede de intervenientes de referência do
setor que, em conjunto, promovam, através da sua ação, a justiça social e combate à
discriminação e estigmatização relacionadas com o VIH/Sida (ILO, 2014).
Fórum Nacional da Sociedade Civil para o VIH/Sida (FNSC) constituído a
24 de Abril de 2007. Surgiu a partir de uma resolução do Parlamento Europeu de 24 de
Abril de 2007 que incentivou os Estados-Membros a desenvolverem fóruns da sociedade
civil a nível nacional, promovendo assim a cooperação entre os governos nacionais, as
autoridades públicas, os serviços de saúde e as organizações não-governamentais e da
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sociedade civil com intervenção na área do VIH/Sida. O FNSC é uma estrutura proactiva
de audição prévia, consulta e intervenção em relação ao Programa Nacional de
Prevenção e Controlo VIH/Sida integrado, atualmente, na Direção Geral de Saúde (DGS),
sem prejuízo da autonomia e capacidade de intervenção direta de cada uma das
organizações/associações que a compõem. O FNSC tem como objetivo garantir a
participação efetiva da sociedade civil em todos os aspetos da resposta à epidemia,
nomeadamente: Assegurar o contributo para o desenvolvimento, implementação e
monitorização e avaliação das políticas VIH/Sida e Estimular o trabalho em rede das
organizações da sociedade civil (DGS, 2014).
GAT – Grupo de Ativistas em Tratamento: fundado em 2001, é uma
estrutura de adesão individual e cooperação entre pessoas de diferentes comunidades
e de diferentes organizações, afetadas pelo VIH e Sida. Trata-se de uma organização
não-governamental, sem fins lucrativos. Advoga mudanças legais e políticas que afetem
positivamente a saúde, direitos e qualidade de vidas das pessoas que vivem com VIH ou
em risco de o contraírem.

P APEL

DA

Á RE A S OCIAL

NO

C OMBATE

AO

VIH/S IDA

Segundo o relatório global da ONUSida (2013), embora não exista uma
abordagem única para a integração de serviços para prevenção e controlo do VIH/Sida,
a evidência científica (Buchanan & Chakrvorty, 1999; Miller & Cassel, 2000; Poindexter,
2007; Shamblee, 2001) sugere que as abordagens integradas de entidades de cuidados
de saúde primárias, especialidades e intervenção comunitária são benéficas,
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melhorando a utilização dos serviços e a coordenação dos cuidados prestados. O
recurso a iniciativas e benefícios de proteção social para promover a prevenção do
VIH/Sida é um exemplo de como as respostas podem ser efetivamente integradas no
âmbito do desenvolvimento da sociedade civil.
Apesar do acesso aos medicamentos ser extremamente importante, as
necessidades das pessoas com VIH/Sida vão muito além dos cuidados de saúde (ONU,
2000). As estratégias de cuidados prestados a estes doentes devem ser abrangentes e
integrais, respondendo a várias necessidades, que vão desde o diagnóstico precoce,
aconselhamento e impacto da doença (ONU, 2000).
O papel das comunidades e organizações, especialmente os que envolvem
pessoas que vivem com VIH/Sida e as suas famílias é especialmente importante, uma
vez que seu trabalho promove a solidariedade social, proporciona-lhes apoio emocional
e ajuda a protegê-los contra a discriminação e a violação dos seus direitos (ONU, 2000).
A assistência e apoio prestados às pessoas infetadas pelo VIH/Sida podem ajudar
a proteger a saúde da comunidade em geral, nomeadamente através de uma prevenção
e diagnóstico mais eficaz, uma vez que há muita gente que desconhece ser portador do
vírus (ONUSida, 2013).
Um estudo do CNsida refere que, no 1º semestre de 2007, na região Norte do
país, eram acompanhados pelo Serviço Social dos hospitais (dos hospitais
respondentes) 893 doentes infetados pelo VIH/Sida. Estes estudos são pertinentes, na
medida em que permitem avaliar as reais necessidades dos doentes, bem como a
capacidade de resposta, na área social. Existia, segundo o mesmo estudo, uma evidente
lacuna em Portugal no que respeita a estruturas prestadoras de cuidados de saúde
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continuados dirigidos a doentes com infeção pelo VIH/Sida, nomeadamente ao nível do
apoio psicossocial e clínico.
De acordo com o Departamento de Proteção Social de Cidadania da Segurança
Social (2006), muito embora esta problemática do VIH/Sida tenha surgido inicialmente
como um problema de saúde, este é cada vez mais um problema de ordem social, com
múltiplas implicações na comunidade. As crenças, atitudes e representações sociais que
continuam a existir, associadas às formas de transmissão do VIH/Sida, bem como a
forma como a doença progride, produzem, nos indivíduos infetados e afetados, múltiplas
necessidades pessoais e sociais. Em muitos casos, a infeção pelo VIH/Sida dá origem a
situações de rutura social, mesmo em pessoas até então socialmente integradas,
resultante da dificuldade de manutenção e/ou obtenção de emprego, com a consequente
diminuição das capacidades económicas, bem como da perda de suporte afetivos, com
afastamento e/ou rejeição por parte de amigos, colegas e/ou até da própria família.
Segundo os dados recolhidos pelo Departamento de Proteção Social de
Cidadania da Segurança Social (2006), o trabalho desenvolvido pelos técnicos nos
serviços locais de Segurança Social, centra-se no atendimento/acompanhamento de
indivíduos infetados pelo VIH/Sida e famílias, que apresentam um conjunto de
problemáticas ao nível social decorrentes desta patologia, ainda hoje estigmatizante. Os
apoios traduzem-se sobretudo na atribuição de apoio económico com diversas
finalidades, e encaminhamento para Instituições Particulares de Solidariedade Social
(IPSS) e Organizações Não-governamentais (ONG), deixando sem resposta aqueles
cujos principais problemas se relacionam com a perturbação psicológica decorrente do
diagnóstico e a estigmatização que antecipam ou sofrem de facto.
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Ainda segundo os dados do Departamento supra referido (2006), na generalidade
dos Centros Distritais de Segurança Social (CDSS), os técnicos atendem todas as
situações, não existindo portanto técnicos que se possam dedicar exclusivamente a esta
problemática específica, com as implicações em termos de intervenção social daí
decorrentes. Os procedimentos da Segurança Social traduzem-se essencialmente em
atendimentos, visitas domiciliárias, articulação com outras instituições e situações
contratualizadas, e a tipologia dos apoios prestados são sobretudo ao nível de apoios
económicos, apoio psicossocial e encaminhamento para outras entidades. Segundo a
fonte supracitada, no ano de 2006, foram despendidos 3.208.593,17 euros em apoios
económicos a esta população, sendo que destes, 31% foram destinados a alojamento,
28% a alimentação e 20% a assistência medicamentosa. O distrito do Porto foi, de longe,
o distrito onde foi atribuído o maior número de apoios económicos (1.8 milhões de euros)
direcionados para os doentes infetados pelo VIH/Sida, o que é congruente com os dados
epidemiológicos, dado ser o distrito na região Norte com mais casos notificados. Ainda
de acordo com a mesma fonte, no que se refere à caracterização dos doentes infetados
pelo VIH/Sida apoiados pela Segurança Social (2513 no total), no ano de 2006, constatase que a faixa etária predominante dos indivíduos que recorreram aos serviços de Ação
Social era a dos 35 aos 39 anos, prevalecendo o sexo masculino. Os dados indicam
ainda que a maioria dos indivíduos se encontram em situação de desemprego, sendo
que apenas 11% mantém atividade profissional regular. No que respeita à via de
transmissão do VIH indicada pelos indivíduos apoiados pelos Serviços de Ação Social
da Segurança Social, verifica-se que aquela que apresentava uma maior proporção
(64%) era a associada aos utilizadores de drogas injetáveis (UDI). No que respeita a
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crianças, durante o ano de 2006, os serviços de Ação Social apoiaram 33 crianças
infetadas pelo VIH/Sida, na sua maioria menores de dez anos, que viviam com os pais,
e frequentavam creches ou o ensino básico.
No que se refere a acordos de cooperação celebrados entre os CDSS e as IPSS,
no ano de 2006, encontravam-se em funcionamento três Unidades Residenciais, seis
Serviços de Apoio Domiciliário e nove Centros de Atendimento e Acompanhamento
Psicossocial. Foram também celebrados mais dois novos acordos para Unidades
Residenciais, Apoio Domiciliário, e Centros de Atendimento e Acompanhamento
Psicossocial, distribuídos por apenas alguns distritos do país. Atendendo ao panorama
nacional da infeção do VIH/Sida, será legítimo considerar que estas respostas poderão
ser insuficientes face aos casos existentes.
É incontestável a importância que os recursos sociais têm na recuperação e
gestão da doença, principalmente a doença crónica, sendo importantíssimo que estas
sejam suficientes e adequadas. Desde o início da epidemia do VIH/Sida, nos anos 80,
até hoje, muito se tem feito para proporcionar melhor qualidade de vida aos portadores
de VIH/Sida (Colombrini, Lopes & Figueiredo, 2006). A tentativa de apoio à população
atingida por esta doença requer o reconhecimento claro de que a infeção por VIH/Sida
tem peculiaridades e particularidades que a diferenciam do atendimento e tratamento de
outras doenças igualmente graves. Não tem um carácter apenas de cuidado e tratamento,
pois lidar com estas pessoas reporta-nos a questões que envolvem a doença, a sua
transmissibilidade, a estigmatização, a morte, a não curabilidade e a própria perspetiva
existencial. Ela tem uma ampla repercussão que atinge não apenas o doente, mas todo
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o seu contexto sociofamiliar, deixando de ser um problema somente médico, sendo
também social, económico, psicológico e político (Narciso, Medina & Pereira, 2000).

II.

M ETODOLOGIA

O BJETIVOS

Este relatório tem como principais objetivos descrever os recursos existentes em
Portugal na área do VIH/Sida, sobretudo na região Norte do país, de acordo com a
Unidade Territorial para Fins Estatísticos (NUTS) II. Integram esta unidade os seguintes
distritos: Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real.
P ROCEDIMENTOS

Para a documentação das respostas existentes para pessoas que vivem com
VIH/Sida e suas famílias foram consultados sites e relatórios oficiais nacionais e
institucionais, de organizações governamentais (OGs) e não-governamentais (ONGs)
que atuam neste domínio. A apresentação dos equipamentos existentes está dividida em
dois grandes grupos: Primeiro são apresentados os recursos na área de prestação de
cuidados de saúde a pessoas que vivem com VIH/Sida e toxicodependentes, para o qual
são apresentados o distrito, o concelho e a instituição em questão; No segundo grupo
são apresentados os recursos sociais existentes na área do VIH/Sida e os recursos
existentes na área da toxicodependência, sendo que para cada tipo de resposta social
existente são apresentadas as instituições que prestam o serviço, o distrito, concelho de
localização, a capacidade da resposta, o número de doentes que beneficiam da mesma
e a fonte de financiamento.
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Optou-se por apresentar igualmente os recursos existentes para pessoas
toxicodependentes, protocoladas com a segurança social, pelo facto de esta ser também
uma realidade entre algumas das pessoas que vivem com VIH/Sida.

F ONTES

CONSULTAD AS

As fontes e documentos consultados para compilação dos recursos existentes
foram:
Direção Geral de Saúde;
Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/Sida, da DGS;
Plano nacional para prevenção e controlo da infeção por VIH/Sida 20122016;
Instituto de Segurança Social, IP (ISS, IP);
Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP);
Equipamentos Carta Social, por distrito, concelho e tipo de resposta social;
Relatórios da Carta Social (2000-2013);
Relatório de atividades Instituto de Segurança Social, IP (2012, 2013);
Relatório de atividades da associação SOL (2013);
Guia de recursos CNSida, 2010
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III.
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DE
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PARA O

VIH/S IDA

Centro de Aconselhamento e Deteção (CAD)
Os Centros de Aconselhamento e Deteção permitem o acesso ao diagnóstico
precoce do VIH, de forma voluntária, gratuita e confidencial (CNSida, 2010).
Tabela 4: Centros de Aconselhamento e Deteção

Distrito

Concelho

Instituição

Braga

Braga

CAD Braga

Bragança

Bragança

CAD Bragança

Porto

CAD VIH/Sida Porto

Porto

Porto

Médicos do Mundo
Fundação Portuguesa A Comunidade
Contra a Sida
Porto Escondido (Unidade Móvel)

Porto

Norte Vida

Vila Nova de Gaia

APDES

Viana do Castelo

Serviço de Saúde Pública do Alto Minho

Porto

Viana do Castelo

Porto

Fontes: CNSida, 2010; Associação Positivo
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Centro de Resposta Integrada (CRI)
Os Centros de Respostas Integradas prestam serviços a consumidores de
substâncias, lícitas (tabaco e álcool) e ilícitas, em regime de ambulatório, individual ou
em grupo. De forma a garantir a deteção precoce do VIH em toxicodependentes, o
Instituto da Droga e da Toxicodependência, IP (IDT.IP) 1 e o CNSida criaram um
programa com esse fim, denominado Klotho, que permite a identificação precoce e a
prevenção da infeção VIH em consumidores de substâncias ilícitas e lícitas. Estes
centros poderão ter, também, como função, a administração de terapêutica anti
retrovírica (TAR), em doentes com baixa adesão terapêutica (CNSida, 2010).
Tabela 5: Centros de Respostas Integradas

Distrito

Concelho

Instituição

CRI - Centro Respostas Integradas de
Braga
Braga
Equipa Técnica de Braga
Guimarães
Equipa Técnica de Guimarães
CRI - Centro Respostas Integradas de
Bragança
Bragança
Bragança
Equipa Técnica de Bragança
Freixo de Espada à Consulta Descentralizada de Freixo de
Cinta
Espada à Cinta
Mirandela
Consulta Descentralizada de Mirandela
Consulta Descentralizada de
Mogadouro
Mogadouro
Consulta Descentralizada de Torre de
Torre de Moncorvo
Moncorvo
CRI Porto Central - Centro Respostas
Porto
Integradas
Porto
Equipa Técnica de Cedofeita
Santa Maria da
Equipa Técnica de Santa Maria da
Feira
Feira
Braga

Braga

Bragança

Porto

1

A extinção deste organismo, em 2011, deu lugar à criação do Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD)
Cf. Decreto-Lei n.º 17/2012, de 26 de janeiro, que aprova a orgânica do SICAD
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Vila Nova de Gaia
Porto
Porto
Matosinhos
Santo Tirso
Trofa
Porto
Porto
Gondomar
Paços de Ferreira
Porto
Porto
Viana do Castelo

Viana do
Castelo

Viana do Castelo
Valença
Vila Real
Vila Real
Alijó
Chaves

Vila Real

Equipa Técnica de Vila Nova de Gaia
CRI Porto Ocidental _Centro Respostas
Integradas
Equipa Técnica Porto Ocidental
Equipa Técnica de Matosinhos
Consulta Descentralizada de Santo
Tirso
Consulta Descentralizada da Trofa
CRI - Centro Respostas Integradas do
Porto Oriental
Equipa Técnica Porto Oriental
Equipa Técnica de Gondomar
Equipa Técnica de Freamunde
Consulta Descentralizada S. Pedro da
Cova
Consulta Descentralizada Valongo
CRI - Centro de Respostas Integradas
de Viana do Castelo
Equipa Técnica de Viana do Castelo
Consulta Descentralizada Valença
CRI -Centro Respostas Integradas de
Vila Real
Equipa Técnica de Vila Real
Consulta Descentralizada de Alijó
CTC - Centro Transfronteiriço Chaves

Fonte: CNSida, 2010

No que toca a especificidade de intervenção das Equipas Técnicas Especializadas
no âmbito do SICAD na região Norte, destacam-se os seguintes projetos:
Projeto Integrado de Atendimento Materno (PIAM)
Ao PIAM compete a prestação de cuidados integrados e globais a mulheres
grávidas e puérperas toxicodependentes e seus filhos, seguindo as modalidades
terapêuticas mais adequadas a cada situação, em regime de ambulatório, com vista ao
tratamento, redução de danos e reinserção dessas doentes.
Projeto Integrado de Apoio à Comunidade (PIAC)
Ao PIAC compete a prestação de um serviço de apoio à comunidade no âmbito
da prevenção seletiva e indicada, fornecendo um espaço de escuta e de consulta a
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jovens e adultos em dificuldades, promovendo a informação, sensibilização e formação
de adultos significativos que possam estar em contacto com jovens, em dificuldades ou
não, assim como fornecendo um espaço de consultadoria e apoio técnico às instituições
que lidam com jovens em risco (SICAD, 2013).

Centro de Terapêutica Combinada (CTC)
Os Centros de Terapêutica Combinada são centros que reúnem no mesmo
espaço físico um atendimento integrado a doentes com patologia infeciosa (tuberculose
e VIH) e aditiva (heroinómanos).
Tabela 6: Centro de Terapias Combinadas

Distrito
Porto

Concelho
Porto

Instituição
CTC Joaquim Urbano

Fonte: CNSida, 2010

Centros Hospitalares
Os Hospitais são serviços de saúde, de diferentes níveis de especialidades,
constituídos por recursos tecnológicos e humanos especializados. A sua atividade é o
diagnóstico, tratamento e a reabilitação, que pode ser desenvolvida em regime de
internamento ou ambulatório. Em relação à infeção VIH/Sida os hospitais com Unidades
ou Serviços de Doenças Infeciosas (ou Infeciologia) prestam o acompanhamento em
ambulatório a utentes com a infeção VIH/Sida e facultam a Terapia Anti Retrovírica (TAR)
nas farmácias hospitalares. A marcação de consulta é habitualmente fácil e rápida, sendo
apenas necessário apresentar análises comprovativas da infeção e/ou um relatório
médico que referencia a situação (CNSIDA, 2010).
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Tabela 7: Hospitais

Distrito

Concelho
Braga

Braga

Bragança

Guimarães
Bragança
Mirandela
Mogadouro
Porto
Porto
Vila Nova de Gaia

Porto
Matosinhos
Penafiel
Viana do
Castelo
Vila Real

Viana do Castelo
Vila Real
Chaves

Instituição
Hospital de Braga
Centro Hospitalar do Alto Ave, E.P.E –
Unidade de Guimarães
Unidade Local de Saúde do Nordeste
Consulta Descentralizada de Mirandela
Consulta Descentralizada de
Mogadouro
Hospital de S. João, E.P.E
Centro Hospitalar do Porto - Hospital de
Santo António
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
Unidade Local de Saúde de
Matosinhos, E.P.E – Hospital Pedro
Hispano
Hospital Padre Américo de Vale de
Sousa, S.A.
Unidade Local de Saúde do Alto Minho,
EPE (Hospital Santa Luzia)
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e
Alto Douro, E.P.E
Hospital Distrital de Chaves

Fonte: CNSida, 2010

Unidades de Cuidados Continuados Integrados
A rede nacional de cuidados continuados integrados (RNCCI) tem como objetivo
principal prestar os cuidados adequados, de saúde e apoio social, a todas as pessoas
que se encontrem em situação de dependência, independentemente da idade. Apesar
de não ser um recurso exclusivo para pessoas que vivem com VIH/Sida, é um recurso
adicional importante de referenciação para o tratamento dessas pessoas.
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Tabela 8: Unidades de Cuidados Continuados Integrados

Localidade
BRAGA
Barcelos
Barcelos
Barcelos
Braga
Braga
Braga
Celorico Basto
Cabeceiras Basto
Fafe
Fafe
Fafe
Delães
Forjães/Esposende
Esposende
Esposende
Guimarães
Guimarães
Guimarães
Póvoa Lanhoso
Póvoa Lanhoso
Riba de Ave
Riba de Ave
Riba de Ave
Vieira do Minho
Vila Verde
Vila Verde
Vizela
Vizela
BRAGANÇA
Freixo Esp. Cinta
Freixo Esp. Cinta
Bragança
Bragança
Macedo

Unidade

Tipologia

Lotação

5 Sensi
S.C.M. Barcelos
S.C.M. Barcelos
O Poverello
O Poverello
O Poverello
S. Bento Arnoia
S.C.M. S. Miguel Refojos
C.S.P.S.
Martinho Medelo
C.S.P.S. Martinho
Medelo
S.C.M. Fafe
Divino Salvador
Dr. Queiroz De Faria
S.C.M. Esposende
S.C.M. Esposende
S.C.M. Guimarães
U.S.Pedro - Polvoreira
Nespereira
S.C.M. Póvoa Lanhoso
S.C.M. Póvoa Lanhoso
S.C.M. Riba de Ave
S.C.M. Riba de Ave
S.C.M. Riba de Ave
S.C.M. Vieira Minho
S.C.M Vila Verde
S.C.M. Vila Verde
S.C.M. Vizela
S.C.M. Vizela

Longa
Média
Longa
Média
Longa
Paliativos
Longa
Longa
Média

42
10
40
24
24
10
20
22
10

Longa
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Convalescença
Longa
Longa
Convalescença
Média
Longa
Média
Longa
Convalescença
Longa
Convalescença
Longa
Média
Longa
Média
Longa
Média
Longa

27
23
31
19
10
35
30
30
28
29
14
14
25
20
33
33
30
30

S.C.M. Freixo Esp. Cinta
S.C.M. Freixo Esp. Cinta
S.C.M Bragança
S.C.M. Bragança
CHNE - Polo de Macedo
de Cavaleiros

Longa
Média
Média
Longa
Paliativos

28
11
15
25
15

26

Miranda Douro
Mirandela
Mirandela
Mogadouro
Torre Moncorvo
Vila Flor
Vila Flor
Vimioso
GUARDA
VN Foz Côa
VN Foz Côa
PORTO
Paredes
Paredes
Penafiel
Valongo
Valongo
Porto
Porto
Vila Nova Gaia
Vila Nova Gaia
Póvoa do Varzim
Vila Nova Gaia
Vila Nova Gaia
Paços Ferreira
Paços Ferreira
Felgueiras
Felgueiras
Felgueiras
Lousada
Marco Canaveses
Póvoa Varzim
Póvoa Varzim
Póvoa Varzim
Póvoa Varzim
Santo Tirso
Santo Tirso
Vila do Conde
Vila do Conde
Vila do Conde

S.C.M. Miranda Douro
S.C.M. Mirandela
S.C.M. Mirandela
S.C.M. Mogadouro
S.C.M Torre Moncorvo
S.C.M. Vila Flor
S.C.M. Vila Flor
S.C.M Vimioso

Longa
Média
Longa
Longa
Longa
Longa
Média
Longa

21
10
20
24
19
18
11
22

CSP Freixo Numão
CSP Freixo Numão

Média
Longa

10
15

Hospital Mis. Paredes
Hospital Mis. Paredes
Ass. Desenv. Figueira
Hospital S. Martinho
Hospital S. Martinho
Celestial O. T. S.
Trindade
Celestial O. T. S.
Trindade
Hospital do Mar
Hospital do Mar
Clipóvoa
Montepio Residências
Montepio Residências
Radelfe
Radelfe
S.C.M. Felgueiras
S.C.M. Felgueiras
S.C.M. Felgueiras
S.C.M. Lousada
S.C.M. Marco Canaveses
S.C.M. Póvoa Varzim
S.C.M. Póvoa Varzim
Wecare
Wecare
S.C.M. Santo Tirso
S.C.M. Santo Tirso
Hospitais Senhor Bonfim
S.C.M. Vila do Conde
S.C.M. Vila do Conde

Média
Convalescença
Longa
Longa
Média
Média

17
16
25
16
16
19

Longa

26

Média
Longa
Média
Média
Longa
Média
Longa
Longa
Média
Convalescença
Média
Longa
Longa
Média
Paliativos
Longa
Média
Longa
Média
Longa
Média

23
45
34
40
40
22
27
32
18
14
30
20
27
21
16
28
16
16
22
30
25

27

Amarante
Gondomar
Gondomar
Matosinhos
Matosinhos
VIANA DO CASTELO
Arcos Valdevez
Arcos Valdevez
Viana do Castelo
Viana do Castelo
Caminha
Melgaço
Melgaço
Monção
Monção
Viana
Ponte Barca
Ponte Barca
Ponte Barca
Ponte Lima
VILA REAL
Alijó
Alijó
Boticas
Murça
Murça
Peso da Régua
Ribeira de Pena
Sabrosa
Vila Real

S.C.M. Amarante
F. Fernando Pessoa
F. Fernando Pessoa
Kastelo Marta Ortigão
Kastelo Marta Ortigão

Longa
Longa
Média
UCIP1
EAP

50
40
15
10
10

S.C.M. Arcos Valdevez
S.C.M. Arcos Valdevez
Centro C. Darque
Centro C. Darque
I.S.João Deus - Gelfa
Casa S. José - Melgaço
Casa S. José - Melgaço
S.C.M Monção
S.C.M. Monção
Bella Vida
Casa da Cerca
S.C.M. Ponte Barca
S.C.M. Ponte Barca
S.C.M. Ponte Lima

Média
Longa
Longa
Média
Longa
Média
Longa
Média
Longa
Convalescença
Longa
Média
Longa
Longa

44
38
16
15
40
8
21
17
17
24
18
7
18
28

S.C.M. Alijó
S.C.M. Alijó
S.C.M. Boticas
S.C.M. Murça
S.C.M. Murça
S.C.M. Peso da Régua
S.C.M. Ribeira de Pena
S.C.M. Sabrosa
S.C.M. Vila Real

Média
Longa
Longa
Longa
Média
Longa
Longa
Média
Média

9
22
24
20
25
26
24
20
27

Fonte: Site ARS Norte
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As respostas sociais existentes na área do VIH/Sida, protocoladas com o ISS, IP,
integram a Rede de Serviços e Equipamentos Sociais (RSES) no âmbito da ação social,
que concorre para os objetivos fundamentais de prevenção e reparação de situações de
carência e desigualdade socioeconómica, de dependência, de disfunção, exclusão ou
vulnerabilidade sociais, bem como a integração e promoção comunitárias das pessoas
e o desenvolvimento das respetivas capacidades. A Carta Social tem-se constituído um
instrumento privilegiado com informação mais relevante da dinâmica da RSES,
fundamental na avaliação e definição das políticas sociais, no apoio ao planeamento e
preparação da tomada de decisão, afirmando-se também como meio essencial na linha
de informação ao cidadão (GEP, 2013).
No âmbito da Carta Social é considerado equipamento social toda a estrutura
física onde se desenvolvem as diferentes respostas sociais ou estão instalados os
serviços de enquadramento a determinadas respostas que se desenvolvem diretamente
junto dos utentes (GEP, 2013).
Na RSES estão contempladas três tipos de respostas direcionadas para as
pessoas infetadas pelo VIH/Sida e suas famílias: os centros de atendimento /
acompanhamento psicossocial, o serviço de apoio domiciliário (SAD) e o apoio
residencial.
Até ao ano de 2012, segundo relatório do ISS do mesmo ano, tinham sido
celebrados no total 19 acordos e apoiados 503 doentes infetados com VIH/Sida,
mantendo-se esses mesmos valores em 2013. Destes acordos, 11 referiam-se a centros
de atendimento/acompanhamento psicossocial, do qual haviam beneficiado 387
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doentes; 4 referiam-se a serviços de apoio domiciliário (88 doentes beneficiários) e 4 a
residências para pessoas infetadas pelo VIH/Sida (28 doentes benificiários). A despesa
associada a estas respostas sociais foi de 1.382 milhares de euros.
No que respeita às respostas direcionadas para pessoas toxicodependentes, a
Segurança Social financia recursos relacionados com apartamentos de reinserção social
e a equipas de intervenção direta. Em 2013, existiam 52 acordos, abrangendo cerca de
912 pessoas, com uma despesa associada de 2.429 milhares de euros.
As respostas do âmbito da RSES, que se dirigem às Pessoas Infetadas pelo
VIH/Sida, revelam poucas alterações nos últimos anos, verificando-se, ainda assim, um
crescimento dos Centros de Atendimento e Acompanhamento Psicossocial desde 2000
(28 %). A par do número de respostas sociais, a capacidade das respostas dirigidas a
este grupo tem evidenciado um desenvolvimento positivo, destacando-se o crescimento
da capacidade de apoio do Centro de Atendimento e Acompanhamento Psicossocial
(46 %) entre 2000 e 2012 (GEP, 2013).
A implantação no território continental de respostas destinadas às pessoas
infetadas pelo VIH/Sida tem-se efetuado sobretudo nos distritos ao longo da faixa litoral.
É de salientar, contudo, que do total de distritos do continente, 11 apresentam respostas
para esta população, embora Lisboa concentre cerca de 50 % da oferta. No que respeita
à taxa de utilização das respostas sociais, os elevados níveis de utilização que
caraterizam estas respostas têm-se mantido entre 2000-2013, traduzindo a procura por
este tipo de serviços. Em 2013, as residências para pessoas infetadas pelo VIH/Sida
apresentavam uma utilização de 97%, enquanto a resposta SAD apresentavam uma taxa
de utilização de 88% (GEP, 2013).
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No que respeita às respostas sociais dirigidas às pessoas toxicodependentes
registou-se entre 2000 e 2013 um desenvolvimento importante (56%), embora se
encontrem num período de estabilização nos últimos anos. A distribuição de respostas
sociais dirigidas às Pessoas Toxicodependentes no território continental evidencia
alguma discrepância. Os distritos dispostos ao longo da faixa litoral reúnem a maioria
das respostas para esta população, sendo que Lisboa concentra 36% do total de
respostas. Os distritos de Viana do Castelo, Viseu, Guarda e Beja continuam a não ter
implantada qualquer valência (GEP, 2013).
A taxa de utilização dos Apartamentos de Reinserção Social manteve-se, em linha
com os anos anteriores, acima dos 80%, sendo que, em 2013, a taxa de utilização desta
resposta estabeleceu-se nos 81%, traduzindo uma diminuição face a 2012 (GEP, 2013).
Os relatórios da carta social não apresentam dados desintegrados por distrito ou
por NUTS, pelo que não é possível fazer referência à evolução destes parâmetros
apenas para a região Norte de Portugal.
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Centro de atendimento e acompanhamento psicossocial
Resposta social, desenvolvida através de um serviço, dirigida a portadores de VIH,
vocacionada para o atendimento, acompanhamento e ocupação em regime diurno (GEP,
2013). Estas instituições têm como principais objetivos, de acordo com o guia de
recursos para o VIH/Sida (CNSida, 2010):
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Informar, orientar e apoiar pessoas e famílias em situação de rutura e
isolamento familiar;
Prevenir situações de exclusão social e familiar e contribuir para o
restabelecimento do equilíbrio funcional;
O apoio e acompanhamento prestado ao utente depende das respostas (serviços)
disponíveis em cada uma das instituições, podendo passar por apoio económico,
géneros alimentares, medicação, vestuário, produtos de higiene, apoio psicológico,
apoio jurídico, ajudas técnicas, títulos de transporte, entre outros.
Tabela 9: Centros Atendimento/Acompanhamento Psicossocial

Distrito

Braga

Porto

Viana
do
Castelo

Concelho

Instituição

Capacidade Utentes

CRIAS – Centro
Paroquial de
Fraternidade Cristã
Braga
e Solidariedade
Social S. José de S.
Lázaro
Fundação
Portuguesa a
Comunidade Contra
Porto
a Sida – Delegação
Norte
Abraço – Centro
Porto
João Carlos
Gabinete Social de
Viana do
Atendimento à
Castelo
família

Fonte
Financiamento

40

8

Protocolo
ISS, IP

188

188

Protocolo
ISS, IP

-

183

Programa
ADIS/Sida

30

30

Protocolo
ISS, IP

Fonte: Carta Social, GEP, 2014; Relatório atividades Abraço, 2013
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Serviço de apoio domiciliário (SAD) para pessoas infetadas por VIH/Sida
Resposta social, desenvolvida a partir de um equipamento, que consiste na
prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio a indivíduos e
famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam
assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das necessidades básicas e/ou
as atividades da vida diária (GEP, 2013). Inclui atividades de vida quotidiana, tais como
higiene, conforto, alimentação, vigilância terapêutica, os cuidados diretos de carácter
físico e psicológico. Pode também incluir cuidados indiretos tais como o apoio à gestão
doméstica e à ligação com o meio social envolvente, permitindo à pessoa manter-se no
seu meio natural de vida (CNSida, 2010).
Tabela 10: Serviço de Apoio Domiciliário

Distrito

Concelho

Braga

Braga

Porto

Porto

Instituição

Capacidade

CRIAS
–
Centro
Paroquial
de
Fraternidade Cristã e
Solidariedade Social S.
José de S. Lázaro
Abraço – Centro João
Carlos

Utentes

Fonte
Financiamento

40

8

Protocolo
ISS, IP

-

48

Programa
ADIS/Sida

Fonte: Carta Social, GEP, 2014; Relatório Atividades Abraço, 2013
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Residência para pessoas com VIH/Sida
Resposta social, desenvolvida em equipamento, vocacionada para alojar pessoas
infetadas e/ou doentes infetadas pelo VIH, em rutura familiar e desfavorecimento
socioecónomico (GEP, 2013).
Tabela 11: Apoio Residencial

Distrito

Concelho

Braga

Braga

Porto

Porto

Instituição
CRIAS – Centro Paroquial
de Fraternidade Cristã e
Solidariedade Social S.
José de S. Lázaro
Abraço – Centro João
Carlos

Capacidade Utentes

Fonte
Financiamento

5

3

Protocolo
ISS, IP

8

8

Programa
ADIS/Sida

Fonte: Carta Social, GEP, 2014; Relatório de Atividades Abraço, 2013
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Outros recursos sociais no âmbito do VIH/Sida
Tabela 12: Outros recursos sociais

Distrito

Concelho

Porto
Porto

Porto

Instituição

Apoio Prestado
Utentes

Aconselhamento
Jurídico
Associação
Alimentação/Refeitório/
Abraço – Centro
Cantina Social
João Carlos
Centro de
acompanhamento na
adesão terapêutica
Associação
Médicos
do Centro de apoio sócio
Mundo – Porto sanitário
Escondido

Fonte
Financiamento
Programa
ADIS/Sida
Programa
ADIS/Sida
Programa
ADIS/Sida
Programa
ADIS/Sida

Fonte: CNSida, 2010

R ESPOSTAS S OCI AIS

PARA A

T OXICODEPENDÊNCIA

Equipa de Intervenção Direta
Resposta social desenvolvida através de um serviço constituído por unidades de
intervenção junto da população toxicodependente e suas famílias e junto de
comunidades afetadas por este fenómeno (GEP, 2013).
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Tabela 13: Equipas de Intervenção Direta

Distrito

Concelho

Braga

Braga

Bragança

Bragança
Maia

Porto

Vila Real

Porto

Instituição
Cruz Vermelha
Portuguesa
Associação
Reaprender a
Viver
Cruz Vermelha
Portuguesa
NorteVida –
Associação
para a
Promoção da
Saúde

Capacidade Utentes

Fonte
Financiamento

61

53

Protocolo
ISS, IP

50

50

Protocolo
ISS, IP

88

88

Protocolo
ISS, IP

449

419

Protocolo
ISS, IP

Porto

Espaço Pessoa

420

420

Protocolo
ISS, IP

Vila Real

Cáritas
Diocesana de
Vila Real

30

30

Protocolo
ISS, IP

Fonte: Carta Social, GEP

Apartamento de Reinserção Social e Centro de Acolhimento Temporário
Resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste em acolher,
temporariamente, pessoas toxicodependentes, que após a saída de unidades de
tratamento, de estabelecimentos prisionais, de centros tutelares ou de outros
estabelecimentos da área da justiça, se confrontem com problemas de reinserção social,
familiar, escolar ou profissional (GEP, 2013).
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Tabela 14: Apartamento de Reinserção Social

Distrito

Braga

Vila
Real

Instituição

Capacidade

Utentes

Fonte
Financiamento

Braga

Centro
de
Solidariedade
de Braga /
Projeto
Homem

29

20

Protocolo
ISS, IP

Vila Real

Cáritas
Diocesana de
Vila Real

10

8

Protocolo
ISS, IP

Concelho

Fonte: Carta Social, GEP, 2014

IV. C ONCLUSÃO
Na Região Norte de Portugal foram identificados, entre 1983 e 2012, cerca de
10689 casos de infeção por VIH/Sida, representando 25,1% dos casos a identificados a
nível nacional. Apesar de se ter vindo a aumentar o número de respostas sociais
existentes para os doentes portadores deste vírus, pode verificar-se que, em dois dos
distritos na zona Norte (Bragança e Vila Real), não existe qualquer resposta social
direcionada para estes doentes. De referir que, de acordo com um dos objetivos (objetivo
específico 5.6) estabelecidas pelo programa nacional para a infeção VIH/Sida é a garantir
da integração, continuidade e qualidade dos cuidados de saúde e apoio social às
pessoas infetadas pelo VIH/Sida. No entanto, não existe qualquer evidência,
nomeadamente ao nível dos relatórios de atividades das várias instituições, que apontem
para esta articulação.
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De forma a aferir acerca da adequação dos serviços, de cariz social, existentes,
está em curso um estudo cujo principal objetivo se prende com a avaliação dos recursos
psicossociais dos doentes infetados pelo VIH/Sida, na região Norte de Portugal, de
acordo com o NUTS II. Este estudo pretende avaliar um número representativo de
doentes, no sentido de perceber, por um lado, em que condições económico-sociais
vivem, de que recursos sociais beneficiam na atualidade e, na sua perspetiva, que
recursos sociais são insuficientes. Por outro lado, são avaliados também os fatores de
risco que mantém atualmente, qual o seu estado emocional atual e a história de
experiências adversas ao longo da vida.
A integração geral dos resultados destes dois estudos permitirá conhecer em que
áreas existe uma maior necessidade de intervenção e que necessidades são mais
prementes na intervenção junto destes doentes, de modo a garantir a integração de
cuidados, prevista nas orientações nacionais e internacionais.

S ITES

DE INFORM AÇÃO

VIH/S ID A

Programa SHE: http://www.sheprograma.pt/sobre-o-programa-she/saiba-quemsomos/#.VJFwsyusVUU
Portal da Juventude:
https://juventude.gov.pt/SaudeSexualidadeJuvenil/Sexualidade/VIHSIDA/Paginas/defau
lt.aspx
Aidsinfo: http://aidsinfo.nih.gov/ (possível consultar informação em Inglês e
Espanhol)
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L INHAS T ELEFÓNICAS

DE

A POIO

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
Telefone: 707 200 077

Linha SOS Palavra Amiga - Apoio em
situações de desequilíbrio psicológico e
tentativa de suicídio

Linha de Emergência Social

Telefone: 232 424 282
Horário: Dias úteis das 21h00 às 01h00

Telefone: 144
Linha Alcoólicos Anónimos
Saúde 24
Telefone: 21 716 29 69
Telefone: 808 24 24 24

Centro Anti-Discriminação VIH/Sida
Linha de Apoio Jurídico e informativo
Telefone: 707 240 240
Horário: dias úteis das 9h30 às 12h30 e
das 15h00 às 18h00

Linha da Juventude
Telefone: 707 203 030

Linha SOS Sida
Telefone: 800 201 040 – Serviço
Gratuito
Horário: Todos os dias das 18h00 às
22h00

Linha Vida
Telefone: 800 255 255 – Serviço
Gratuito

Linha Verde CITE (Comissão para a

Horário: Dias úteis das 10h00 às 20h00

Igualdade no Trabalho e no Emprego
Telefone: 800 204 684

Linha Imigrante
Telefone: 707 201 183

Linha Vida SOS Droga
Telefone: 1414

Sexualidade em Linha
Telefone: 808 222 003
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Linha De Narcóticos Anónimos
Telefone: 800 202 013 – Serviço
Gratuito

Linha Nacional de Emergência
Telefone: 112 – Serviço Gratuito

Linha Sida
Telefone (s): 800 266 666 – Serviço

Unidade de Apoio à Vítima Emigrante e
Discriminação Racial e Étnica
Telefone: 213587914

Linha SOS Mulher
Telefone: 808 200 175

Linha SOS Grávida – Ajuda de mãe
Telefone: 213 862 020 / 808201139

Gratuito
Horário: De 2ª a Sábado das 14h00 às
20h00

LISTA DE SIGLAS
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CAD – Centros de Aconselhamento e Deteção
CDSS – Centro Distrital de Segurança Social
CNSida – Coordenação Nacional para a Infeção VIH/Sida
CRI – Centro de Resposta Integrada
CTC – Centro de Terapêutica Combinada
DGS - Direção Geral de Saúde
ET – Equipa de Tratamento
FNSC – Fórum Nacional de Sociedade Civil para o VIH/Sida
GAT – Grupo de Ativistas em Tratamentos
IAS – International AIDS Society
IDT,IP – Instituto da Droga e da Toxicodependência
IPSS – Instituição Particular de Segurança Social
ISS, IP – Instituto de Segurança Social
KLOTHO – Programa de Identificação Precoce do VIH/Sida
NUTS - Unidade Territorial para Fins Estatísticos
OMS – Organização Mundial de Saúde
ONG – Organização Não Governamental
ONU – Organização das Nações Unidas
ONUSida – Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o VIH/Sida
PIAC – Projeto Integrado de Apoio à Comunidade
PIAM – Projeto Integrado de Apoio à Maternidade
RNCCI – Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
RSES – Rede de Serviços e Equipamentos Sociais
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Sida – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências
TAR – Terapia Anti-Retrovírica
UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
VIH – Vírus da Imunodeficiência Humana
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