
 

      

 

 

 

 

 

 

Infeção VIH/Sida  

Região Norte 

Relatório 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. 

Departamento de Saúde Pública 

          

  

PRVIH/Sida 



2 
 

 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica 
 

Título 

Infeção VIH/ Sida Região Norte – Relatório 2016 

Editor 

Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. 

Rua de Santa Catarina, 1288 

4000-447 Porto 

Presidente do Conselho Diretivo da ARSNorte, I.P. 

Dr. Pimenta Marinho 

Departamento de Saúde Pública da ARSNorte, I.P. 

Diretora 

Dra. Maria Neto 
 

Área Funcional – Promoção e Proteção da Saúde 

Dra. Lurdes Maio Gonçalves 
 

Morada 

Rua Anselmo Braamcamp, 144 

4000-078 Porto 

Tel. 220411701 | Fax: 220 411 738 

Autoria 

Maria José Santos 

Cármen Guimarães 

E-mail de contacto 

directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt 

vih.dsp@arsnorte.min-saude.pt 

 

mailto:directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt
mailto:vih.dsp@arsnorte.min-saude.pt


4 
 

 

Índice 

Introdução .......................................................................................................................................................... 6 

1. Perfil Epidemiológico da infeção VIH/Sida na região Norte .................................................. 7 

1. Acompanhamento hospitalar dos doentes com infeção VIH/Sida ...................................... 9 

2. Deteção da infeção por VIH nos Cuidados de Saúde Primários: Implementação 

Regional do Teste Rápido .......................................................................................................................... 13 

3. Reorganização da Rede de Centros de Aconselhamento e Deteção (CAD) ................... 18 

5. A infeção VIH/Sida em diferentes contextos ............................................................................ 20 

5.1 Infeção VIH nos utilizadores de drogas .............................................................................. 20 

5.1.1 Programa Troca de Seringas ”Diz Não a uma Seringa em Segunda Mão” .... 22 

5.2 Infeção VIH em Meio Prisional ............................................................................................... 23 

5.3 Programa de Financiamento Público a projetos no âmbito do PNVIH/Sida ....... 30 

5.4 Saúde Oral e Infeção................................................................................................................... 32 

6. Materiais de Prevenção ..................................................................................................................... 33 

Anexos ............................................................................................................................................................... 36 

Bibliografia ...................................................................................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
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Introdução 

 

“Não se adoece por acaso!  

Por isso vale a pena compreender as circunstâncias do risco, a negociação das exposições 

que ao longo da vida enfrentamos ou encenamos, compreender variáveis que nos ajudem a 

identificar padrões, apontar tendências, perceber a dinâmica dos determinantes da 

doença, da sua produção social e biológica. Mas este é só o início da caminhada, 

diagnosticar e tratar – sim, e tão cedo quanto possível – mas sobretudo prever e prevenir”. 

 Henrique Barros 

 

 

A infeção VIH/Sida, pelos elevados custos sociais e económicos associados e pela eficácia 

que a ação pública pode ter na mitigação dos seus efeitos e, consequentemente, desses 

custos, é um dos domínios prioritários do Plano Nacional de Saúde, pelo que os 

organismos do Ministério da Saúde, no âmbito da implementação do Programa Nacional 

para a Infeção VIH/Sida, têm desenvolvido esforços de monitorização que permitam 

adequada disponibilização de informação relevante para a prevenção e combate desta 

infeção. 

Este documento tem como principal objetivo apresentar a informação produzida em 

diferentes contextos e por diversas entidades e/ou programas relativamente à infeção 

por VIH/Sida, na região Norte. 

O conhecimento dos atuais determinantes da infeção pelo VIH é fundamental de forma a 

permitir desenhar e implementar estratégias de prevenção que possam modificar esta 

tendência. 

No cumprimento deste pressuposto, pretende-se traçar o perfil epidemiológico da 

infeção por VIH/Sida e criar uma base de indicadores regionais que nos permitam, de 

uma forma sistemática e consistente, produzir informação atualizada. 

Esta informação será disponibilizada, anualmente, no sítio do Departamento de Saúde 

Pública (DSP) da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN). 
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1. Perfil Epidemiológico da infeção VIH/Sida na região Norte 

 

Em 2015 foram notificados 197 novos casos de infeção por VIH, o que corresponde a 

uma taxa de incidência de 5.5 por 100.000 habitantes. Destes novos casos identificados, 

31 apresentavam uma doença definidora de Sida (1.2 por 100.000/hab). Nos quadros 

seguintes, observa-se a evolução temporal das taxas de incidência da infeção por VIH e 

de Sida, desde 2010 a 2015, na região Norte e Portugal continental. 

 

Quadro n.º 1: Taxa de Incidência da Infeção VIH por 100.000 habitantes, 2010-2015 

 

Quadro n.º2: Taxa de Incidência de Sida por 100.000 habitantes, 2010-2015 

 

Podemos observar no gráfico seguinte a distribuição do número de casos de infeção VIH 

por grupo etário e sexo. Verifica-se que, de 2011 a 2015, o maior número de casos 

notificados de infeção se verificou no sexo masculino e no grupo dos 20 aos 44 anos. 

 

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

2011-2015. 

 

Relativamente à categoria de transmissão, apresenta-se a evolução temporal desde 1986 

a 2015 (quadro n.º3). No quadro n.º3 verifica-se uma diminuição acentuada, desde 

2000, da toxicodependência associada à infeção por VIH e o aumento consistente da 

Residência 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Continente 18,4 16,3 15,5 14,8 11,0 9,7 

Região Norte 11,8 9,5 9,6 9,0 7,1 5,5 

Residência 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Continente 7,1 6,0 5,7 4,6 3,0 2,3 

Região Norte 5,4 3,9 4,2 2,7 1,9 1,2 
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transmissão sexual como principal via de transmissão (heterossexual e/ou 

homossexual). 

De realçar que, em 2015, a transmissão heterossexual foi responsável por 48% das 

novas infeções, o que corresponde a 91 novos casos, seguida da transmissão em homens 

que têm sexo com homens (HSH), responsável por 85 novas infeções (43%).  

 

Quadro n.º3: Distribuição do número de casos de infeção VIH por categoria de transmissão e 

quinquénio, ambos os sexos.  
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1. Acompanhamento hospitalar dos doentes com infeção VIH/Sida 

O SI.VIDA é um sistema de informação hospitalar que permite a monitorização de 

doentes com VIH/Sida. Integra os objetivos da contratualização, promovidos pela 

Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), assim como os objetivos de 

resultados em saúde, promovidos pela Direção-Geral da Saúde (DGS). 

De acordo com o disposto na Norma da DGS N.º 007/2013, é clara a importância e a 

necessidade de implementação do sistema de monitorização da informação SI.VIDA, o 

qual abrange todos os doentes infetados por VIH, em seguimento ambulatório nas 

unidades hospitalares e, ainda, os casos de profilaxia pós-exposição ao VIH contribuindo, 

deste modo, para assegurar a melhor qualidade dos serviços de saúde prestados e uma 

melhor gestão dos recursos humanos e financeiros disponibilizados, através da 

aplicação de indicadores de gestão clínica e de contratualização. 

As finalidades do SI.VIDA são melhorar a qualidade da vigilância epidemiológica da 

infeção por VIH e melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços de saúde prestados 

nas unidades hospitalares do SNS. 

Objetivos 

 Garantir o registo no programa informático SI.VIDA da informação 

epidemiológica, clínica e laboratorial, referente às pessoas infetadas por VIH e aos 

casos de profilaxia pós-exposição ao VIH, em seguimento ambulatório nas 

unidades hospitalares do SNS.  

 Garantir o registo no programa informático SI.VIDA da informação 

indispensável para assegurar a monitorização do processo de contratualização 

referente às pessoas infetadas por VIH e aos casos de profilaxia pós-exposição ao 

VIH, em seguimento ambulatório nas unidades hospitalares do SNS.  

 Avaliar, através de indicadores clínicos, laboratoriais e de terapêutica, a 

qualidade e a eficiência dos cuidados prestados às pessoas infetadas por VIH, em 

seguimento ambulatório nas unidades hospitalares do SNS.  

  Contribuir para assegurar os resultados em saúde pretendidos e previstos nos 

objetivos definidos nas Orientações Programáticas do Programa Nacional para a 

Infeção VIH/Sida (2012-2016). 

Pretende definir-se a informação-base relativa aos doentes da região em seguimento 

hospitalar a recolher anualmente nesta aplicação. Para tal, foi solicitado aos Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), entidade gestora da aplicação informática 

SI.VIDA, um conjunto de indicadores que nos permitem uma caracterização dos doentes 

em acompanhamento hospitalar, assim como o grau de implementação do SI.VIDA na 

região.  

A 31 de dezembro de 2016, a aplicação informática SI.VIDA estava implementada em 

seis Centros Hospitalares/Hospitais da região (quadro n.º4).  

 

 



10 
 

Quadro n.º 4: Centros Hospitalares/ Hospitais com implementação SI.VIDA 

CHP Centro Hospitalar do Porto 

CHSJ Centro Hospitalar São João 

CHTS Centro Hospitalar Tâmega e Sousa 

CHVNG Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/ Espinho 

HB Hospital de Braga 

ULSM Unidade Local de Matosinhos – Hospital Pedro Hispano 

Fonte: SPMS, 2017 

 

Estas seis unidades acompanham 7539 doentes, dos quais 7118 efetuam tratamento 

anti retrovírico (TAR), o que representa 94.4% dos doentes em tratamento. Desta 

forma, supera-se uma das metas dos 90-90-90 estabelecidas pela ONUSIDA até 2020. De 

seguida, apresentamos a distribuição, por Centro Hospitalar/ Hospital, do número de 

doentes acompanhados e em tratamento (quadro n.º5). 

 

Quadro n.º 5: Número de doentes em acompanhamento hospitalar e em TAR 

Centro Hospitalar/ Hospital CHTS HB CHSJ CHVNG ULSM CHP Total 

Número de doentes em 

acompanhamento hospitalar 

245 536 2238 1054 762 2704 7539 

Número de doentes com VIH/Sida 

em tratamento anti retrovírico 

(TAR) 

239 522 2185 1018 728 2426 7118 

Fonte: SPMS, 2017 

 

Relativamente ao número de doentes com diagnóstico no último ano (2016), nos 

seguintes quadros apresenta-se uma caracterização relativamente ao sexo (quadro n.º 

6), grupo etário (quadro n.º 7) e categoria de transmissão (quadro n.º 8). 

  

Quadro n.º 6: Número de doentes com diagnóstico de infeção VIH e Sida em 2016, por sexo 

Centro Hospitalar/ Hospital CHTS HB CHSJ CHVNG ULSM CHP Total 

Sexo 
Masculino 7 7 66 13 12 34 139 

Feminino 4 2 18 8 4 3 39 

Total 11 9 84 21 16 37 178 

Fonte: SPMS, 2017 
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Quadro n.º 7: Número de doentes com diagnóstico de infeção VIH e Sida em 2016, por grupo etário 

Centro Hospitalar/ Hospital CHTS HB CHSJ CHVNG ULSM CHP Total 

Grupo etário 

0-5 0 0 0 0 0 0 0 

6-14 0 0 0 0 0 1 1 

15-24 2 2 7 1 0 1 13 

25-34 2 4 24 4 6 10 50 

35-44 0 1 17 7 8 8 41 

45-54 5 2 23 4 0 11 45 

55-64 1 0 8 2 2 4 17 

64-84 1 0 5 3 0 2 11 

≥85 0 0 0 0 0 0 0 

 Total 11 9 84 21 16 37 178 

Fonte: SPMS, 2017 

Quadro n.º 8: Número de doentes com diagnóstico de infeção VIH e Sida em 2016, por categoria de 

transmissão 

Centro Hospitalar/ Hospital CHTS HB CHSJ CHVNG ULSM CHP Total 

Categoria de 

transmissão 

Bissexual 0 0 2 0 0 3 5 

Homossexual 3 2 32 4 5 15 61 

Heterossexual 7 7 47 16 11 16 104 

Toxicodependente 

(IV) 
1 0 1 1 0 1 4 

Trabalhador/a do 

Sexo 
0 0 1 0 0 0 1 

Outras categorias 0 0 1 0 0 0 1 

 Total 11 9 84 21 16 35 176 

Fonte: SPMS, 2017 

 

De acordo com o local onde foi efetuado o diagnóstico, e tal como plasmado no quadro 

n.º9, verifica-se que, dos 178 novos casos, obteve-se informação relativa ao local de 

diagnóstico em 132 doentes, dos quais 51.5% dos diagnósticos foram realizados em 

contexto hospitalar, 32.5 % foram diagnosticados nos cuidados de saúde primários e 

11% através dos centros de aconselhamento e diagnóstico.  
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Quadro n.º 9: Número de doentes com diagnóstico de infeção VIH e Sida em 2016, por entidade que 

efetuou o diagnóstico 

  CHTS HB CHSJ CHVNG ULSM CHP Total 

Entidade que 
efetuou o 

diagnóstico 

CAD 0 0 9 1 1 3 14 

Centro de Saúde 3 3 31 0 2 4 43 

Hospital 8 3 36 4 7 17 75 

internamento 5 2 3 2 0 3 15 

consulta 2 0 18 0 3 9 32 

urgência 0 0 14 2 2 3 21 

outro 1 1 1 0 2 2 7 

 Total 11 6 76 5 10 24 132 

Fonte: SPMS, 2017 

 

Relativamente ao número de doentes com data de óbito em 2016, verifica-se que 

ocorreram 55 óbitos e que três destes óbitos correspondem a doentes em que o 

diagnóstico foi realizado nesse mesmo ano (quadro n.º10). 

 

Quadro nº 10: Número de doentes com data de óbito em 2016 

Centro Hospitalar/ Hospital CHTS HB CHSJ CHVNG ULSM CHP Total 

Com data óbito em 2016 3 6 0 10 12 21 52 

Com diagnóstico em 2016 0 0 0 0 0 3 3 

 

Outro aspeto relevante a monitorizar é o número de pessoas que recorrem aos serviços 

de urgência após uma exposição ao VIH, podendo esta ocorrer em contexto ocupacional 

ou não. Assim, e de acordo com a informação registada no SI.VIDA durante o período em 

análise, 62 utentes tiveram acesso à profilaxia pós-exposição (PPE). 

 

Quadro nº 11: Número de utentes com profilaxia pós-exposição ao VIH em 2016 

Centro Hospitalar/ Hospital CHTS HB CHSJ CHVNG ULSM CHP Total 

Total de utentes 3 0 49 2 0 8 62 

Total Profilaxias 3 0 49 2 0 8 62 
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2. Deteção da infeção por VIH nos Cuidados de Saúde Primários: 

Implementação Regional do Teste Rápido 

 

Em 2013, o  DSP da ARSN, no cumprimento das orientações programáticas do Programa 

Nacional para a Infeção VIH/Sida (PNVIH/Sida) e da Circular Normativa n.º 58/2011, 

que foi atualizada em 2014, sobre o diagnóstico da infeção VIH, encetou um conjunto de 

ações para a implementação dos testes rápidos para deteção da infeção por VIH/Sida 

nos ACeS e ULS da região, nomeadamente com a realização de ações de formação sobre 

deteção precoce da infeção VIH através do teste rápido aos profissionais dos Centros de 

Diagnóstico Pneumológico (CDP), dos ACeS e das ULS  e articulação com o Departamento 

de Gestão e Administração Geral (DGAG) desta ARS para aquisição de testes rápidos. 

Em 2014, foi efetuada uma experiência-piloto em quatro ACeS (Espinho/Gaia, Marão e 

Douro Norte, Alto Tâmega e Barroso e Feira/Arouca). Após avaliação desta experiência-

piloto, foi proposto o seu alargamento aos  onze ACeS que já tinham sido alvo de 

formação e que, se considerou reunirem as condições necessárias para implementar os 

testes rápidos. 

Em 2015, a gestora do Programa Regional para a Infeção VIH/Sida (PRVIH/Sida), 

deslocou-se a cinco ACeS (Braga, Gondomar, Vale de Sousa Sul, Marão e Douro Norte e 

Alto Tâmega e Barroso) tendo efetuado reuniões com os respetivos interlocutores locais, 

para que fosse apresentada a metodologia de implementação a todas as unidades 

funcionais dos respetivos ACeS. 

Em 2016, e de forma a concluir a fase formativa, foram abrangidos 78 profissionais 

(médicos e enfermeiros) dos 9 ACeS restantes. O principal objetivo destas ações de 

formação, além da apresentação da metodologia de implementação do teste rápido e da 

forma de monitorização desta medida (registo na plataforma da DGS), foi contribuir 

para a capacitação de profissionais de saúde dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), na 

identificação das características clínicas e epidemiológicas da infeção viral aguda por 

VIH, bem como dos fatores de risco, pretendendo garantir, deste modo, a adoção das 

linhas nacionais de orientação para a realização do teste rápido em todos os ACeS e ULS. 

De acordo com a informação disponível (dados enviados para o PRVIH/Sida ou através 

do registo na plataforma eletrónica da DGS), verifica-se que, em 2014, foram realizados 

1070 testes, número que em 2015, conforme registo eletrónico, cai para 492 testes 

realizados/registados (Quadro n.º12). 

Quadro nº12: Número de Testes Realizados por ACES em 2015 

ACES Realizados Reativos Referenciados Confirmados 

Vale do Sousa Sul 192 1 1 0 

Espinho/Gaia 300 0 0 0 

Total Geral 492 1 1 1 

Dados extraídos da Plataforma DGS a 20.03.2017 
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Durante o mesmo período e de acordo com a informação disponibilizada pelos serviços 

farmacêuticos da ARSN, foram requisitados por estas estruturas nove mil setecentos e 

cinquenta testes de 4ª geração (9750), como mostra o gráfico n.º2. 

 

Gráfico n.º 2: Testes Requisitados pelos ACES em 2015 

 

Foi, ainda, elaborado um Manual de Procedimentos, que integra e sistematiza a 

informação relativa aos procedimentos de realização do teste e aos documentos 

desenvolvidos para monitorização desta medida. O seguinte gráfico mostra o número de 

profissionais que foram alvo de ações de formação neste período. (gráfico n.º3). 

 

Gráfico n.º 3: Profissionais com formação de todos os ACES/ULS 

 

Em 2016, terminada a fase formativa, realizaram-se três reuniões com os interlocutores 

locais do PRVIH/Sida, com o objetivo de divulgar o manual de procedimentos e a rede de 

referenciação hospitalar, de forma a garantir a correta referenciação dos utentes com 

resultado reativo. 

De igual modo, foi reforçada a importância do registo de todas as unidades funcionais 

dos ACeS/ULS que realizam testes na plataforma da DGS, e apresentada a proposta de 

alteração do sistema de informação SClínico permitindo a prescrição e registo do 

resultado no processo do utente. 
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A 31 de dezembro de 2016, encontravam-se registadas na plataforma 175 unidades 

funcionais de 16 ACeS. Foram realizados 2378 testes e, destes, 1% revelaram-se reativos 

ao VIH (26). 

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

traduz o grau de implementação desta medida, tendo em conta que foram distribuídos 

pela unidade de aprovisionamento da ARSN, em 2016, 11.456 testes pelas unidades 

funcionais dos ACeS. 

As ULS não adquirem testes através da UAG da ARS, o que se traduz numa dificuldade 

acentuada em monitorizar a 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 de nenhuma das três ULS da região. (quadro n.º13). 

 

Quadro n.º13: Distribuição de testes rápidos por ACeS em 2016 

ACeS Armazém Distribuição em 2016 

Alto Ave – Guimarães/Vizela/Terras de Basto Maia 2.400 

Alto Trás-os-Montes – Alto Tâmega e Barroso Vila Real 285 

Ave – Famalicão Maia 300 

Cávado I – Braga Maia 1.740 

Cávado II – Gerês / Cabreira Vila Real 560 

Douro I – Marão e Douro Norte Vila Real 500 

Douro II – Douro Sul Vila Real 775 

Entre Douro e Vouga I – Feira / Arouca Maia 1.225 

Entre Douro e Vouga II – Aveiro Norte Maia 140 

Porto I – Santo Tirso / Trofa Maia 1.380 

Porto II – Gondomar Maia 240 

Porto III – Maia / Valongo Maia 660 

Porto IV – Póvoa do Varzim / Vila do Conde Maia 480 

Porto VI – Porto Oriental Maia 682 

Porto VII – Gaia Maia 600 

Porto VIII – Espinho / Gaia Maia 220 

Tâmega I – Baixo Tâmega Vila Real 1.020 

Tâmega II – Vale do Sousa Sul Maia 1.480 

Tâmega III – Vale do Sousa Norte Maia 980 

Total  11.456 

 

Sob proposta da ARSN, foi realizada a parametrização do sistema de informação SClínico 

(versão 2.3), que permite a prescrição e registo do teste rápido.  
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Com o objetivo de melhor definir a estratégia de implementação dos testes rápidos para 

deteção da infeção VIH nos CSP, sendo considerada uma medida custo-efetiva 

amplamente demonstrada, tentámos perceber a taxa de rastreio através da pesquisa de 

anticorpos para o VIH (serologia-ELISA) e respetiva confirmação realizada até 31 de 

dezembro de 2016 na região. Foi solicitado ao departamento de Planeamento desta 

ARSN o nº de exames prescritos (Anticorpos para VIH 1 e 2 – inclui confirmação) por 

ACeS/ULS, conforme o quadro n.º 14. 

 

 Quadro n.º 14: Nº de exames prescrito e realizados nos CSP em 2016 

ACeS / ULS 

Anticorpos VIH1 e 2 (serologias-Elisa) 

Exames 

Prescritos 

(Nº) 

Exames 

Realizados 

(Nº) 

Nº Inscritos 

18 aos 64 

anos 

ACeS Alto Ave - Guimarães, Vizela e Terras de Basto 7.201 6.753 173.396 

ACeS Alto Trás-os-Montes - Alto Tâmega e Barroso 1.693 1.529 49.310 

ACeS Ave – Famalicão 2.900 2.721 76.569 

ACeS Cávado I – Braga 4.485 4.063 118.203 

ACeS Cávado II – Gerês/ Cabreira 2.448 2.224 64.256 

ACeS Cávado III – Barcelos/ Esposende 3.988 3.682 100.222 

ACeS Douro I – Marão e Douro Norte 1.859 1.617 63.412 

ACeS Douro II – Douro Sul 1.568 1.471 41.456 

ACeS Entre Douro e Vouga I – Feira/ Arouca 3.257 3.031 96.377 

ACeS Entre Douro e Vouga II – Aveiro Norte 2.640 2.408 72.868 

ACeS Grande Porto I – Santo Tirso / Trofa 2.118 2.046 72.176 

ACeS Grande Porto II – Gondomar  4.335 3.766 104.313 

ACeS Grande Porto III – Maia / Valongo 5.241 4.693 134.226 

ACeS Grande Porto IV – Póvoa do Varzim/Vila do Conde 4.311 3.931 92.949 

ACeS Grande Porto V – Porto Ocidental 5.194 4.373 100.127 

ACeS Grande Porto VI – Porto Oriental 3.043 2.700 68.067 

ACeS Grande Porto VII – Gaia 4.223 3.675 93.254 

ACeS Grande Porto VIII – Espinho / Gaia 3.895 3.412 112.446 

ACeS Tâmega I – Baixo Tâmega 4.828 4.414 98.837 

ACeS Tâmega II – Vale do Sousa Sul 3.676 3.380 114.985 

ACeS Tâmega III – Vale do Sousa Norte 3.687 3.487 104.909 

ULS Alto Minho 7.166 6.241 142.597 

ULS Matosinhos 6.066 1 101.987 

ULS Nordeste 2.871 646 72.785 

Total 92.693 76.264 2.272.727 
Fonte: P02.02.R19. Número prescritos por médico e exame (extraído a 04-04-2017)  
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Por outro lado, ao pretender avaliar o grau de cumprimento da circular normativa da 

DGS n.º058/2011, o número de utentes inscritos com médico de família a 31 de 

dezembro de 2016, com idades compreendidas entre os 18 e os 64 anos, era de 

2.272.727 utentes. 

Com estes dados, não se pode inferir o número de utentes inscritos nos CSP a quem foi 

proposto o teste para deteção da infeção por VIH, tendo em conta que, na gravidez, de 

acordo com as normativas da DGS, cada grávida deverá realizar pelo menos 3 testes de 

rastreio para o VIH. Como mero exercício e assumindo que os testes realizados se 

destinavam ao rastreio dos utentes dos 18 aos 64 anos, obteríamos uma taxa de rastreio 

para a infeção por VIH na região de cerca de 3.5%. 

O que nos coloca muito longe de alcançar o objetivo da ONUSIDA 90-90-90, que se 

traduz em 90 % dos indivíduos rastreados, destes 90% em tratamento e dos que se 

encontram em TAR, 90% apresentarem cargas víricas suprimidas. De forma a quebrar a 

cadeia de transmissão da infeção. 

Outra questão importante em não rastrear atempadamente é o elevado número de 

diagnósticos tardios que se realizaram no último ano, isto é, o número de pessoas que já 

foram diagnosticadas numa fase de doença, aumentando assim o custo quer a nível 

individual, quer para o sistema de saúde. 
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3. Reorganização da Rede de Centros de Aconselhamento e Deteção 

(CAD) 

 

Desde a sua implementação, em 2001, a rede nacional dos centros de aconselhamento e 

deteção da infeção por VIH/Sida tem como objetivo proporcionar a realização do teste 

VIH com aconselhamento, de forma voluntária, anónima e gratuita. É, também, 

fundamental chegar a populações com maiores dificuldades de acesso a meios de 

diagnóstico desta infeção, que pelas suas características se encontram em situação de 

maior vulnerabilidade, daí a criação de uma unidade móvel.  

De acordo com a informação disponível, e conforme a atividade reportada pelos CAD, o 

número de testes tem registado uma tendência crescente, aumentando 

exponencialmente a partir de 2007, altura em que todos os centros em funcionamento 

passaram a utilizar testes rápidos. No entanto, essa tendência crescente do número de 

testes realizados não tem sido acompanhada do aumento no número de testes reativos, 

nem traduz o número de pessoas testadas.  

Em 2014, a proporção dos casos reativos provenientes dos CAD foi de 0.95% vs 1.68% 

das organizações de base comunitária financiadas através do PNVIH/Sida, atestando a 

importância de se dirigir esta atuação a populações chave na aquisição e transmissão da 

infeção por VIH. Os indicadores de desempenho de alguns destes centros colocam em 

causa a efetividade da Rede, sendo imperativo repensar e adequar o modo de 

funcionamento às necessidades e especificidade das populações que devem servir. 

Após uma década de entrada em funcionamento destes serviços na região norte, torna-

se necessário verificar a sua efetividade, enquanto resposta específica complementar 

aos serviços de saúde, com garantia de gratuitidade, anonimato, rapidez e qualidade e 

assegurando que todos os utentes com teste reativo terão acesso a uma consulta 

hospitalar da especialidade, caso seja esse o seu desejo. 

Com base nestes pressupostos, foi proposto em 2016 a definição de um modelo regional 

de organização dos CAD (4) e alargamento do âmbito de intervenção da unidade móvel, 

que assegure a acessibilidade regional ao diagnóstico anónimo e gratuito. Considera-se 

que a existência de uma rede pressupõe uma gestão técnica centralizada e compete às 

ARS a definição da estrutura que quer ver implementada na sua região. 

Surge, assim, a necessidade de rever e atualizar o modelo de financiamento destes 

centros, baseado ainda na existência de protocolos de colaboração, entre o Alto 

Comissariado da Saúde (ACS – extinto em 2012) e a ARSN, que prevê o pagamento dos 

psicólogos afetos aos CAD. Nesse sentido, foi elaborada uma proposta de alteração ao 

protocolo existente que permita financiar um conjunto de atividades a desenvolver, 

nomeadamente: 

1) Alargamento do circuito de intervenção da unidade móvel (CAD Móvel) que 

pode assumir particular importância nos concelhos geograficamente mais 

distantes dos locais onde estão implementados os CAD fixos. 
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2) Elaboração de protocolos com Organizações Não Governamentais (ONG) 

com experiência junto de populações mais vulneráveis à infeção VIH/Sida para 

promover a realização de testes rápidos em articulação com a unidade móvel. 

3) Formação Contínua dos cinco psicólogos dos CAD da Região Norte: Embora 

fazendo parte dos protocolos iniciais, a verba nunca foi utilizada para este efeito, 

daí propormos a alocação de uma verba anual para a formação contínua destes 

profissionais. 

4) Desenvolvimento de uma aplicação informática de âmbito regional (junto 

dos serviços de informática da ARSN) que permita uniformizar a informação nos 

quatro centros de aconselhamento fixos e na unidade móvel, junto dos 

utilizadores e produza os mesmos indicadores de atividade.  

5) Produção de Materiais de Informação, Educação e Comunicação (IEC): 

Produção de informação sobre o processo de aconselhamento e teste, bem como 

sobre os locais e horários de realização do mesmo. 

A par desta proposta foi criado um grupo de trabalho com os coordenadores dos CAD da 

região (ou elementos por eles nomeados) com o objetivo de elaborar um Manual de 

Procedimentos Regional e criar uma equipa técnica de avaliação (ETA) que defina e 

uniformize a: 

 Informação recolhida junto da população testada; 

 Procedimentos técnicos na execução dos testes; 

 Realização de testes confirmatórios nos casos reativos (+); 

 Referenciação hospitalar: já com o teste confirmatório ou baseado no teste 

rápido, de forma anónima ou não. 

 Produção de materiais de IEC; 

 Definição e periodicidade de recolha de indicadores de atividade; 

 Definição de critérios geográficos e/ou epidemiológicos para a abertura de 

Centros (fixos ou móveis) e dos horários de funcionamento.  
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5. A infeção VIH/Sida em diferentes contextos 

 

5.1 Infeção VIH nos utilizadores de drogas 

Como consequência da reorientação da política do Ministério da Saúde em 2011, surgiu 

o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), 

com intervenção, não apenas nas drogas ilícitas, mas também nas novas substâncias 

psicoativas, no álcool, nos medicamentos, nos anabolizantes e no jogo, competindo às 

ARS a componente de operacionalização dessas políticas. 

Com o objetivo de delinear uma intervenção conjunta que permita monitorizar, de forma 

consistente e no que à infeção VIH diz respeito, todos os utentes atendidos nas Equipas 

de Tratamento (ET)/ Equipas de Redução de Riscos e Minimização de Danos (ERRMD) 

da região Norte e em cumprimento do PRVIH/Sida, o DSP propôs a realização de uma 

reunião com a Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências (DICAD) Norte. 

Foi elaborada uma proposta de intervenção conjunta (PRVIH/Sida e DICAD), com o 

objetivo de aumentar o número de utentes da rede de tratamento da toxicodependência 

que realizam o teste VIH e definir um conjunto de indicadores de monitorização da 

infeção VIH nesta população. 

Assim, ficou definido para 2016, o seguinte: 

 Aumentar a taxa de rastreio em 1ª consulta 

Para tal, pretende-se que o teste seja efetuado num primeiro contacto com estas 

estruturas e que seja proposta a realização do teste rápido para deteção do VIH a 70% 

dos utentes nas ET e a 30% dos utentes das ERRMD. 

 

 Caracterizar o número de utentes ativos 

Considera-se utente ativo qualquer utente com pelo menos um contacto nos últimos 

12 meses. 

Importa saber o nº de utentes ativos, por ET/ERRMD, para que seja possível 

identificar o nº de utentes por categoria de transmissão, o número de utentes VIH (+) e o 

número de utentes a rastrear. Elaborámos um ficheiro em Excel-Caracterização DICAD 

para registo destes dados. A recolha desta informação permitirá determinar, a nível 

regional, a proporção de rastreados, no fim de cada período em avaliação.  

 

 Caracterizar a população rastreada / Alterar o Quadro de Execução Mensal 

(QEM)  

Os utilizadores de drogas (UD) e os utilizadores de drogas intravenosas (UDI) 

deixaram de ser, a partir de 2011, os únicos utilizadores das ET/ERRMD. Por isso, e no 

que à infeção VIH diz respeito, é necessário caracterizar a população rastreada por sexo, 

idade e categoria de transmissão. Desta forma será possível obter informação relevante 

sobre a incidência e a prevalência nos utilizadores de drogas intravenosas. 
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Além disso, podemos, ainda, obter uma caracterização dos doentes numa fase aguda, 

considerando que os testes rápidos de 4ª geração permitem identificar a presença do 

antigénio p24 (Atg p24 (+) e/ou do anticorpo anti-VIH1/2 Atc (+)), pelo que elaborámos 

um ficheiro Excel-QEM DICAD. 

 

 Registo dos testes realizados na plataforma eletrónica da DGS 

De acordo com o PNVIH/Sida da DGS, todas as unidades que realizam testes rápidos 

para deteção do VIH devem efetuar o registo nesta plataforma. 

 

 Melhorar a referenciação hospitalar dos casos reativos 

Importa identificar as dificuldades existentes na referenciação hospitalar e no fluxo 

de informação (Hospital/ET e ERRMD) para que seja possível garantir a correta 

referenciação de todos os casos, em concordância com o definido no PNVIH/Sida. 

Divulgada a rede de referenciação hospitalar para o VIH, foi disponibilizado apoio 

técnico considerado necessário à melhoria da referida referenciação.  

 

 Distribuição de preservativos e material de IEC a todas as unidades da 

DICAD. 

 

 

Resultados: 

1. Realizadas duas ações de formação com os coordenadores das ET e ERRMD; 

2. Registo de todas as unidades da DICAD (tratamento e RRMD) na plataforma da 

DGS; 

De acordo com os QEM enviados ao PRVIH/Sida, foram realizados 2733 testes aos 

utentes integrados nas ET e, destes, 10 foram reativos ao VIH (0.4%). 34 dos utentes já 

conheciam o seu diagnóstico de VIH (+).  Nas ERRMD foram realizados 229 testes sendo 

que 5 foram reativos ao VIH (2.2%), como mostra o seguinte quadro. 

 

Quadro n.º 15: Número de testes realizados pelas equipas da DICAD em 2016 

 

Relativamente ao indicador de proporção de rastreados em primeira 

consulta/contacto, no período em avaliação, as ET conseguiram rastrear através do 

teste rápido, 61% dos seus utentes na 1ª consulta, sendo que nas ERRMD a proporção de 

 
tipologia ano 

Nº testes 

realizados 

Nº testes 

Reativos 

Nº testes 

Referenciados 

Nº testes 

Confirmados 

Norte DICAD 2016 
2962 15 15 15 

2000 

   

  

Total 4962 
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utentes rastreados foi de 36%, superando assim a meta proposta para as ERRMD em 

2016 (35%). 

No entanto, esta taxa de rastreio pode ser muito superior se contabilizarmos as 2000 

serologias para o VIH, realizadas pela DICAD em 2016. 

 

5.1.1 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 pelos utilizadores.  

Com implementação nacional, desde a sua criação em 1993 e até finais de 2012, a 

execução deste programa foi baseada num contrato de prestação de serviços financiado 

pela extinta Coordenação Nacional para a Infeção VIH/Sida (CNSIDA) e a sua 

operacionalização era exclusivamente assegurada pela rede nacional das farmácias 

comunitárias, passando a integrar, a partir de 1999, entidades governamentais e não-

governamentais na distribuição e recolha.  

A partir desta data, foi proposto um novo modelo de funcionamento do PTS, em que a 

componente de distribuição do Kit “Troca de Seringas” assegurada, até então, pelas 

farmácias, passou a ser da responsabilidade das Unidades de Saúde dos Cuidados de 

Saúde Primários (CSP).  

Em 2013, a gestão do PTS passou a ser da responsabilidade dos SPMS, passando a 

integrar novamente a rede de farmácias comunitárias em julho de 2014.  

Relativamente à região Norte, em 2016, integravam o programa 610 farmácias 

(ANF+AFP), 309 Equipas de Rua e 92 unidades funcionais de 18 ACeS/ULS. Foram 

distribuídas 316.354 seringas por estas estruturas, sendo que 71% foram distribuídas 

pelas ERRMD e 28,8 % pelas farmácias.  

A troca de seringas em unidade de saúde dos CSP é apenas efetuada no ACeS Baixo 

Tâmega, concretamente na UCSP do Marco de Canaveses (1605).  

A avaliação do PTS, desde a sua implementação nos CSP,  permitiu-nos ainda verificar 

que: 

1. a procura deste serviço nos CSP, por parte dos UDI, é praticamente nula; 

2. quando a distribuição do Kit “Troca de Seringas” passou a ser da 

responsabilidade dos Centros de Saúde, a procura das equipas de rua aumentou, o que 

indicia a existência de uma resposta, talvez até mais adequada, para esta população. 

Assim, embora exista a capacidade instalada nos 18 ACeS/ ULS, continua a verificar-se 

uma baixa procura pelos utilizadores, bem como a perceção geral (de profissionais de 

saúde e de utentes) que o PTS tinha voltado às farmácias. 

No quadro seguinte, apresenta-se o número de seringas distribuídas por estrutura.  



23 
 

Quadro n.º16: Distribuição do número de seringas por estrutura em 2016 

Distritos 

Farmácias ANF + AFP ERRMD ACeS/ULS 

Farmácias 

Aderentes 

Kits 

distribuídos 

ERRMD 

aderentes 

Kits 

distribuídos 

Unidades 

aderentes 

Kits 

distribuídos 

Aveiro 117 11797 3 5196 10 0 

Braga 102 3942 4 13112 36 0 

Bragança 27 34 0 0 14 0 

Porto 201 6720 9 198905 18 1605 

Viana do 

Castelo 
34 51 1 370 10 0 

Viseu 80 2486 290 0 3 0 

Vila Real 49 3699 2 4356 1 0 

TOTAL 610 91.209 309 223.540 92 1605 

Fonte: PTS, 2016 

 

5.2 Infeção VIH em Meio Prisional 

“O ambiente prisional constitui-se um espaço físico e social que tem sido reconhecido 

como promotor de circunstâncias adversas à saúde. Está associado a uma maior 

probabilidade de adoecer, em geral, e à propagação de inúmeras doenças transmissíveis, 

em particular. A infeção VIH/Sida, tal como outras doenças transmissíveis, o uso de 

drogas e a doença mental, são problemas de saúde que afetam especialmente os reclusos 

mas também, de forma importante, as suas redes de relações e se refletem na sociedade 

em geral, adquirindo a dimensão de fenómenos de saúde pública. É evidente o papel que 

os reclusos podem representar na transmissão de infeções enquanto membros de 

comunidades com padrões epidemiológicos próprios, das quais provêm e às quais 

maioritariamente voltam. ” (Sida em Meio Prisional, 2009). 

A nível nacional, a 31 de dezembro de 2015, o número de reclusos em Estabelecimentos 

Prisionais (EP) da região era de cerca de 14.070 reclusos, estimando a Direção-Geral de 

Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) a taxa de ocupação em 114%. A este valor 

acrescem 152 inimputáveis, internados em estabelecimentos psiquiátricos não 

prisionais, correspondendo o total de pessoas a cumprir penas e medidas de segurança 

privativas da liberdade a 14.222. Destacam-se alguns números globais relativos à 

população reclusa, tendo por base os reclusos afetos a EP a 31 de dezembro de 2015, 

referindo-se que, a esta data, a taxa de condenados era 83,8% e a taxa de reclusos de 

nacionalidade portuguesa correspondia a 82,5%. A população prisional apresenta-se 

com uma preponderância clara do sexo masculino (13.360 reclusos, à data), distribuída 

por 49 EP.  
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Tendo em conta que, cerca de 30% da população reclusa portuguesa se encontra 

distribuída pelos 14 EP da região Norte (figura n.º 1), 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 comunicação / prevenção de comportamentos de risco 

para os estabelecimentos prisionais/população prisional.  

 

Figura n.º1. Estabelecimentos Prisionais da Região Norte 

 

No seguinte quadro, apresenta-se a distribuição do número de reclusos por EP da região 

e a correspondente taxa de ocupação. 
 

Quadro n.º 17: Distribuição número de reclusos/taxa de ocupação por EP. 

Fonte: DGSP, 2016 

Estabelecimentos Prisionais 
Total população 

prisional 
Lotação 

Taxa de ocupação 

em % 

EP Braga 146 91 160,4 

EP Bragança 87 58 150,0 

EP Chaves 68 55 123,6 

EP Guimarães 107 73 146,6 

EP Izeda 291 301 96,7 

EP Lamego 93 65 143,1 

EP Paços de Ferreira 737 548 134,5 

EP PJ Porto 46 48 95,8 

EP Porto 1 197 686 174,5 

EP Sta Cruz Bispo Feminino 328 354 92,7 

EP Sta Cruz Bispo Masculino 523 374 139,8 

EP Vale do Sousa 500 514 97,3 

EP Viana do Castelo 73 42 173,8 

EP Vila Real 108 67 161,2 

TOTAL 4304 3276 131,4 
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Em 2016, o PRVIH/Sida definiu, no seu plano de ação, a caracterização da população 

reclusa, através de um pequeno questionário, a preencher pelos serviços clínicos, 

contribuindo, assim, para um melhor conhecimento dos comportamentos relacionados 

com a infeção nesta população. Em 2007, estes dados permitiram estimar uma 

prevalência de 8,4% para a infeção VIH e 21,7% para a hepatite C, nos EP da região 

norte.  

Responderam 8 dos 14 EP (57%) permitindo constatar que, no período em apreço (1 de 

janeiro a 31 de dezembro de 2015), estavam 2276 reclusos, distribuídos por estes oito 

estabelecimentos. 

Todos os reclusos pertencem ao sexo masculino com exceção do estabelecimento de 

Santa Cruz do Bispo Feminino que corresponde a 15% desta amostra. 

No quadro seguinte, apresenta-se a distribuição do número de reclusos por 

estabelecimento prisional (EP), assim como o número de guardas prisionais e de 

técnicos superiores de saúde. 

 

Quadro n.º 18: Distribuição do número de reclusos/guardas/técnicos por EP 

Estabelecimentos Prisionais 
Nº de Guardas 

prisionais 

Nº de Técnicos 

Superiores 
Nº de reclusos 

EP Chaves 30 2 66 

EP Lamego 37 2 85 

EP Paços de Ferreira 157 13 736 

EP PJ Porto 28 1 46 

EP Santa Cruz do Bispo Feminino 131 5 340 

EP Santa Cruz do Bispo Masculino 109 10 535 

EP Vale do Sousa 95 5 385 

EP Viana do Castelo 34 4 83 

TOTAL 621 42 2276 

 

Relativamente ao grupo etário e habilitações literárias, os dados obtidos mostram que 

63% dos reclusos têm idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos e têm como 

habilitações literárias o 1º e 2º Ciclo, de acordo com os quadros n.º 18 e n.º 19. 
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Quadro n.º 19: Distribuição dos reclusos por grupo etário 

 

 

Quadro n.º20: Distribuição dos reclusos por habilitações literárias 

Estabelecimentos 

Prisionais 

Nº de reclusos por habilitações literárias 

Não 

sabe ler 

ou 

escrever 

Sabe ler 

ou 

escrever 

1º 

Ciclo 

Básico 

2º 

Ciclo 

Básico 

3º 

Ciclo 

Básico 

Secundário Superior 

EP Chaves 5 0 13 22 15 11 0 

EP Lamego 5 1 24 18 20 13 0 

EP Paços de Ferreira 22 60 194 308 109 38 5 

EP PJ Porto 1 0 2 28 8 5 2 

EP Sta Cruz do Bispo 

Feminino 
45 0 112 91 34 47 11 

EP Sta Cruz do Bispo 

Masculino 
20 49 190 166 72 30 8 

EP Vale do Sousa 15 5 99 111 113 37 5 

EP Viana do Castelo 1 1 28 22 11 18 3 

TOTAL 114 116 662 766 382 199 34 

 

Estabelecimentos Prisionais 

Nº de reclusos por grupo etário 

< 18 anos 
19 a 24 

anos 

25 a 44 

anos 

45 a 64 

anos 

≥  65 

anos 

EP Chaves 0 6 42 17 1 

EP Lamego 0 2 41 34 4 

EP Paços de Ferreira 0 29 495 198 14 

EP PJ Porto 0 3 25 15 3 

EP Sta Cruz do Bispo Feminino 1 7 213 111 8 

EP Sta Cruz do Bispo Masculino 1 18 313 176 27 

EP Vale do Sousa 0 17 267 94 7 

EP Viana do Castelo 0 2 46 35 4 

TOTAL 2 84 1442 680 68 
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No que respeita, às doenças infeciosas, e de acordo com a informação enviada, 93 

reclusos são portadores de VIH, o que corresponde a uma prevalência de 4% e, destes, 

77 encontram-se sob tratamento anti retrovírico (83%). Chama-se a atenção para o 

facto de que, dos 93 reclusos com VIH, 53 encontram-se simultaneamente infetados 

pelos vírus da VHC e VHB. 

Verifica-se que 15% da população reclusa afeta a estes estabelecimentos prisionais é 

portadora do vírus da hepatite C. Relativamente à tuberculose, em 2015, dos 4 reclusos 

com diagnóstico de tuberculose (1/latente) todos se encontravam a fazer tratamento. 

 

Quadro n.º21: Distribuição do número de reclusos por diagnóstico 

 

 

 

 

 

Estabelecimentos 

Prisionais 

Nº de 

Reclusos 

identificad

os como 

positivos 

para o VIH 

(só) 

Nº de 

Reclusos 

identificado

s como 

positivos 

para a TB 

(só) 

Nº de 

Reclusos 

identificado

s como 

positivos 

para a 

Hepatite C 

(só) 

Nº de 

Reclusos 

identificado

s como 

positivos 

para VIH e 

TB 

Nº de 

Reclusos 

identificado

s como 

positivos 

para VIH e 

Hepatite C 

Nº de 

Reclusos 

identificado

s como 

positivos 

para VIH e 

Hepatite B 

+ Hepatite C 

EP Chaves  2 1 (latente) 2 0 1 0 

EP Lamego  1 0 11 0 1 0 

EP Paços de 

Ferreira  
3 1 121 0 25 1 

EP PJ Porto 3 0 0 0 0 0 

EP Sta Cruz do 

Bispo Feminino 
17 0 39 0 9 0 

EP Sta Cruz do 

Bispo Masculino 
7 0 62 1 10 0 

EP Vale do Sousa 4 2 45 0 2 0 

EP Viana do 

Castelo  
4 1 10 0 4 0 

TOTAL 41 4 290 1 52 1 
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Verifica-se que 6% dos reclusos encontram-se integrados em programas de substituição 

opiácea (127), tal como plasmado no quadro n.º 22. 

 

Quadro n.º22: Distribuição do número de reclusos em tratamento 

Estabelecimentos Prisionais 

Nº de Reclusos a 

efetuarem 

terapêutica anti-

retrovírica 

Nº de Reclusos a 

efetuarem 

terapêutica para 

a TB 

Nº total de 

reclusos em 

programas de 

substituição 

opiácea 

EP Chaves 2 1 10 

EP Lamego 2 0 6 

EP Paços de Ferreira 28 1 63 

EP PJ Porto 2 0 1 

EP Sta Cruz do Bispo Feminino 15 0 10 

EP Sta Cruz do Bispo Masculino 17 0 20 

EP Vale do Sousa 6 1 14 

EP Viana do Castelo 5 1 3 

TOTAL 77 4 127 

 

No que se refere à política de rastreio das doenças infeciosas (VIH, VHC, VHB, TB) todos 

os estabelecimentos prisionais referem que realizam o rastreio anual destas patologias 

com exceção dos EP de Chaves e Lamego, referindo que o realizam semestralmente. 

Quanto à distribuição de preservativos, todos os estabelecimentos garantem a sua 

distribuição, sendo de livre acesso nos EP de Lamego e Paços de Ferreira (barbearia e 

enfermaria, respetivamente). Os restantes EP referem que esta distribuição é feita após 

solicitação do recluso. 

Parece ser generalizada a implementação de planos de promoção da saúde dirigidos aos 

reclusos, quanto às necessidades de intervenção, com exceção do EP de Viana do Castelo, 

é manifesta a necessidade de formação, dirigida a toda a comunidade prisional 

(reclusos/guardas e técnicos) e os temas mais sugeridos são: tatuagem segura, 

alimentação e atividade física, plano de distribuição de preservativos, cuidados de 

higiene. Da mesma forma, um dos estabelecimentos refere a necessidade de 

implementar um circuito de distribuição de preservativos que garanta a acessibilidade e 

confidencialidade. 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito às drogas, ao tabaco, ao álcool, à alimentação, à saúde mental, à 

infeção VIH e outras doenças transmissíveis, os EP podem e devem ser encarados como 

espaços de educação e promoção da saúde. Embora os discursos anteriores reflitam já 

uma prática desenvolvida de promoção da saúde em contexto prisional, considera-se 

pertinente a intervenção consistente e integrada de vários programas de saúde pública 

neste contexto. 

  

Consideram existir necessidades de formação/ intervenção no âmbito da Promoção da Saúde? SIM 

Se sim, quais?  

1.  Hábitos de vida saudáveis; 

2. Minimização de danos e diminuição de risco na realização de tatuagens em meio prisional; 

3.  Criação de circuito de distribuição de preservativos que defenda o anonimato. 

(EP de Santa Cruz do Bispo Masculino) 

Em cumprimento dos disposto no n.º 1 do Decreto-Lei n.º 51/2011, de 11 de Abril, que aprovou o regulamento 

Geral dos Estabelecimentos Prisionais, anualmente cada estabelecimento prisional elabora e submete a 

aprovação superior um plano de prevenção de saúde e prevenção da doença, com particular incidência na 

vertente da redução dos comportamentos de risco. Este plano é operacionalizado com a colaboração de 

diversas entidades, tais como: CRI de Viana do Castelo, GAF (Gabinete de Apoio à Família), Escola Superior de 

Saúde de Viana do Castelo, Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação das Marinhas, Narcóticos Anónimos, 

Unidade Local de Saúde Pública do Alto Minho, CDP e Gabinete Cidade Saudável. 

(EP Viana do Castelo) 
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5.3 Programa de Financiamento Público a projetos no âmbito do PNVIH/Sida 

 

O Decreto-Lei n.º 186/2006, de 12 de setembro, estabelece os princípios norteadores da 

atribuição de apoios financeiros por parte do Estado no domínio da Saúde, 

designadamente no que respeita à definição das áreas prioritárias de intervenção, à 

determinação dos montantes disponíveis e sua adequação às medidas definidas pela 

política de saúde, bem como aos procedimentos de seleção dos beneficiários. 

Adicionalmente, estabelece o regime de atribuição de apoios financeiros pelo Estado, 

através dos serviços e organismos centrais do Ministério da Saúde e das ARS, a pessoas 

coletivas privadas sem fins lucrativos. 

O sistema de apoios instituído por este diploma tem como principal objetivo centrar nas 

prioridades definidas pelas políticas de saúde o financiamento concedido pelos diversos 

serviços e organismos públicos do setor da saúde e garantir uma maior eficácia dos 

apoios atribuídos, favorecendo a emergência de novos polos de inovação e 

complementaridade, tendo como finalidade aumentar os ganhos em saúde da população. 

A DGS, através do Núcleo de Gestão dos Programas de Apoios Financeiros, promove 

anualmente concursos de projetos no âmbito do PNVIH/Sida. Estes projetos devem 

concorrer para a prossecução dos objetivos do PNVIH/Sida 2012-2016. 

A DGS define a área geográfica de intervenção, a população alvo, os objetivos que 

pretende atingir, garantindo até 90% do financiamento. As candidaturas são avaliadas 

por uma Comissão de Seleção, constituída por elementos do PNVIH/Sida-DGS e um 

elemento do PRVIH/Sida-ARSN. 

Atualmente, são financiados na região cinco projetos de acordo com este programa: 

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

Designação do Projeto: Centro João Carlos 

Vigência: 12 meses (de 9 março de 2017 a 8 março de 2018) 

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: 24 meses (de 21 de julho de 2015 a 20 de julho de 2017) 
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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: 24 meses (de 6 abril de 2016 a 5 abril de 2018) 

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: 24 meses (setembro de 2016 a setembro de 2018) 

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 2017 a dezembro de 2018) 

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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5.4 Saúde Oral e Infeção 
 

O Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) tem como objetivos a 

redução da incidência e da prevalência das doenças orais nas crianças e jovens, a 

melhoria dos conhecimentos e comportamentos sobre saúde oral e a promoção da 

equidade na prestação de cuidados de saúde oral às crianças e jovens com necessidades 

de saúde especiais. 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 2016, foram emitidos 545 cheques dentista para doentes 

portadores de VIH/Sida dos quais foram utilizados 460, o que corresponde a uma taxa 

de utilização de 84.4%. 
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6. Materiais de Prevenção  

 

Portugal continua a apresentar uma das mais elevadas incidências de infeção por VIH da 

Europa Ocidental, apesar de se observar uma descida no número de novas infeções. Em 

2015, foram diagnosticados, em Portugal, 990 novos casos (9.6/100.000 habitantes), 

sendo que a infeção ocorreu, maioritariamente, em indivíduos portugueses, com 

predomínio da transmissão heterossexual. 

A transmissão sexual é responsável por 90% das novas infeções e a utilização correta e 

consistente do preservativo é uma das medidas mais eficazes de prevenção. Por 

conseguinte, a distribuição de preservativos a todas as unidades de cuidados de saúde 

assume um papel primordial na prevenção. 

Em 2014, foi publicada pela DGS a Norma n.º 7/2014 que regula a distribuição, nas 

unidades de saúde, de material preventivo da transmissão por via sexual da infeção VIH. 

Desde a publicação da referida Norma, foi desenvolvido um circuito de comunicação 

entre o DSP da ARSN e todos os ACeS/ ULS / Hospitais e Centros Hospitalares (CH) da 

região, de forma a que estas unidades façam uma estimativa anual do material 

preventivo que vão necessitar para o ano civil subsequente. Após o envio das 

estimativas pelas unidades locais, estas são submetidas a apreciação por parte da equipa 

técnica do PRVIH/Sida que, por sua vez, articula com a equipa do PNVIH/Sida, efetuando 

os pedidos de material através da plataforma da DGS criada para o efeito. Após a receção 

do material, o DSP articula com a Unidade de Aprovisionamento da ARSN para 

diligenciar a entrega do material às unidades que o solicitaram, de acordo com a 

validação anteriormente efetuada. 

Conforme plasmado no quadro n.º 23, em 2015 foram distribuídos, através do 

PRVIH/Sida, 397.700 preservativos (normais, extra-fortes, femininos e kits sexy) a 8 

ACeS/ ULS, 5 Centros Hospitalares e 3 Instituições Públicas.  

No ano de 2016, conforme descrito no quadro n.º 24, o nº total de preservativos 

distribuído foi de 369.765 e as unidades que receberam o material foram 13 ACeS/ ULS, 

3 Centros Hospitalares, 2 Instituições Públicas e um Projeto de Prevenção.  
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Quadro n.º 23: Número de material de prevenção VIH/Sida distribuídos por instituição, em 2015, 

na região Norte 

Unidade Funcional 

Preservativos 

Gel L. 
Masculinos 

Masculinos 

Extra-forte 
Femininos Kits Sexy 

ACeS Alto Ave 3150 0 1600 1000 900 

ACeS Douro Sul 2396 0 0 0 0 

ACeS Famalicão 6622 0 1272 1620 796 

ACeS Feira/ Arouca 1000 0 100 500 100 

ACeS Gerês/ Cabreira 15900 3500 1200 2100 14500 

ACeS Porto Ocidental 2950 0 105 525 525 

ULS Alto Minho 20000 0 0 30000 0 

ULS Matosinhos 10000 0 100 2000 1000 

CH Alto Ave 1000 0 0 0 0 

CH Porto 20000 0 1000 0 1000 

CH São João 48000 0 0 0 0 

CH Tâmega e Sousa 108000 0 20000 0 3600 

Hospital Braga 1200 0 300 0 60 

CAD Bragança 20000 25000 0 0 0 

DICAD 9500 1000 500 0 0 

IPDJ Braga 34560 0 0 0 0 

Total parcial 304278 29500 26177 37745 
22481 

TOTAL 397700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Quadro n.º 24: Número de material de prevenção VIH/Sida distribuídos por instituição, em 2016, 

na região Norte 

Unidade Funcional  

Preservativos 

Gel L. 
Masculinos 

Masculinos 

Extra- Forte 
Femininos 

Kits 

Sexy 

ACeS Alto Ave 1300 0 400 400 645 

ACeS Alto Tâmega e Barroso 5890 0 760 600 340 

ACeS Aveiro Norte 2000 0 0 200 0 

ACeS Baixo Tâmega 3100 0 1500 1500 100 

ACeS Douro Sul 2400 0 0 0 0 

ACeS Espinho/ Gaia 15000 10000 2400 1315 2400 

ACeS Famalicão 6700 0 1200 1600 800 

ACeS Feira/ Arouca 1000 0 300 490 340 

ACeS Gerês/ Cabreira 8000 5000 1850 3400 2000 

ACeS Porto Ocidental 7800 0 2000 2900 1500 

ACeS Santo Tirso/ Trofa 9500 0 4400 4400 2650 

ULS Alto Minho 20000 10000 0 0 0 

ULS Matosinhos 25400 5000 1500 4600 3900 

CH Gaia/ Espinho 30000 5000 500 0 3650 

CH Médio Ave 1000 0 50 0 100 

Hospital Braga 1200 0 60 0 60 

CAD Bragança 0 40000 6000 10000 20000 

CAD Porto 30250 15000 12500 12400 9040 

Projeto Autoestima 30000 0 0 0 0 

Total parcial 200540 90000 35420 43805 
47525 

TOTAL 369765 
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Anexos 
Caracterização dos Projetos da região Norte com Financiamento pelo PNVIH/Sida 

 

1-Entidade Promotora: Associação Abraço – associação de apoio a pessoas 

infetadas com VIH/Sida. 

Designação do Projeto: Centro João Carlos 

Vigência: 12 meses (de 9 março de 2017 a 8 março de 2018) 

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. 

Objetivo: Assegurar a continuidade de cuidados e apoio social às pessoas que vivem 

com a Infeção VIH/Sida, sem retaguarda familiar ou cuja família não possui condições 

(sociais, económicas, habitacionais, emocionais ou outras) para as apoiar, através de 

atendimento e acompanhamento psicossocial, acolhimento temporário e residencial e 

apoio domiciliário no distrito do Porto. 

Serviços prestados: Apoio residencial (satisfação das necessidades básicas, prestação 

de cuidados de saúde e acompanhamento hospitalar às consultas, promoção da 

autonomia e a integração familiar, social e profissional); apoio domiciliário (cuidados de 

higiene e conforto pessoal, higiene habitacional, fornecimento e apoio nas refeições, 

respeitando as dietas com prescrição médica, toma observada da medicação 

antirretrovírica ou de outra natureza, tratamento da roupa do uso pessoal do utente, 

atividades de animação e socialização, designadamente, animação, lazer, cultura, 

aquisição de bens e géneros alimentícios, pagamento de serviços, deslocação a entidades 

da comunidade) e atendimento e acompanhamento psicossocial (apoio social, apoio 

psicológico individual e familiar, apoio jurídico, Informação atualizada e adaptada sobre 

a infeção por VIH, educação para a saúde para a adoção de comportamentos saudáveis e 

de autocuidado, atividades ocupacionais). 

Resultados esperados: Diminuição em 80% de casos de exclusão social e pobreza 

extrema; 20% em integração formativa ou profissional; 100% com apoio assistencial de 

emergência; 80% dos infetados com motivação e adesão ao tratamento clínico; 

Diminuição em 60% de dropouts das consultas de psicologia; Identificação e tratamento 

de 50% de quadros psicológicos; 60% em acompanhamento psicológico de 

comorbilidades; minimização em 75% de todas as complicações inerentes à 

permanência no leito; 100% de adesão à terapêutica; 80% de prevenção de infeções 

oportunistas; 40% de recuperação de autonomia nas AVD’s; Menos 80% de episódios de 
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hospitalização; 100% de utentes adaptados à sua nova casa e a apresentar bem-estar 

biopsicossocial. 

Contexto de Intervenção: domicílio dos utentes e em instituição social (residência e 

centro de atendimento e acompanhamento psicossocial). 

Parcerias: Associação Benéfica e Previdente, Câmara Municipal do Porto, ENPISA – 

Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas sem Abrigo, Caritas Diocesana do 

Porto, Hospital Joaquim Urbano, Projeto Giru Gaia, Mundo a Sorrir – Associação de 

Médicos Dentistas Solidários Portugueses, Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, 

Liga para a Inclusão Social. 

 

2-Entidade Promotora: Associação Médicos do Mundo Portugal 

Designação do Projeto: Porto Escondido 

Vigência: 24 meses (de 21 de julho de 2015 a 20 de julho de 2017) 

Âmbito de intervenção do projeto: Infeção VIH/Sida e Infeções Sexualmente 

Transmissíveis. 

Área geográfica de intervenção do projeto: Região do Grande Porto: Concelhos Vila 

do Conde (Freguesia Vila do Conde); Vila Nova de Gaia (Freguesias de Mafamude e Santa 

Marinha); Porto (Freguesias 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. 

Objetivo: Contribuir para a diminuição da transmissão do VIH em populações 

vulneráveis dos concelhos do Porto, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia, proporcionando-

lhes educação, acesso a meios de prevenção e de diagnóstico de VIH e IST, referenciação 

adequada e apoio social. 

Serviços prestados: Rastreio das infeções por VIH e Sífilis, referenciação hospitalar; 

atendimentos sociais, apoio psicológico, aconselhamento, prevenção/intervenção em 

recaídas de comportamentos aditivos, consultas médicas e de enfermagem, distribuição 

de material preventivo e Informativo (Programa Troca de Seringas, material para 

consumo fumado, preservativos, folhetos). 

Resultados esperados: 60%  dos utentes contactados informados sobre práticas 

preventivas face ao VIH e IST; 60% dos utentes integrados no SNS; 30% dos 

consumidores de substâncias psicoativas contatados aderem a programas de tratamento 

e/ou RRMD; 50% dos utentes contactados que desconhecem o seu estado serológico 

realizam teste rápido VIH e Sífilis ; 98% dos utentes com teste reativo encaminhados 

para teste confirmatório e seguimento hospitalar. 



38 
 

Contexto de Intervenção: Bairros socioeconomicamente desfavorecidos, Espaços 

Noturnos de lazer/diversão, Locais/zonas de prostituição, Locais/zonas problemáticas 

de tráfico e consumo, Meio Comunitário, Rua. 

Parcerias: SICAD, ARS Norte, I.P., CAD do Porto, UCC Baixa do Porto,  H. Joaquim 

Urbano, Rede Interinstitucional para a Integração do Cidadão Sem-Abrigo, Cooperativa 

Arrimo, Rede Trabalho Sexual, Rede Social do Porto, SPMS, E.P.E, Casa de Vila Nova – 

Norte Vida, IHMT, AMBIMED, Podoinvicta, Associação dos Albergues Noturnos do Porto, 

AMI Gaia-Porto, CASA, Rede Social do Porto”. 

 

3-Entidade Promotora: Associação para o Planeamento da Família 

Designação do Projeto: ECOS II – Encaminhar, Conhecer, Orientar para a Saúde 

Vigência: 12 meses (de 15 de maio de 2016 a 14 de maio de 2017). 

Âmbito de intervenção do projeto: Infeção VIH e SIDA e Infeções Sexualmente  

Transmissíveis. 

Área geográfica de intervenção do projeto: concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia,  

Penafiel, Póvoa do Varzim, Braga e Guimarães. 

Público-Alvo: 150 homens que têm sexo com homens e na população transgénero, 

trabalhadores do sexo, por mês. 

Objetivo: Contribuir para a melhoria do uso efetivo e consistente do preservativo em 

HSH, consciencializando para o seu uso como única forma protetora do risco de infeção, 

nos contextos associados ao fenómeno, no distrito do Porto e áreas urbanas limítrofes, 

através da melhoria do acesso a informação sobre o VIH/Sida e outras IST, 

disponibilizando material preventivo e informativo, aconselhamento, melhorando a 

acessibilidade ao teste rápido VIH/sida e seu diagnóstico precoce, encaminhando para 

rede formal de saúde. 

Serviços prestados: Aconselhamento psicossocial, apoio psicológico e de enfermagem, 

aconselhamento pré e pós-teste, realização de testes rápidos de pesquisa de anticorpos 

anti-VIH1 e anti-VIH2, referenciação e acompanhamento para as consultas hospitalares 

das pessoas com resultados reativos, atendimento em enfermagem para promoção de 

práticas protetoras em relação às IST, encaminhamento para os cuidados de saúde 

primários para rastreio de IST; produção e distribuição de material informativo 

adaptado às necessidades da população alvo, distribuição de material preventivo em 

locais de contacto recreativo (bares, saunas) e em contexto de práticas de prostituição, 

promoção da vacinação, Programa Troca de Seringas. 

Resultados esperados: Aconselhamento pré e pós-teste a todos os utentes que 

necessitem, Realização do teste rápido de VIH a todos os utentes com critérios, 

encaminhamento de todas as situações com critérios de rastreio de VHB, VHC e Sífilis, 

Evitar a partilha de material de consumo de drogas por via injetável em 50% das 

http://sipafs.min-saude.pt/Candidaturas/PopUpEditParcerias.aspx?Edit=False&ParceriaCandidaturaId=5&CandidaturaId=12
http://sipafs.min-saude.pt/Candidaturas/PopUpEditParcerias.aspx?Edit=False&ParceriaCandidaturaId=7&CandidaturaId=12
http://sipafs.min-saude.pt/Candidaturas/PopUpEditParcerias.aspx?Edit=False&ParceriaCandidaturaId=7&CandidaturaId=12
http://sipafs.min-saude.pt/Candidaturas/PopUpEditParcerias.aspx?Edit=False&ParceriaCandidaturaId=8&CandidaturaId=12
http://sipafs.min-saude.pt/Candidaturas/PopUpEditParcerias.aspx?Edit=False&ParceriaCandidaturaId=21&CandidaturaId=12
http://sipafs.min-saude.pt/Candidaturas/PopUpEditParcerias.aspx?Edit=False&ParceriaCandidaturaId=21&CandidaturaId=12
http://sipafs.min-saude.pt/Candidaturas/PopUpEditParcerias.aspx?Edit=False&ParceriaCandidaturaId=38&CandidaturaId=12
http://sipafs.min-saude.pt/Candidaturas/PopUpEditParcerias.aspx?Edit=False&ParceriaCandidaturaId=53&CandidaturaId=12


39 
 

pessoas que utilizam drogas abrangidas, 100% das pessoas abrangidas têm acesso a 

material informativo e preventivo; Todas as pessoas com resultados reativos 

referenciadas para consulta hospitalar, 2 campanhas realizadas em contextos LGBT. 

Contexto de Intervenção: Contextos recreativos e/ou festivos, espaços noturnos de 

lazer/diversão, espaços recreativos/Lazer, Locais/zonas de prostituição indoor e 

outdoor, residências e contexto de rua.   

Parcerias: Comissão para a Igualdade de Género, ACES Porto Ocidental – Unidade de 

Cuidados na Comunidade Baixa do Porto; NPISA do Porto, CLAS Porto, Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde, GAT – Grupo Português sobre Tratamentos de 

VIH/SIDA, Rede Regional do Norte de Apoio e Proteção a Vitimas de  Tráfico de Seres 

Humanos, Observatório de Tráfico de Seres Humanos, Comissão Social de Freguesia do 

Bonfim , Câmara Municipal do Porto, Ambimed. 

 

4-Entidade Promotora: APDES – Agência Piaget para o Desenvolvimento 

Designação do Projeto: Porto G 

Vigência: 24 meses (de 6 abril de 2016 a 5 abril de 2018) 

Âmbito de intervenção do projeto: Infeção VIH e SIDA e Infeções Sexualmente 

Transmissíveis 

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 

Objetivo: Contribuir para a prevenção e controlo do VIH e outras infeções sexualmente 

transmissíveis (IST) nos/as trabalhadores do sexo (TS) e seus clientes. Este projeto 

pretende, através de uma intervenção de proximidade integrada, promover: (i) o acesso 

à informação e a materiais preventivos, (ii) a realização de rastreios (VIH, Sífilis, VHB e 

VHC), (iii) a referenciação hospitalar e o (iv) combate ao estigma e discriminação 

associados à infeção e ao trabalho sexual. 

Serviços prestados: Educação para a saúde e práticas de menor risco e esclarecimentos 

sobre VIH/SIDA e outras IST, prestação de apoio psicossocial e jurídico, distribuição de 

material preventivo diversificado e adequado às diferentes práticas sexuais, 

administração de vacinas da Hepatite B e do Tétano junto de TS e clientes, realização de 

testes rápidos VIH/SIDA, VHB e VHC e Sífilis com aconselhamento pré e pós-teste e 

referenciação dos casos reativos para serviços de saúde, formação de educadores de 

pares, caracterização sociodemográfica epidemiológica da população abrangida. 

Resultados esperados: 50% das pessoas contactadas pelo Porto G que desconhece o 

seu estatuto serológico realiza rastreio; realização de 1000 testes de VIH, 800 testes à 

Sífilis, 300 testes VHB e 200 testes VHC; 100 TS/Clientes sensibilizados para a adoção de 

práticas sexuais de menor risco; 70% dos/as TS que refere necessitar de apoio 
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psicossocial e/ou apoio jurídico recebe este serviço; 70% dos/as TS migrantes que 

necessita de informação sobre direitos em território nacional recebe este serviço; 50% 

dos/as TS com necessidades específicas é encaminhado para serviços na comunidade; 

100% das pessoas vacinadas recebe informação sobre as doenças e sobre os esquemas 

de vacinação que garantem a efetividade das vacinas; 90% dos/as utentes que refere 

estar em situação irregular conhece possibilidades de regularização em território 

nacional.  

Contexto de Intervenção: Domicílio, espaços noturnos de lazer/diversão, locais/zonas 

de prostituição, meio comunitário, meio laboral, meios de comunicação social, serviços 

de saúde.   

Parcerias: Centro Hospitalar do Porto – Hospital Magalhães Lemos; ClassificadosX.net; 

Ambimed; Centro Hospitalar do Porto – Hospital Joaquim Urbano; GAT – Grupo 

Português de Ativistas sobre Tratamentos de VIH/SIDA; Hospital Pedro Hispano; 

Associação Médicos do Mundo; Associação Abraço; ACES Espinho/Gaia; Centro 

Hospitalar do Porto – Centro Materno Infantil do Norte; Câmara Municipal de Paredes. 

 

 

 

 

 

  



41 
 

Bibliografia 
 

 Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Compendium of HIV 

Prevention Interventions with Evidence of Effectiveness. Atlanta, Estados 

Unidos da América: CDC; 1999. 

 Departamento de Saúde Pública (DSP) da ARS Norte, I.P. (ARSN). Programa 

Regional para a Infeção VIH/SIDA. Porto, Portugal: DSP da ARSN; 2016. 

 Departamento de Saúde Pública (DSP) da ARS Norte, I.P. (ARSN). Plano 

Regional de Saúde do Norte, 2014-2016. Porto, Portugal: DSP da ARSN. 

 Direção-Geral da Saúde (DGS). Programa Nacional de Prevenção e Controlo da 

Infeção por VIH/SIDA 2012-2016. Lisboa, Portugal: DGS; 2012. 

 Direção Geral dos Serviços Prisionais. Plano de Ação e Combate Doenças 

Infeciosas em Meio Prisional.2009. 

 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). HIV/AIDS 

surveillance in Europe 2015. Estocolmo, Suécia; 2016. 

 Joint United Nations Programme on HIV and AIDS (UNAIDS). The gap report. 

Genebra, Suíça: UNAIDS, ILO e IOM; 2016. 

 Organização Mundial de Saúde (OMS). Public health aspects of migrant health: 

a review of the evidence on health status for refugees and asylum seekers in 

the European Region. Copenhaga, Dinamarca: OMS; 2015. 

 Organização Mundial de Saúde (OMS). Improving the quality of HIV- Related 

Point of Care Testing. Ensuring the reliability and accuracy of test results. 

Dec.2015. 

 Organização Mundial de Saúde (OMS).Consolidated Guidelines on HIV Testing 

Services. july2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 


