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Projecto 1.1: Unidades de rastreio/teste rápido de VIH/SIDA 

 
 

OBJECTIVOS GERAIS 

 A nível individual: diagnóstico precoce e seguimento adequado do doente; 

 A nível de Saúde Pública: evitar propagação da infecção VIH. 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar, nas Unidades de Saúde do ACeS, a realização de testes rápidos VIH 
para os utentes que o desejem; 

 Fornecer/aumentar os conhecimentos sobre infecção VIH/SIDA, sobretudo os 
relacionados com a prevenção, aos utentes que procuram a consulta de rastreio. 
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METAS 

 Conseguir que, no final do programa, todos os seis concelhos do ACeS Oeste Norte 

tenham implementado projectos consistentes de rastreio (testes rápidos), de acordo 

com o seguinte calendário: 2014 – Peniche e Nazaré; 2015 – Alcobaça e Bombarral; 

2016 – Caldas da Rainha e Óbidos. 

POPULAÇÃO ALVO 

 Embora aberto a toda a população, o rastreio sistemático é dirigido sobretudo a 

pessoas que apresentem maior vulnerabilidade face à infecção pelo VIH/SIDA: homens 

que fazem sexo com homens, utilizadores de drogas intravenosas, pessoas em 

situação de reclusão, minorias étnicas, migrantes e trabalhadores/as do sexo. 
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                                       ACTIVIDADES 
 

• Formação de médicos, enfermeiros e outros técnicos 

• Elaboração de manual de procedimentos da consulta 

• Elaboração de protocolo com hospitais de referência 

• Elaboração de folheto informativo e outros suportes de informação da consulta 

• Divulgação da consulta nos Serviços de Saúde e Comunicação Social local 

• Equipamento dos gabinetes com o material mínimo necessário a esta consulta 

• Consultas VIH:Consulta Pré-teste; Teste VIH; Consulta Pós-teste 

• Referenciação dos indivíduos com teste VIH reactivo para consulta dos hospitais 
referência 

• Rastreio de grupos de risco (teste rápido) 


