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VIH/SIDA uma área prioritária  

Os casos acumulados de infeção por VIH até 2012, na Região Oeste Norte 
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Prevalência de casos acumulados de SIDA, CRS e Portadores Assintomáticos, 2012  

Fonte: Núcleo de Vigilância Laboratorial de Doenças Infeciosas (DDI-URVE) do Instituto Nacional de Saúde, I.P  



Intervenção junto de populações 

vulneráveis 

 

 As populações que apresentam maior vulnerabilidade face 

à infeção pelo VIH/SIDA na Europa, incluem: 

 

 homens que fazem sexo com homens; 

 utilizadores de drogas intravenosas; 

 pessoas em situação de reclusão; 

 minorias étnicas, populações migrantes; 

 trabalhadores/as do sexo.  

 

 

 

Promover uma diminuição dos comportamentos de 

risco para a infeção por VIH 



Intervenção junto de populações 

vulneráveis 

 Segundo o estudo PREVIH (2011), os/as trabalhadores/as 

sexuais apresentam uma epidemia do tipo concentrada 

acima dos 5%; 

  Dos 921 participantes neste estudo, conclui-se que 7,2% 

reportou ser seropositivo e 10% dizem desconhecer o 

seu estatuto serológico;  

 Na categoria de notificações por transmissão do VIH nos 

utilizadores de drogas, se verifica um acentuado 

decréscimo entre 2003 e 2010, de 54,2% para 25%. 

(PNCDT 2005 – 2012) 

 



 

Objetivos Gerais 
 

 

 

Rede de serviços, em 
articulação , que envolva 
os parceiros sociais na 
comunidade, as US do 

ACeS e a rede hospitalar 
de referência. 

Informação  
 

Rastreio e 
diagnóstico 
precoce da 

infeção 

Redução de 
riscos 

Prevenção 

 

Implementar medidas… 



 

Objetivos Específicos 
 

 Melhorar os conhecimentos dos profissionais de saúde; 

 Aumentar o acesso à informação e meios de prevenção; 

 Promover intervenções prioritárias junto de grupos 

populacionais específicos: homens que fazem sexo com 

homens, utilizadores de drogas intravenosas, pessoas em 

situação de reclusão, minorias étnicas, migrantes e 

trabalhadores/as do sexo. 

 

Através da cooperação multissectorial potenciando  assim a 

implementação de ações preventivas adaptadas a cada população.  



Atividades 

Atividades 

Criação de uma rede com instituições que pretendam trabalhar nesta área (rede 

externa) 

Identificação de locais prioritários alvo do projeto  (para intervenção) 

Ações de formação sobre VIH/SIDA 

Disponibilização de material preventivo e informativo, rastreio ao VIH ,consultas de 

planeamento familiar e consulta de tuberculose 

Programa Troca de Seringas (territórios do ON não abrangidos pelo PTS); 

encaminhamento para as respetivas ET (Equipas de Tratamento) 

Reforço de informação à população (comunicação social, unidades de saúde em locais de 

trabalho e outros) 

Efetuar projeto específico no Dia Mundial Luta Contra a SIDA e outras iniciativas 



Organograma 

ACeS 

Unidades 
de saúde 

Unidades 
de saúde 

Unidades 
de saúde 

Rede 

Interna 

organizações 

organizações 

organizações 

Rede 

Externa 



Bibliografia 

 

Direcção Geral da Saúde. Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção 

VIH/SIDA 2012-2016. Lisboa: Direção geral de saúde (2013). Disponível em: 

http://sida.dgs.pt/. Acedido a: 19de maio 2014 

 

DIAS, S. et al. – Infecção VIH/Sida nos grupos de homens que têm sexo com homens  

e trabalhadores sexuais: prevalência, determinantes, intervenções de prevenção e  

acesso aos serviços de saúde: relatório comunitário – estudo com trabalhadores do  

sexo. Lisboa: Projeto PREVIH. IHMT, 2011.  

 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos (2013). Avaliação Externa Plano 

Nacional Contra Droga e as Toxicodependências e nas Dependências 2005-2012 

(PNCDT). Lisboa: SICAD. Disponível em: 

http://www.sicad.pt/pt/Paginas/default.aspx. Acedido a: 22 de Maio 2014. 
 

 

 

 

Muito obrigada a tod@s! 
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