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AS COMUNIDADES fazem a diferença 

 

 

A infeção por Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) 

tem sido encarada em Portugal como prioridade no 

Plano Nacional de Saúde, sendo um dos programas 

prioritários da Direção-Geral da Saúde. Na 

Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARSN) 

a coordenação do programa, é da responsabilidade do 

Departamento de Saúde Pública. 

 

 

A análise das tendências temporais revela uma redução de 46% no número de novos casos de 

infeção por VIH e de 67% em novos casos de SIDA entre 2008 e 2017. Apesar desta diminuição 

considerável da incidência da infeção por VIH em Portugal, existem populações com maior 

vulnerabilidade à infeção e que continuam a apresentar indicadores preocupantes. Portugal tem 

apresentado das mais elevadas taxas de novos casos de infeção VIH e SIDA da Europa Ocidental. 

Até 30 de junho de 2019, foram notificados em Portugal 973 novos casos de infeção por VIH com 

diagnóstico durante o ano 2018, o que corresponde a uma taxa de 9,5 casos por 100.000 

habitantes, não ajustada para o atraso da notificação. 

Em 2018, na região Norte, a incidência da infeção foi de 6.6/100.000 habitantes, tendo sido a 

segunda região do país onde se registou o maior número de novos casos de infeção notificados 

(237). A infeção ocorreu predominantemente em indivíduos assintomáticos (84.2%) do sexo 

masculino (75%) entre os 20 e os 39 anos de idade (47.4%). As características clínicas dos novos 

casos indicam que a maioria ocorreu por transmissão sexual (93.5%) e, destes, 38.5% 

correspondem a homens que têm sexo com homens (HSH). Dos 203 doentes em que foi possível 

obter o valor CD4, verifica-se que 44% apresentavam, na altura do diagnóstico, critério de 

diagnóstico tardio (valores de CD4 <350) e, destes, 56.5% estavam numa fase avançada de 

doença, com valores CD4 <200.  
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De progressão lenta e assintomática durante grande parte da sua história natural, a infeção por 

VIH tem assim características que favorecem a existência de uma subpopulação infetada, mas 

não diagnosticada e que, para além dos impactos negativos que o diagnóstico tardio tem para a 

saúde individual, inadvertidamente contribui para a disseminação da infeção. 

A aposta na disponibilização de meios preventivos e de redução de riscos e minimização de 

danos, assim como a promoção do rastreio da infeção e da referenciação das pessoas com 

resultados reativos para os cuidados hospitalares mantêm-se como eixos prioritários da resposta 

nacional e regional à infeção. 

O Programa Regional para a Infeção VIH e SIDA definiu quatro grandes eixos de intervenção: 

1.  Mais e Melhor Conhecimento 

Com a finalidade de conhecer melhor os determinantes da infeção na região, 

desenvolveu uma ferramenta informática, construída a partir dos dados nacionais do 

INSA e que permite traçar o perfil epidemiológico na região e por ACES/ULS, recolhe de 

forma sistemática e consistente um conjunto de indicadores que permite elaborar um 

Relatório anual que é disponibilizado no site da ARSN. 

 

2. Aumentar a Taxa de Rastreio - Não Perder oportunidades 

Todos os esforços e estratégias inovadoras, de aproximação a populações mais 

vulneráveis à infeção, devem ser implementados. No entanto, há ainda um longo 

percurso a fazer, dado que a taxa de rastreio desta infeção na região continua aquém do 

desejado. 

A implementação dos testes rápidos para deteção da infeção VIH/Sida nos C uidados de 

Saúde Primários (CSP) apresenta-se como uma estratégia custo-eficaz com resultados 

bastante satisfatórios. A implementação desta medida é motivo de orgulho para a região, 

temos capacidade instalada em todos os ACES, para poder oferecer o teste rápido da 

infeção VIH a todos os utentes que voluntariamente o queiram realizar. 

No âmbito dos Cuidados de Saúde Primários e até outubro de 2018 foram registados 

23.607 testes rápidos e 47.922 serologias para deteção da infeção. 
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3.  Distribuição de Material de Prevenção 

No âmbito do Programa Regional para a Infeção VIH e SIDA são distribuídos às unidades 

dos CSP e Centros Hospitalares/Hospitais, material de prevenção (preservativos 

masculinos, femininos e gel lubrificante), em 2018 foram distribuídos em 24 Unidades de 

Saúde: 18 ACES/ULS e 6 Hospitais/Centros Hospitalares, um total de 452.600 

preservativos masculinos, 21.901 preservativos femininos, 78.561 unidades de gel 

lubrificante, 280 kits sexy e 14.800 folhetos. Relativamente ao ano de 2017, verificou-se 

um aumento de 26% do número de serviços de saúde que distribuíram material 

preventivo. Na área da toxicodependência a região Norte foi responsável pela distribuição 

de 1/3 das seringas distribuídas a nível nacional, ultrapassando as 600.000 mil seringas 

distribuídas aos utilizadores de drogas intravenosas.  

4. Formação aos Profissionais de Saúde 

Efetuada com a finalidade de aumentar o conhecimento dos médicos de medicina geral e 

familiar e enfermeiros de família, sobre a estratégia regional que está a ser 

implementada, bem como dar a conhecer as atividades a desenvolver no âmbito do 

Programa Regional para a Infeção VIH e SIDA. 

Foram desenvolvidas várias ações contribuindo para aumentar o grau de suspeição clinica 

e melhorar a gestão da infeção VIH nos CSP e, por consequência, aumentar da taxa de 

rastreio, através dos testes rápidos, assente na iniciativa do médico. 

Foram realizadas ações de formação, atingindo mais de 1000 profissionais de saúde, que 

abordaram os seguintes temas: 

 Deteção precoce da infeção por VIH através do teste rápido; 

 Deteção precoce da infeção VIH no doente com Tuberculose; 

 A importância da profilaxia pós-exposição ao VIH em contexto profissional. 
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Porto Cidade Sem Sida - Iniciativa Fast Track Cities 

A 29 de maio de 2017, a ARSN, conjuntamente com o Município do Porto, subscreveu a 

Declaração de Paris. A iniciativa Fast Track Cities - "Cidades na Via Rápida para Acabar com a 

Epidemia VIH", lançada em 2014, a 1 de dezembro, dia mundial de luta contra a SIDA, pretende 

dar resposta à Agenda de Desenvolvimento Sustentado 2030, no que ao VIH/SIDA diz respeito: 

acabar com esta epidemia até 2030, abordando as causas de risco, vulnerabilidades e 

transmissão deste vírus, colocando as pessoas no centro das respostas. 

As cidades subscritoras desta Declaração propõem-se a, juntamente com parceiros locais, 

nacionais e internacionais, contribuir para a construção de sociedades inclusivas, equitativas e 

sustentáveis, reduzindo o estigma e atingindo a discriminação zero, através do cumprimento das 

metas 90-90-90. 

Apostar na prevenção da infeção, no diagnóstico precoce, e na correta e atempada referenciação 

das pessoas diagnosticadas, para que estas sejam adequadamente acompanhadas nos cuidados 

de saúde, são a prioridade. 

Porquê as Cidades? A elevada densidade populacional, conjugada com as demais características 

urbanas, tais como migrações, desigualdades socioeconómicas, desemprego, entre outros 

fatores, acabam por resultar numa elevada e crescente proporção de pessoas que aí reside com 

a infeção VIH (e outras Infeções Sexualmente Transmissíveis, Tuberculose, Hepatites Víricas, 

entre outras). 

Estão assim programadas diversas iniciativas que envolvem a autarquia e várias instituições 

parceiras do consórcio "Porto, Cidade Sem Sida", que visam dar a conhecer o que a cidade está a 

fazer, especialmente na área da prevenção, na sensibilização para o teste e na articulação entre 

as várias entidades ligadas a esta temática. 

Foi neste contexto que decorreu, no passado dia 25 de novembro, o Encontro Regional: A 

Infeção VIH na Região Norte, dinamizado pela ARSN, com o apoio da Câmara do Porto. O 

auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett transformou-se no palco de um debate 

alargado sobre temas relacionados com a infeção VIH e SIDA, que contou com a participação de 

profissionais e especialistas nestas matérias. A troca de ideias e experiências versou, sobretudo,  
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a prevenção da infeção, o acolhimento, os cuidados e o acompanhamento às pessoas que vivem 

com a infeção VIH, com dignidade e qualidade. 

De 26 a 29 de novembro de 2019 decorreu a Semana Europeia do Teste VIH-Hepatites 2019, em 

contexto universitário, cujo lema foi "Testar. Tratar. Prevenir.". Participaram 14 faculdades 

(Universidade do Porto e Politécnico), 100 alunos em sessões de sensibilização, tendo sido 

distribuídos 3633 preservativos e realizados 396 testes de VIH, Sífilis, Hepatites B e C. 

O lema do Dia Mundial de Luta Contra a Sida 

deste ano foi: “As comunidades marcam a 

diferença”, com o qual se procura reconhecer o 

papel fundamental de todos grupos na resposta 

a esta doença ao nível local, nacional e 

internacional. Para assinalar esse dia, na cidade 

do Porto, no âmbito da Iniciativa “Porto Cidade 

sem SIDA” estiveram iluminadas de vermelho 

durante esse fim-de-semana, as fachadas de três 

edifícios, designadamente, a do Centro Hospitalar Universitário do Porto (Hospital de Santo 

António), a da Unidade de Saúde da Carvalhosa (Boavista/Cedofeita) e a da Unidade de Saúde de 

Vale Formoso (Paranhos). Foram, ainda, realizadas ações de rua, para sensibilização, tendo sido 

as palavras de ordem “Prevenção e Sensibilização”. Na Praça dos Leões, foi realizado um flash 

mob e o Centro de Aconselhamento e Deteção do VIH/Sida (CAD) do Porto, com a sua unidade 

móvel, disponibilizou o rastreio e o aconselhamento para a infeção VIH. 

Pretendemos atingir os nossos objetivos, com o envolvimento de todos, num trabalho em rede e 

com as pessoas alvo de intervenção no centro das respostas, tornando o lema do Dia Mundial de 

Luta Contra a Sida “As comunidades marcam a diferença”, a prática no dia-a-dia.  

 

 

Maria José Santos, Gestora do Programa Regional para a Infeção VIH e SIDA 

Departamento de Saúde Pública, ARSN, I.P. 

 


