
     

BI-PRS 

Programa Regional para a Infeção VIH e SIDA  

  

Quem somos?  
Somos uma coordenação regional do programa, desenvolvida no Departamento 

de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde (ARS) Centro, por 

Conceição Casimiro e Sara Dias (médicas especialistas em Saúde Pública).  

  

Quem servimos?  
Servimos a população da região de saúde do Centro, com especial enfoque nos 

seguintes grupos-alvo e locais preferenciais de intervenção: utentes da rede de 

cuidados de saúde primários do SNS; doentes com infeção VIH/SIDA 

acompanhados nos serviços de saúde da ARS Centro; utentes dos centros de 

aconselhamento e deteção (CAD) precoce do VIH; utentes dos centros de resposta 

integrada (CRI) para os comportamentos aditivos e dependências; doentes com 

tuberculose dos centros de diagnóstico pneumológico (CDP).  

  

O que pretendemos e o que oferecemos?   
Pretendemos prevenir a infeção VIH/SIDA, minimizando o impacto da epidemia, 

mediante a promoção da deteção precoce da infeção e o acesso dos infetados ao 

tratamento.  

Oferecemos assessoria, baseada na evidência, ao Conselho Diretivo da ARS  

Centro, na área do programa e operacionalizamos, a nível regional, o Programa 

Nacional para a Infeção VIH e SIDA da Direção-Geral da Saúde (DGS).  

  

 

   

https://www.sns.gov.pt/institucional/programas-de-saude-prioritarios/programa-nacional-para-a-infecao-vihsida/
https://www.sns.gov.pt/institucional/programas-de-saude-prioritarios/programa-nacional-para-a-infecao-vihsida/
https://www.sns.gov.pt/institucional/programas-de-saude-prioritarios/programa-nacional-para-a-infecao-vihsida/


     
O que fazemos?  

Caracterização e vigilância epidemiológica da infeção VIH/SIDA na região de 

saúde do Centro.  

Promoção da literacia da população para a infeção VIH/SIDA.  

Promoção do acesso a meios preventivos, nomeadamente a preservativos 

femininos, masculinos e gel lubrificante (à base de água), nas unidades de saúde 

da ARS Centro e a kits do Programa de Troca de Seringas da DGS 

(complementarmente às farmácias e ONG).  

Garantir o acesso da população, incluindo da mais vulnerável, ao teste rápido do 

VIH, com possibilidade de aconselhamento especializado pré e pós-teste e 

referenciação adequada dos positivos, de forma totalmente anónima, gratuita e 

confidencial, nos CAD.  

Promoção da realização do teste rápido do VIH e referenciação adequada dos 

reativos/positivos na rede de serviços de saúde do SNS.  

  

  

Como fazemos?   

Monitorização/avaliação do número de novos casos de infeção VIH, SIDA e 

óbitos na população da região Centro, bem como dos atendimentos, nos CAD, a 

população vulnerável (migrantes, trabalhadores do sexo e seus clientes, homens 

que têm sexo com homens e utilizadores de drogas).  

Articulação com a DGS e o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, com 

outros programas regionais e serviços de saúde e com estruturas da comunidade 

(como as ONG)  

Monitorização/avaliação da utilização do teste rápido do VIH pelas unidades 

funcionais da rede de cuidados de saúde primários.  

Divulgação de informação aos profissionais de saúde e população, nomeadamente 

através da página web da ARS Centro.  

https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/vih/rastreio-e-diagnostico-da-sida/
https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/vih/rastreio-e-diagnostico-da-sida/
https://www.sns.gov.pt/noticias/2019/11/11/programa-de-troca-de-seringas-2/
https://www.sns.gov.pt/noticias/2019/11/11/programa-de-troca-de-seringas-2/
http://www2.insa.pt/sites/INSA/Portugues/AreasCientificas/DoencasInfecciosas/Paginas/InfeccaoVIHSIDA.aspx
http://www2.insa.pt/sites/INSA/Portugues/AreasCientificas/DoencasInfecciosas/Paginas/InfeccaoVIHSIDA.aspx
http://www.arscentro.min-saude.pt/Paginas/inicio.aspx

