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“Our mission is to build a better world. To leave no one behind. 
To stand for the poorest and the most vulnerable in the name of 

global peace and social justice.” 

Ban Ki-moon 

United Nations Secretary-General

(UNAIDS Gap Report)



VIH:
Epidemia concentrada (geograficamente e em grupos chave); 3º país europeu 
com maior incidência de VIH (a seguir a Estónia e Letónia);
225 M€ em medicação antirretrovírica anualmente; ainda muita gente por 
diagnosticar e tratar;
Mais de 1000 novas infeções por ano, maioritariamente transmissão 
heterossexual, com importante aumento de transmissão HSH; 17,1% das novas 
infeções (2014) em migrantes; 50% das pessoas (2014) diagnosticadas tarde, com 
implicações em termos de saúde pública e individual.

Contexto: epidemiologia nacional

VHC:
Estimativas variáveis (50 000 a 150 000 vivem com VHC), 
mas apenas 14 000 estão inscritas no SNS;
Epidemia concentrada (PUD; reclusos; subgrupos de 
outros grupos-chave);
Elevado custo de tratamento; tratamento muito eficaz.

VHB:
Poucos dados disponíveis;
Programa de vacinação implementado em 
1994;
Presume-se, no entanto, que infeções 
persistem em grupos chave (migrantes de 
países de elevada prevalência, por exemplo).

Sífilis:
Pouca informação disponível (poucos 
programas de rastreio);
Infeção muito presente em alguns 
subgrupos (pessoas com parceiros sexuais 
múltiplos).



Contexto: Alvos globais – Estratégia “Fast Track”



41 793 pessoas diagnosticadas;
17 572 pessoas por diagnosticar;
11 635 pessoas a serem diagnosticados para os primeiros 90 (com esta 
estimativa).

33 838 no sistema de saúde
14 248 para ligar ao SNS (diagnóstico, ligação e/ou 
religação) para 90% em seguimento

Estimativa do Contínuo de Cuidados em Portugal (2014)

Informação retirada da apresentação de resultados do Programa Nacional VIH/SIDA e Tuberculose – 19 de Novembro de 2015.



Contexto: Going Granular – abordagens locais

“While global and national numbers are critically important for 
monitoring and accountability purposes, the real struggle lies 
in meeting the HIV related treatment needs of people living 

with HIV at the community, city, district and provincial levels. 
UNAIDS is building capacity for a more granular, subnational 

understanding of trends in treatment access and HIV burden.”

UNAIDS Gap Report, p. 287



O que é?

Uma rede nacional de organizações que disponibilizam 
informação preventiva, rastreios de VIH, Hepatites Virais 
e IST e ligação a cuidados de saúde a grupos-chave e em 
contextos de proximidade, com o mais elevado padrão 
de qualidade, sendo simultaneamente capazes de gerar 
conhecimento que permita ajustar a abordagem nacional 
às epidemias nos grupos-chave para o controlo das 
mesmas, contribuindo assim para atingir os primeiros 
dois dos 3 objetivos da estratégia Fast Track em Portugal.



A Rede - Membros

APCSPS

Associação Novo 
Olhar II



Referenciação acompanhada dos 
resultados reativos.

Promoção do 
rastreio em 

contexto 
comunitário 

dirigido 
primordialmente 

aos grupos-
chave.

Formação em rastreio e aconselhamento 
com procedimentos uniformes.

Apoio estrutural e regulamentar 
(obrigações).

Divulgação conjunta 
(www.redederastreio.pt)

Homogeneização de recolha e reporte 
de dados, em plataforma online.

Maior celeridade no processo; produção de 
conhecimento a nível nacional, por grupos e regiões.

Melhoria da qualidade do processo de 
rastreio e aconselhamento associado.

Cumprimento das disposições legais e garantia de qualidade.

Controlo de qualidade e supervisão 
laboratorial.

Garantia de qualidade de testes e setting onde são realizados; melhoria de 
qualidade dos mesmos.

Respostas baseadas na 
evidência científica.

Fornecimento de testes 
e consumíveis.

Maior custo-eficácia; garantia de stocks; sem 
limitação de performance.

Maior visibilidade e
facilidade de acesso aos serviços.

Foco na qualidade do 
serviço.

Maior eficácia na 
informação transmitida

Resposta facilitada 
para os utilizadores.

Disponibilizamos… Para… Levando a…

Maior facilidade de acesso e navegação no sistema 
de saúde; esclarecimento de dúvidas adicionais.

Menos pessoas perdidas 
na ligação.

Objetivo 
principal:

http://www.redederastreio.pt/


Calendário de Implementação

2015 2016

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho

Fase 1: Preparação
- Contacto com ONG potencialmente interessadas;
- Elaboração Programa de treino;
- Pesquisa regulamentar/legislativa;
- Pesquisa testes rápidos;
- Estruturação do questionário, coorte e bases de dados;
- Preparação de estrutura de controlo de qualidade.

Fase 2: Pré Piloto
- Formação às organizações;
- Fornecimento de testes e consumíveis;
- Recolha de indicadores base para estruturação do questionário final e 

feedback relativo aos indicadores;
- Apresentação e testagem do questionário de coorte (piloto);
- Início da monitorização às ONG participantes;

Fase 3: Implementação
- Disponibilização de testes rápidos e consumíveis;
- Transição para o questionário final e recolha/reporte de dados;
- Monitorização de ligação a cuidados de saúde;
- Monitorização às organizações participantes;
- Controlo de qualidade às organizações participantes (CHSJ)
- Visitas  de supervisão pelo CHSJ.



Incidência VIH (2014) e cobertura da Rede (2015/2016)

Informação de incidência retirada da apresentação de resultados do Programa Nacional VIH/SIDA e Tuberculose – 19 de Novembro de 2015.



Incidência VIH (2014) e cobertura da Rede (2015/2016)

APCSPS

Informação de incidência retirada da apresentação de resultados do Programa Nacional VIH/SIDA e Tuberculose – 19 de Novembro de 2015.



Alguns números

• 65 pessoas de 16 organizações treinadas em rastreio e aconselhamento; 4ª sessão de treino decorrerá 
dias 12 e 13 de julho;

• 17 organizações aderiram à Rede; duas organizações em processo de análise de parceria;

• Rastreios de VHC, VHB e sífilis disponíveis de forma gratuita, anónima e confidencial em 25 pontos no 
país; 3 pontos adicionais a iniciar brevemente;

• Desenvolvimento de questionário de coorte e mecanismo de reporte de dados concluído;

• Produção e distribuição de materiais informativos (www.redederastreio.pt);

GAT_janeiro_atualizado_semcoorteCheckpoint.pdf
http://www.redederastreio.pt/


Testes efetuados, taxa de reativos e taxa de referenciações aceites 
(Agosto 2015-Maio 2016)

Testes realizados

18856

Testes VIH 

7111

Reativos

129 (1,81%)

Referenciação

105 (81,4%)

Testes VHC 

3619

Reativos

67 (1,85%)

Referenciação

54 (80,6%)

Testes VHB

2 304

Taxa de Reativos

53 (1,86%)

Referenciação

42 (79,25%)

Testes sífilis 

4 416

Reativos

195 (3,69%)

Referenciação

152 (77,95%)

Resultados reativos

444 As percentagens de resultados 
reativos não correspondem à 

prevalência, dado que algumas 
das pessoas foram rastreadas 

mais do que uma vez. A 
prevalência encontrada é, 
assim, superior às taxas de 

reatividade aqui apresentadas.



Considerações

• Parece claro que as organizações da SC conseguem chegar a franjas da população não só em 
maior risco, como que tendencialmente não usam as restantes estruturas de rastreio;

• O reporte de 2014 dos rastreios de VIH efetuados pelos projetos financiados pela DGS era de 
2973, manifestamente inferior ao que foi, de facto, efetuado pelas ESC, o que revela que o 
mecanismo atual de reporte beneficiaria de melhorias, algo para o qual a Rede pode contribuir;

• Uma informação essencial que não é possível recolher sistematicamente de de momento é o 
sucesso da ligação a cuidados de saúde (com algumas exceções). Seria desejável articular 
mecanismos que permitissem compreender que estruturas conseguem, de facto, fazer chegar às 
pessoas com resultados reativos a seguimento médico adequado;

• A existência da Rede permitiu ainda detetar, em 9 meses, cerca de 250 infeções (a confirmarem-
se todos os reativos) que não teriam sido detetadas com o anterior modelo de rastreio.



Outros resultados práticos

• Teste rápido de VIH (resultado em 1 minuto) disponível em todas as organizações membro (Parceria AHF);
• Estruturação e implementação de um modelo de supervisão laboratorial e controlo de qualidade à escala 

nacional, que inclui visitas aos locais e elaboração de reportes com sugestões de melhoria (quando aplicável);
• Geração de dados granulares por zona do país e por grupo-chave, atualizados mensalmente, com potencial de 

criar uma das mais completas fontes de informação bio comportamental e sobre seroconversão que existem 
(caso seja garantida a sua continuidade);

• Monitorização da ligação e religação aos cuidados de saúde (processo em curso);
• Manual de procedimentos a ser disponibilizado brevemente.
• Controlo de qualidade externo e supervisão técnica em curso.

Os resultados apresentados estão não só em linha com os objetivos internacionais referidos (90-90-90), 
como com as orientações da OMS e a Estratégia e Planos de Ação da OMS para 2016-2021.



Trabalho adicional no âmbito do projeto

A nível político:
- Envolvimento continuado no processo de reconhecimento das OBC como estruturas referenciadoras para as 

infeções rastreadas (culminando nos Despachos 13447-C de 19 de Novembro e 3206/2016 de 2 de Março);
- Articulação com estruturas oficiais no sentido de serem publicadas linhas de orientação para rastreio em 

contextos comunitários, com vista à sua regulamentação oficial;
- Propostas de melhoria do sistema de referenciação associado ao teste rápido e sua monitorização (interface 

eletrónico).

A nível de terreno:
- Criação de um mecanismo mensal de reporte de informação às ONG, permitindo um acesso simples a 

indicadores de performance, garantindo uma melhor análise do trabalho efetuado e melhor compreensão da 
dinâmica das epidemias no nosso país;

- Apoio na criação de novos pontos de rastreio comunitário no país.



Integração

• Rastreios e intervenções complementares;
• Parceria GAT/ISPUP permite geração de informação epidemiológica atual a nível nacional e granular sobre uma 

ou mais epidemias em um ou mais grupos-chave;
• Coorte prospetiva permitirá identificar padrões e alterações nos mesmos, aumentando a sua fiabilidade e 

valor científico com o volume de informação presente na mesma;
• Envio mensal de dados a cada organização permite não só aferir o progresso (cada organização monitoriza o 

seu desempenho) como ajustar a sua intervenção mediante os resultados obtidos, contribuindo para a 
melhoria de qualidade das intervenções no terreno;

• Parceria com CHSJ possibilita o controlo de qualidade dos testes efetuados, bem como verificação das 
condições in loco em que estes se realizam;

• Padronização dos mecanismos de controlo de qualidade permite comparabilidade e disseminação de boas 
práticas, possibilitando também a melhoria de qualidade das intervenções.



Inovação

• Aliar intervenção de proximidade com geração de conhecimento;
• Integração de todos os grupos-chave num sistema de vigilância epidemiológica baseado em organizações que 

desenvolvem trabalho de proximidade com os mesmos;
• Parceria entre os principais stakeholders que participam no processo;
• Apoio à criação de novos pontos de rastreio no país;
• Formação em linha com o mais recente conhecimento científico; possibilidade de atualização da mesma à luz de 

nova evidência e/ou orientações;
• Recolha e reporte de dados informatizada permite diminuição do uso de papel bem como maior rapidez e 

exatidão nos processos de reporte;
• Contributo para objetivos do Programa Nacional VIH/SIDA e para as metas nacionais e internacionais; 
• Plataforma online criada ainda com potencial de melhoria, desejando-se fazer uso no futuro das potencialidades 

das novas tecnologias;
• Projeto de base comunitária que se tenta adaptar às necessidades das organizações no terreno.



Próximos passos

• Manutenção e expansão da Rede;
• Investimento em análises de dados detalhadas e disseminação dos mesmos;
• Apresentação de poster sobre o projeto na Conferência Mundial sobre SIDA (AIDS2016 - Durban) em 

Julho e apresentação de artigos e comunicações em revistas e conferências internacionais;
• Procura de parceria com empresa de desenvolvimento de sotfware para upgrade da plataforma 

informática – o objetivo será ter a mais avançada plataforma de informação associada ao rastreio 
comunitário no mundo;

• Continuidade de procura de soluções de financiamento sustentável com estruturas oficiais e estruturas 
privadas.



“Whether our task is fighting poverty, stemming the 
spread of disease or saving innocent lives from mass 

murder, we have seen that we cannot succeed without the 

leadership of the strong and the engagement of all.”

Kofi Annan



Obrigado
//

Thank you
//

Takk


