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professor Doutor João Carvalho das Neves
Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, IP.

Nota de abertura:

Num contexto de permanente mudança, como 
o que vivemos, são múltiplos os desafios que 
se colocam aos profissionais que intervêm no 

setor da saúde.

A aposta no desenvolvimento das respetivas compe-
tências afigura-se, cada vez mais uma prioridade, dada 
a necessidade de resposta rápida às diversas e reno-
vadas exigências do setor.

É para este desígnio que a ACSS, I.P., procura contri-
buir através da elaboração de um conjunto de instru-
mentos, de orientação e de apoio à formação contínua, 
dirigido quer aos que influenciam a oferta formativa – 
os organismos de formação-, quer aos seus destina-
tários.

A disponibilização dos presentes referenciais para a 
formação contínua a realizar na saúde é disso exem-
plo, tendo sido a respetiva formatação ajustada às ne-
cessidades veiculadas pelos profissionais que intervêm 
nos domínios da saúde estudados.

Como fator de inovação associado aos referenciais 
disponibilizados, destaca-se a sinalização de núcleos 
de competências críticas a desenvolver/reforçar pelos 
profissionais envolvidos nas temáticas abordadas, bem 
como a criação de respostas formativas integradas a 
dirigir aos vários níveis de prestação de cuidados.

Pretende-se com a estratégia acima referida assegurar 
uma focalização nas prioridades formativas do setor, 
tendo em vista uma melhor e mais eficiente interven-
ção na saúde.

Dada a relevância da participação de elementos do se-
tor na concretização do projeto em apreço, é devido 
um especial agradecimento pelo respetivo empenho, a 
todos os que participaram nas atividades de conceção 
e de validação dos conteúdos produzidos, que muito 
contribuiu para os resultados alcançados. 

Por último, gostaria de convidar os potenciais utilizado-
res dos referenciais a dar continuidade a este projeto, 
através da partilha de eventuais reflexões e experiên-
cias decorrentes da sua operacionalização, a remeter 
para o email: referenciais@acss.min-saude.pt.
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O Programa Nacional para a Infeção VIH/
SIDA, nas suas Orientações Programáti-
cas, definiu os objetivos para o período 

2012-2016: redução do número de novas infe-
ções e de casos de SIDA, de diagnósticos tardios 
e da mortalidade associada à SIDA, eliminação 
da transmissão mãe-filho e aumento da utilização 
do preservativo, nomeadamente em relações se-
xuais ocasionais.

Estes objetivos têm, na sua base, um conjunto de 
fundamentos essenciais ao seu desenvolvimento: 
o conhecimento da realidade epidemiológica, a 
prevenção da transmissão da infeção, o diagnós-
tico precoce e o acesso universal ao tratamento, 
equitativo e de qualidade.

E, para que estes fundamentos sejam sustentá-
veis e possam suportar todo aquele edifício pro-
gramático e garantir os resultados pretendidos é 
necessário que os intervenientes, aos mais dife-
rentes níveis de atuação, possuam um nível de 
conhecimento técnico-científico ótimo, atualizado 
e adaptado aos diferentes cenários de interven-
ção. 

É neste contexto que deve ser encarada a cons-
trução e a importância dos “Referenciais de com-
petências e de formação contínua no domínio 
da infeção VIH/SIDA”. Aqui, deve salientar-se o 
papel dinamizador assumido pelo Prof. Henrique 
de Barros, Coordenador Nacional para a Infeção 
VIH/Sida durante o período em que a grande par-
te deste documento foi elaborado, tal como se 
deve reconhecer e saudar o excelente trabalho 
desenvolvido por todos os profissionais, das mais 
variadas formações, que colaboraram na sua 
execução.

A maior prova da valia deste documento, não te-
nho dúvidas, será dada por todos aqueles que, a 
partir de agora, o vão utilizar como elemento cen-
tral para a formação de quem já intervêm (porque 
a formação contínua é essencial) ou vai intervir 
na área da infeção por VIH. 
Para o Programa Nacional para a Infeção VIH/
SIDA ele é, desde já, um documento de referên-
cia, cuja utilização fortemente recomendamos. 

Ao fazê-lo, estamos certos de estar 
a tornar mais próximos os objetivos 
que referimos anteriormente e a que nos propu-
semos. 
Uma última palavra de parabéns para a equipa 
de coordenação técnica. Sem ela este documen-
to não teria sido possível. Com ela, foi possível e 
com a qualidade superior que todos os autores 
lhe conferiram.

António Diniz
Direção-Geral da Saúde.
Diretor do Programa Nacional para a Infeção VIH/
SIDA

pREFáCIO 
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1 - INTRODUÇÃO 

A Administração Central do Sistema de 
Saúde, I.P. (ACSS, I.P.), no âmbito das 
suas atribuições e competências conce-

beu um conjunto de referenciais de competências 
e de formação contínua dirigido aos profissionais 
da saúde.

Tais referenciais enquadram-se no âmbito da Es-
tratégia de Formação Europeia que remete cada 
Estado-membro para um investimento contínuo 
na atualização/aperfeiçoamento das competên-
cias dos ativos do setor da saúde, e foram con-
cebidos com base numa abordagem prospetiva 
ou de antecipação face a desafios futuros que 
possam vir a exigir a mobilização de novas com-
petências.

A conceção dos presentes referenciais visam, as-
sim, harmonizar as orientações de referência em 
matéria de formação contínua para o domínio da 
saúde em causa, tendo esta iniciativa resultado 
num conjunto de instrumentos que visam:

a) Inovar na oferta formativa através da: 
•  Identificação de áreas de intervenção chave 

com vista à definição de prioridades formativas 
em domínios da saúde específicos;

•  Identificação de áreas formativas chave que 
permitam reforçar/atualizar as competências 
dos profissionais com intervenção na saúde, 
melhorando a qualidade da sua intervenção na 
prestação de cuidados;

•  Identificação de áreas formativas que promo-
vam a articulação, qualidade, segurança e in-
tegração dos diferentes níveis de prestação de 
cuidados;

•  Integração, nos referenciais produzidos, de um 
conjunto de orientações de referência nacional 
e internacional. 

b) Disponibilizar unidades de compe-
tências e de formação que permitam:
•  Focalizar a oferta formativa nos resultados de 

desempenho pretendidos; 
•  Contribuir para o aprofundamento da qualidade 

e eficácia da intervenção dos operadores de for-
mação da saúde;

•  Aceder a um conjunto de recomendações e 
orientações adequadas ao tipo de conteúdos 
formativos a desenvolver; 

•  Contribuir para uma maior transferência de 
aprendizagens;

•  Articular quadros de referência para a formação 
com as estratégias e políticas de saúde;

•  Alinhar as propostas formativas com as necessi-
dades dos profissionais de saúde;

•  Uniformizar práticas de formação contínua no 
sector da saúde;

•  Harmonizar conceitos e terminologias.
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Ametodologia que serviu de base à con-
ceção dos referenciais de competências 
e de formação agora divulgados, benefi-

ciou, com as devidas adaptações, da estrutura 
metodológica definida e testada no quadro do 
desenvolvimento de um estudo piloto promovi-
do pela DGS, com a participação da ACSS, I.P., 
do Programa Saúde XXI e do Alto Comissaria-
do da Saúde, designadamente, “ Construção de 
referenciais de competências e de formação de 
apoio ao Plano Nacional de Saúde”.

Embora aquele estudo contemplasse já não só um 
referencial de competências, como também linhas 
de orientação para a formação, a ACSS, I.P., en-
quanto entidade promotora do presente trabalho, 
recomendou, na fase de conceção dos presentes 
referenciais que fosse revisto o quadro de referência 
constante no estudo piloto acima referido, designa-
damente: i.) as áreas de intervenção; ii.) as dimen-
sões de análise, bem como iii) a articulação entre os 
referenciais de competências e de formação, com 
vista a melhor refletir a realidade e as necessidades 
atuais dos diversos domínios da saúde.

Neste sentido, o presente estudo teve por base 
três grandes etapas metodológicas, para as quais 
foram equacionadas as seguintes questões:

Primeira etapa (Consolidação e validação das áre-
as e subáreas de intervenção a abordar nos refe-
renciais): 

Questões: 
-  Que áreas e subáreas de intervenção devem 

ser contempladas no referencial a elaborar no 
âmbito dos dominios a abordar?  

-  Qual a natureza da prestação de cuidados de 
saúde a abranger no âmbito das áreas e su-
báreas identificadas?

-  Que profissionais se encontram, atualmente, 
a intervir ou deverão vir a intervir na presta-
ção de cuidados no referido domínio?

Segunda etapa (Identificação e validação das 
Unidades de Competência / Definição e estabili-
zação das atividades profissionais):

Questões:
-  Que atividades devem ser realizadas pelos pro-

fissionais que intervêm no domínio da saúde 
abordado?

-  Que competências, específicas e transversais, 
devem ser mobilizadas aquando da realização 
das atividades acima mencionadas?

Terceira etapa: (Definição da composição do re-
ferencial de formação, ou seja, estabelecimento 
da correspondência entre Unidade de Compe-
tências e Unidades de Formação/Identificação 
das Unidades de Formação que, devido à sua 
especificidade, natureza dos saberes ou forma 
de organização, necessitem de ser divididas em 
Subunidades de Formação):

Questão:
-  Que objetivos de aprendizagem devem ser de-

finidos, de modo a que o profissional de saúde 
possa vir a mobilizar as competências neces-
sárias? 

Tendo em vista a concretização dos objetivos de-
finidos para cada uma das etapas mencionadas, 
foram ainda concebidos instrumentos de apoio à 
conceção da construção dos referenciais preten-
didos, de forma a assegurar a coerência interna 
entre os elementos do referencial de competên-
cias e do referencial de formação. 

Os métodos e os instrumentos de recolha de 
informação

A recolha de informação documental desempe-
nhou um papel importante na fase preliminar e 
durante o desenvolvimento dos referenciais de 
competências e de formação, a qual permitiu sis-
tematizar informação relacionada com o domínio 
em estudo, bem como identificar as eventuais di-
mensões a abordar.
As fontes de informação consideradas neste âm-
bito foram as seguintes: 

Fontes nacionais: 
- � Documentos estratégicos enquadradores das 

políticas, orientações e programas de ação 
do setor da saúde, nomeadamente o Plano 

2 - METODOlOgIA DE CONCEÇÃO DOS REFERENCIAIS
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Nacional da Saúde 2004-2010 e 2011-2016 e 
Programa Nacionais associados aos diversos 
domínios;
- �Normas e circulares normativas e orientações 

e circulares informativas para os diversos do-
mínios estudados; 

- ��Recomendações elaboradas por sociedades 
científicas, associações e outras entidades 
reconhecidas, com intervenção nos diversos 
domínios estudados;

- ��Kits pedagógicos (manual do formando e do 
formador);

- ��Exemplos de Boas Práticas em matéria de 
programas de formação. 

Fontes Internacionais: 
- ��Documentos com orientações estratégicas de 

entidades internacionais associadas aos di-
versos domínios da saúde;

- ��Referenciais de competências e de formação 
já existentes.

A metodologia de conceção dos referenciais

Os referenciais de competências

A metodologia utilizada na construção dos refe-
renciais de competências teve como ponto de 
partida a análise dos seguintes elementos: 

•  Referenciais estrangeiros, com particular 
destaque para o standard de competências 
do sistema de saúde britânico e do catálogo 
nacional de qualificações espanhol; 

•  O modelo teórico desenvolvido por Guy Le 
Boterf;

• �European�Qualifications�Framework - O Qua-
dro Europeu de Qualificações.  

Em geral, os princípios orientadores que se 
destacam na elaboração dos referenciais de 
competências são os seguintes: 
•  Focalização no conceito de competência – ou 

seja a mobilização/combinação/transposição 
de saberes de diversa natureza, que permi-
tam resolver, de forma adequada, os proble-
mas decorrentes da sua atividade profissional 

tendo em vista a concretização dos 
resultados pretendidos;

 
•  Focalização nos resultados da ação (learning 
outcomes);

•  Estruturação do referencial sob a forma de 
Unidades de Competências (UC);

•  Organização dos referenciais tendo em conta 
que a cada Unidade de Competência deveria 
corresponder, sempre que possível, uma Uni-
dade de Formação.

Na elaboração dos referenciais de competências 
foram sinalizadas as atividades a desenvolver 
no âmbito das áreas de intervenção bem como 
os respetivos saberes específicos transversais a 
mobilizar.

Os referenciais de formação

A metodologia de conceção dos referenciais de 
formação teve por base os pressupostos defini-
dos no Quadro Europeu de Qualificações (Eu-
ropean� Qualifications� Framework), tal como os 
presupostos dos referenciais de competências, 
anteriormente descritos. 

A elaboração dos referenciais de formação as-
sentou num processo dedutivo, ou seja, partiu-se 
da análise de conteúdo dos elementos das uni-
dades de competência, sobretudo das atividades 
profissionais, dos critérios de desempenho e dos 
saberes para o preenchimento dos elementos 
constituintes do referencial de formação. 

Este processo teve por base uma análise de con-
teúdo documental de natureza diversa, ancorada 
nas recomendações nacionais e internacionais, 
em normas e circulares já existentes, bem como 
referenciais de formação nacionais e internacio-
nais já divulgados para os diversos domínios da 
saúde, documentos estes validados pelos peri-
tos/especialistas que participaram na conceção 
dos referenciais.
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Envolvimento dos profissionais do setor 

No âmbito da conceção dos presentes referen-
ciais, foram constituídos Grupos de Trabalho 
(GT) para os diversos domínios da saúde estu-
dados, cujos elementos foram identificados pe-
las Coordenações dos Programas Nacionais de 
Saúde abordados. 

A participação destes profissionais assumiu um 
papel central e crucial, nomeadamente, i) na re-
flexão das necessidades de formação no âmbito 
dos diversos domínios da saúde, ii) na identifi-
cação de áreas prioritárias de intervenção com 
necessidade de reforço/articulação de compe-
tências; iii) na conceção, consolidação e atua-
lização de referenciais de competências; iv) na 
conceção de referenciais de formação e respeti-
vos instrumentos.

Tendo em vista a recolha de contributos para uma 
melhor articulação e operacionalização dos pro-
dutos concebidos para o sector da saúde, bem 
como uma mais eficaz disseminação dos mes-
mos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, foi 
criado também, um painel de acompanhamento 
constituído por elementos representantes de di-
versos organismos do Ministério da Saúde.

Será de referir que, no que concerne à conceção 
dos referenciais para o domínio da infeção VIH/
sida, a mesma foi iniciada e acompanhada pela 
equipa técnica designada pelo  Professor Dou-
tor Henrique de Barros, na qualidade de então 
coordenador do Programa Nacional do VIH/sida,  
tendo, posteriormente, a ACSS,IP,  acolhido os 
contributos do  Dr. António Diniz, atual Diretor 
daquele programa, designadamente, ao nível 
da adequação do presente referencial às novas 
orientações definidas para o mesmo.
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Quais os objetivos dos presentes referenciais?
Os presentes referenciais visam disponibilizar, aos 
operadores de formação que intervêm no setor da 
saúde, um conjunto de referenciais de apoio à for-
mação contínua que procura sistematizar, clarificar e 
uniformizar conteúdos formativos de referência nos 
diversos domínios/áreas de intervenção da prestação 
de cuidados de saúde. 

Quais os seus destinatários?
Os referenciais agora apresentados são dirigidos aos 
profissionais que intervêm ou pretendem vir a inter-
vir na formação no domínio da infeção VIH/sida (em 
áreas e sub-áreas específicas de intervenção), desig-
nadamente, gestores, coordenadores e técnicos de 
formação e formadores que organizem, promovam e 
executem programas e ações de formação no domí-
nio em causa.

Como deve ser efetuada a apropriação e explora-
ção dos referenciais?
Os referenciais propostos devem ser considerados 
como instrumentos de orientação da prática formativa 
dirigida aos diferentes domínios da saúde, podendo e 
devendo ser adaptados e ajustados às especificidades 
dos contextos nos quais venham a ser aplicados, não 
pretendendo por isso, ser considerados documentos 
“prontos e acabados”, mas antes um ponto de partida 
para a reflexão no âmbito da formação contínua. 

Neste sentido, recomenda-se a leitura do quadro de 
mapeamento das unidades de competência e de for-
mação, de forma a compreender a articulação dos di-
ferentes elementos dos referenciais concebidos para 
o domínio da infeção VIH/sida .

De acordo com este quadro, o referencial de compe-
tências permite ao formador perceber a natureza das 
atividades e os critérios de desempenho associados, 
sendo que o referencial de formação recomenda 
a forma como devem ser abordados os conteúdos/
temáticas no âmbito de cada unidade de formação, 
encontrando-se ambos organizados por áreas de in-
tervenção comuns aos diferentes domínios da saúde 
(Prevenção, Diagnóstico e Tratamento).

Assim, para o presente referencial de competências  
foram concebidas sete unidades de competência (UC) 

de acordo com as seguintes áreas:
I.  Área de prevenção - visa a sensibilizar e 

educar os indivíduos para o risco de transmissão 
da infeção por VIH e para a mudança de compor-
tamentos com vista a promover a sua saúde. No 
âmbito desta área de intervenção foram concebi-
das as seguintes unidades de competência:

-  Aconselhar e orientar os indivíduos para a adoção 
de comportamentos preventivos e para a detenção 
precoce do VIH (UC_VIH/sida01);

-  Aconselhar e orientar grupos e comunidades na 
adoção de comportamentos preventivos e para a 
deteção precoce do VIH (UC_ VIH/sida02);

-  Aconselhar no pré e pós teste para deteção da in-
feção por VIH (UC_ VIH/sida03).

II.  Área de diagnóstico - visa diagnosticar e avaliar 
o estádio de infeção VIH/sida. No âmbito desta 
área de intervenção foi concebida uma unidade 
de competência: 

-  Diagnosticar e avaliar o estádio da infeção por  VIH 
(UC_ VIH/sida04).

III.  Área de tratamento e acompanhamento do 
doente - visa planear e aplicar uma intervenção 
terapêutica adequada e integrada no âmbito da 
infeção VIH/sida, bem como o apoio e a capaci-
tação do doente, seus familiares ou cuidadores 
para a gestão da doença. Para esta área foram 
concebidas quatro unidades de competência:
–  Planear e aplicar uma intervenção terapêuti-

ca adequada e integrada na infeção VIH/sida 
(UC_ VIH/Sida05);

–  Aconselhar, informar e orientar na profilaxia 
pós-exposição à infeção por VIH (UC_ VIH/Si-
da06); 

–  Aconselhar, informar e orientar na progressão 
da doença e na necessidade de prestação de 
cuidados na infeção  VIH/sida (UC_ VIH/Si-
da07).

Por seu lado, integram o referencial de formação 
nove unidades de formação, entre as quais  uma uni-
dade de formação focalizada na epidemiologia, etiolo-
gia e fisiopatologia da infeção por VIH, transversal a 
todas as restantes (UF_ VIH/Sida00).

Neste último caso, considerou-se importante explorar 

3 - ORIENTAÇõES pARA A ApROpRIAÇÃO E OpERACIONAlIzAÇÃO DOS REFERENCIAIS 
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aqueles conceitos numa única unidade formativa, na 
medida em que os mesmos remetem para i) sabe-
res transversais a mobilizar no âmbito de diversas 
unidades de competência e, por conseguinte, para 
ii) diversas unidades formativas, motivo pelo qual 
não lhe foi associada qualquer unidade de compe-
tência.

Deverá, assim, aquela unidade de formação de ca-
ráter transversal ser considerada um pré-requisito 
para frequência das restantes unidades formativas.

Quanto às grandes areas abordadas no âmbito do 
referencial de formação, foram as seguintes:

I.  Área de prevenção  - para esta área foram 
identificadas necessidades de reforço de com-
petências nos seguintes domínios: 
–  Aconselhamento preventivo individual para a 

deteção precoce do VIH (UF_ VIH/Sida01);   
–  Aconselhamento preventivo para a deteção 

precoce do VIH para  grupos e comunidades 
(UF_ VIH/Sida02). Esta unidade formativa sub-
divide-se ainda  em 9 subunidades de forma-
ção na medida em que as temáticas abordadas 
apresentavam particularidades próprias no âm-
bito da intervenção junto dos diferentes grupos 
e populações identificadas:

1.Intervenção comunitária na prevenção da 
infeção por VIH; 2. Programas de prevenção 
da infeção por VIH dirigidos a populações 
mais vulneráveis; 3. Programas de prevenção 
da infeção por VIH dirigidos à mulher; 4. Pro-
gramas de prevenção da infeção por VIH di-
rigidos ao idoso; 5. Programas de prevenção 
da infeção por VIH dirigidos a crianças e jo-
vens; 6. Programas de prevenção da infeção 
por VIH no contexto escolar; 7. Programas 
de prevenção da infeção por VIH no contexto 
laboral; 8. Programas de prevenção da infe-
ção por VIH no contexto laboral da saúde; 9. 
A prevenção da infeção por VIH através dos 
meios de comunicação.

–  Aconselhamento pré e pós teste de deteção da 
infeção por VIH (UF_ VIH/Sida03).

II.  Área de diagnóstico - para esta área foram 
identificadas as seguintes necessidades de re-
forço de competências: 

-  Diagnóstico e avaliação da infeção VIH/sida 
(UF_ VIH/Sida04). Esta unidade formativa 

subdivide-se em duas subunida-
des formativas:1. Procedimentos 
para a realização do teste de de-
teção da infeção por VIH; 2. Pro-
cesso de  diagnóstico e avaliação da infeção 
VIH/sida.

III.  Área de tratamento e acompanhamento do 
doente - para esta área foram identificadas as 
seguintes necessidades de reforço de compe-
tências:

-  Intervenção terapêutica integrada na infeção 
VIH/sida (UF_ VIH/Sida05).

-  Profilaxia pós– exposição à infeção por VIH 
(UF_ VIH/Sida06);

-  Capacitação do indivíduo infetado por  VIH para 
a gestão da doença (UF_ VIH/Sida07). 

-  Aconselhamento e apoio social na infeção VIH/
sida (UF_ VIH/Sida08).

 
Para cada unidade formativa, foi ainda, sinalizado 
um conjunto de recomendações que visa orientar o 
formador na preparação e execução da formação.

Destinatários
Para cada unidade formativa foram identificados os 
profissionais a quem se destina a referida oferta for-
mativa. 

Carga horária formativa
A carga horária de cada UF foi definida em termos 
de intervalos de tempo, com o intuito de orientar o 
formador para o tempo mínimo e máximo neces-
sário para a exploração dos conteúdos formativos, 
podendo o formador adequar os respetivos interva-
los de tempo ao contexto da formação, ao tipo de 
destinatários, à forma como se pretende organizar a 
formação, bem como às metodologias de formação 
a aplicar.

Recursos e metodologias de formação
Para o desenvolvimento dos conteúdos de cada uni-
dade formativa remete -se para a consulta regular 
dos sites recomendados, sendo também, disponibi-
lizadas propostas de metodologias de formação.

Propostas de exercícios para avaliação da uni-
dade formativa
Para cada unidade de formação foram desenvolvi-
das, a título exemplificativo, algumas propostas de 
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exercícios que visam apoiar a avaliação da forma-
ção. Para cada exercício foram, identificadas algu-
mas dimensões que o formador poderá ter em conta 
na aplicação do referido exercício, bem como os 
referentes de apoio à avaliação associados a cada 
uma das dimensões sinalizadas.

Estas propostas visam apoiar o formador na prepa-
ração da avaliação da unidade formativa, orientan-
do-o para o tipo de saberes que o formando deverá 
ser capaz de mobilizar no final da formação.  

Requisitos para a seleção dos formadores
Em cada unidade de formação é sugerido um perfil 
de formador a ter em conta, sempre que possível, 
aquando da realização das unidades de formação.
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A construção dos presentes referenciais, teve por 
base o quadro de competências chave do estudo pi-
loto concluído em 2008 [“Construção de Referenciais 
de Competências e de Formação de apoio ao Plano 
Nacional de Saúde (2008)”], promovido pela Direção 
Geral da Saúde em parceria com o Alto Comissaria-
do da Saúde, a ACSS, I.P. e o Programa Operacional 
Saúde XXI (no qual foram identificados referenciais 
de competências nas áreas de intervenção dos Pro-
gramas Nacionais de Saúde, tais como: doenças 
reumáticas, doença pulmonar obstrutiva crónica, 
obesidade, VIH-SIDA e vacinação”), posteriormente 
desenvolvido pelo consórcio Quaternaire Portugal, 
S.A e Nova Etapa, Lda.

Ora, aquando da construção dos referenciais, ago-
ra apresentados, constatou-se que seria necessário 
considerar novas dimensões de análise tendo em 
vista por um lado, considerar o contexto, as  orienta-
ções, as necessidades e as prioridades do domínio 
do VIH/sida, bem como por outro,  a adequação dos 
referenciais de competências e de formação a estas 
novas dimensões.   

O quadro de referência daquele estudo piloto foi as-
sim, não só consolidado, bem como alargado.

Em conformidade,  a construção dos vertentes re-
ferenciais, iniciada durante a coordenação do Pro-
fessor Doutor Henrique de Barros, beneficiou do 
investimento inicial da respetiva equipa técnica, no-
meadamente, ao nível da  identificação da documen-
tação de referência, da delimitação do quadro con-
ceptual a abordar, da consolidação e validação dos 
conteúdos dos referidos referenciais para o domínio 
do VIH/Sida.   

Nessa sequência, com o início de funções do atual 
Diretor do Programa Nacional do VIH/sida, Dr. An-
tónio Diniz, a ACSS,IP e a Direção do programa, 
levaram a cabo um trabalho de adequação e de arti-
culação dos referenciais concebidos, adequando-os 
às novas orientações, recomendações e prioridades 
formativas do Programa Nacional para a Infeção 
VIH/sida. 
Será de referir, por último, que a conceção destes 
referenciais assentou numa análise aprofundada dos 
documentos estratégicos enquadradores das políti-

cas, orientações e programas de ação 
para o setor da saúde e, em particular, 
para o domínio do VIH/sida.

A sua construção e fundamentação teve, assim, 
como quadro de referência

Fontes 
-  Documentos estratégicos definidores das políticas, 

orientações e programas de ação do setor da saú-
de, nomeadamente o Plano Nacional de Saúde 
2004-2010 e 2011-2016,  o Programa Nacional de 
Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida (2007-
2010), e o Programa Nacional para a Infeção VIH/
sida (2011-2015);

-  As orientações, recomendações e circulares nor-
mativas e informativas para a infeção VIH/sida 
emitidas pelo Programa Nacional para a infeção 
VIH/sida; 

-  Recomendações elaboradas por sociedades cien-
tíficas, associações e outras entidades reconheci-
das, com intervenção no setor da saúde no domí-
nio da infeção VIH/sida;

-  Situação epidemiológica da infeção VIH/sida em 
Portugal; 

- Boas Práticas no âmbito da infeção VIH/sida;
-  Documentos relativos a projetos desenvolvidos no 

âmbito da infeção VIH/sida;
-  Referenciais de formação para o domínio da Infe-

ção VIH/sida;
-  Manuais de apoio á intervenção na infeção VIH/

sida.
  
Os presentes referenciais focalizam-se na presta-
ção de cuidados de saúde primários e cuidados de 
saúde hospitalares e  destacam os aspetos que ne-
cessitam de maior reforço ao nível da articulação 
entre aqueles níveis de prestação de cuidados.

Assim, e considerando os princípios e as orienta-
ções, acima referidos, os presentes referenciais 
foram organizados com base nas seguintes áreas 
de intervenção: a prevenção, o diagnóstico, o tra-
tamento/acompanhamento de acordo com os está-
dios de evolução da infeção.

4 -  ENqUADRAMENTO DOS REFERENCIAIS pARA O DOMÍNIO DA INFEÇÃO VIH/SIDA
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Pessoa não infetada 

Pessoa infetada  
(Portador assintomático)

Pessoa Doente  
(Portador sintomático)

 Estádios da história natural da doença do VIH/Sida

Prevenção:
-  Educação para a saúde: 

prevenção dos fatores 
de risco

Diagnóstico precoce, 
tratamento  
e acompanhamento: 

- Deteção precoce; 
- Tratamento e controlo da 
infeção por VIH e comor-
bilidades associadas. 

Tratamento  
e acompanhamento:
-  Tratamento e monitoriza-

ção da infeção por VIH 
e das comorbilidades 
associadas;

- Gestão da doença.

Situação de  
exposição ao VIH

Risco de  
desenvolvimento 

da doença
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4.1  Mapeamento das unidades de competência e de formação para o domínio da infeção 
VIH/sida

 
De forma a compreender e a visualizar a articulação dos diferentes elementos dos referenciais propos-
tos, apresentam-se, no quadro resumo abaixo, as unidades de competência e de formação, organizadas 
por áreas de intervenção consideradas prioritárias para o domínio da infeção VIH/sida.

CONCEITOS

Epidemiologia, etio-
logia e fisiopatologia 
da infeção por VIH 
(UF_VIH/sida 00)

(SEM 
SUBDIVISÃO)

(SEM 
SUBDIVISÃO)

PREVENÇÃO

Aconselhar e orientar 
os indivíduos para a 
adoção de comporta-
mentos preventivos 

para a deteção preco-
ce do VIH (UC_VIH/

sida 01

Aconselhar  
e orientar grupos  
e comunidades  

na adoção de com-
portamentos  
preventivos e  

para a deteção  
precoce do VIH 

(UC_VIH/sida 02)

Avaliação do risco 
de transmissão do 
vih e promoção de 

comportamentos pre-
ventivos

Aconselhamento 
preventivo individual 

para a deteção preco-
ce do VIH (UF_VIH/

sida 01)

Aconselhamento  
preventivo  para a  

deteção precoce do 
VIH para grupos  
e comunidades  

(UF_VIH/sida 02)

SUBUNIDADE 1
Intervenção comu-

nitária na prevenção 
da infeção por VIH 

SUBUNIDADE 2
Programas de pre-
venção da  infeção 
por VIH dirigidos a 
populações mais 

vulneráveis

SUBUNIDADE 3
Programas de pre-
venção da  infeção 
por VIH dirigidos à 

mulher 

Área  
de Intervenção

Unidades  
de Competências

Subáreas  
de Intervenção

Unidades  
de Formação

Subunidades  
de Formação
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Área  
de Intervenção

Unidades  
de Competências

Subáreas  
de Intervenção

Unidades  
de Formação

Subunidades  
de Formação

PREVENÇÃO

Aconselhar  
e orientar grupos  
e comunidades  

na adoção de com-
portamentos  
preventivos e  

para a deteção  
precoce do VIH 

(UC_VIH/sida 02)

Aconselhar no pré e 
pós teste para dete-
ção da infeção por 

VIH (UF_VIH/sida 03)

Avaliação do risco 
de transmissão do 
vih e promoção de 

comportamentos pre-
ventivos

Aconselhamento  
preventivo  para a  

deteção precoce do 
VIH para grupos  
e comunidades  

(UF_VIH/sida 02)

Aconselhamento pré 
e pós teste de dete-
ção da infeção por 

VIH (UF_VIH/sida 03)

SUBUNIDADE 4 
Programas de pre-
venção da infeção 

por VIH dirigidos ao 
idoso

SUBUNIDADE 5
Programas de pre-
venção da infeção 
por VIH dirigidos a 
crianças e jovens

SUBUNIDADE 6
Programas de pre-
venção da infeção 

por VIH no contexto  
escolar 

SUBUNIDADE 7
Programas de pre-
venção da  infeção 
por VIH no contexto 

laboral

SUBUNIDADE 8
Programas de pre-
venção da infeção 

por  VIH  no contexto 
laboral da saúde

SUBUNIDADE 9
A prevenção da infe-
ção por VIH através 
dos meios de comu-

nicação 

(SEM 
SUBDIVISÃO)
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Área  
de Intervenção

Unidades  
de Competências

Subáreas  
de Intervenção

Unidades  
de Formação

Subunidades  
de Formação

DIAGNóSTICO

TRATAMENTO

Diagnosticar e avaliar 
o estádio da infeção 

por VIH
 (UC_VIH/sida 04)

Planear e aplicar 
uma intervenção te-

rapêutica adequada e 
integrada na infeção 

VIH/sida 
(UC_VIH/sida 05)

Aconselhar, informar 
e orientar na profi-

laxia pós-exposição 
à infeção por VIH 
(UC_VIH/sida 06)

Aconselhar, informar 
e orientar na progres-
são da doença e na 

necessidade de pres-
tação de cuidados na 

infeção VIH/sida
(UC_VIH/sida 07)

Plano de intervenção 
terapêutico, farmaco-
lógico e não farmaco-

lógico

Profilaxia pós exposi-
ção ocupacional

Profilaxia pós exposi-
ção  não ocupacional
Profilaxia antirretrovi-

ral na criança

Aconselhamento para 
adesão terapêutica e 
adoção de comporta-
mentos preventivos e 

apoio social

Diagnóstico e avalia-
ção da infeção VIH/

sida
(UF_VIH/sida 04)

Intervenção tera-
pêutica integrada 

na infeção VIH/sida 
(UF_VIH/sida 05)

Profilaxia pós-exposi-
ção à infeção por VIH

(UF_VIH/sida 06)

Capacitação do in-
divíduo infetado por 
VIH para a gestão 

da doença (UF_VIH/
sida 07)

Aconselhamento 
e apoio social na 
infeção VIH/sida 
(UF_VIH/sida 08)

SUBUNIDADE 1 
Procedimentos para 
realização do teste 
de  deteção da infe-

ção por VIH

(SEM 
SUBDIVISÃO)

(SEM 
SUBDIVISÃO)

(SEM 
SUBDIVISÃO)

(SEM 
SUBDIVISÃO)

SUBUNIDADE 2 
Processo de diag-
nóstico e avaliação 
da infeção VIH/sida
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5 .  REFERENCIAIS DE COMpETÊNCIA E DE 
FORMAÇÃO pARA A INFEÇÃO VIH/Sida
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EpIDEMIOlOgIA, ETIOlOgIA E FISIOpATOlOgIA  
DA INFEÇÃO pOR  VIH 

Equipa de saúde multidisciplinar: enfermeiros, 
médicos, psicólogos, farmacêuticos e assistentes 
sociais.  

Entre 6 e 8 horas
DESTINATÁRIOS CARGA HORÁRIA DE REFERÊNCIA

VIH/SIDA 00

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

ObJETIVOS DE ApRENDIzAgEM

No final da formação o formando deverá ser capaz de:

  Identificar a epidemiologia da infeção VIH/sida (Mundo, Europa e Portugal);
  Identificar a etiologia da infeção por VIH;
  Identificar e caracterizar os grupos de risco;
  Identificar as patologias associadas à infeção VIH/sida;
  Identificar e caracterizar a evolução e o prognóstico da infeção VIH/sida;
  Identificar e as principais vias de transmissão da infeção por VIH;
  Identificar os diversos tipos de impactes da infeção VIH/sida;
  Identificar os diversos aspetos éticos relacionados com a infeção VIH/sida;
  Identificar os diversos aspetos legais relacionados com a infeção VIH/sida;
  Reconhecer a importância das recomendações nacionais e internacionais para a infeção VIH/sida; 
  Reconhecer a importância das normas e circulares normativas nacionais para a infeção VIH/sida;
  Reconhecer as principais prioridades e objetivos do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;
  Identificar as organizações nacionais e internacionais com intervenção na infeção VIH/sida, respetivas 
funções e responsabilidades

CONTEÚDOS

Epidemiologia da infeção VIH/sida:
-  Prevalência da infeção VIH/sida (Mundo, Europa e 

Portugal);
-  Incidência da infeção VIH/sida (Mundo, Europa e 

Portugal).

Etiologia da infeção por VIH.

Fisiopatologia das complicações da infeção VIH/sida:
-  Patogenia;
-  Principais coinfeções e comorbilidades associadas 

à infeção VIH/sida.

Principais vias de transmissão.

Impacte do VIH/sida (individuais e económicos):

-  O impacte da infeção VIH/sida na saúde pública;
-  O impacte das complicações crónicas da infeção 

VIH/sida, na evolução da morbilidade e mortalida-
de;

-  O impacte da infeção VIH/sida no indivíduo; 
-  Aspetos psicossociais relacionados com a infeção 
VIH/sida;

-  Descriminação e estigma relacionadas com a infe-
ção por VIH:
• Formas de descriminação;
• Fontes de estigma;
•  Contextos chave de estigma e descriminação as-

sociada ao VIH/SIDA (escola, local de trabalho, 
comunidade, etc.).

Os aspetos éticos relacionados com o VIH/sida.
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Documentação de referência:
-  Recomendações internacionais para a infeção VIH/
sida;

-  Recomendações nacionais para a infeção VIH/
sida;

-  Normas para a infeção VIH/sida;
- Orientações para a infeção VIH/sida;
-  Circulares informativas e normativas para a infeção 

VIH/sida;
- O Programa Nacional para a Infeção VIH/sida:

• Objetivos;
• Estratégias;
• Resultados alcançados.

Organizações de referência:
-  Entidades nacionais com inter-

venção na infeção VIH/sida: fun-
ções e responsabilidades;

-  Entidades Internacionais com inter-
venção na infeção VIH/sida: funções e responsabi-
lidades.

A rede nacional de cuidados de saúde com intervenção 
na infeção VIH/sida:

- Cuidados primários;
- Cuidados hospitalares;
- Centros de resposta integrados; 
- Cuidados continuados;
- Centros anónimos de diagnóstico.

RECURSOS

- Bibliografia de referência;
- Coleção de “Boas Práticas” do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;
- Dados epidemiológicos (nacionais e internacionais) da infeção VIH/sida;
- Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;
- Legislação aplicável;
- Normas,  orientações,  circulares normativas e informativas nacionais para a infeção VIH/sida;
- Recomendações internacionais para a infeção VIH/sida;

RECOMENDA-SE A CONSUlTA

NACIONAIS

Associação ABRAÇO
www.abraco.pt 

Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

APECS -Associação Portuguesa para o estudo clinico da SIDA 
www.apecs.pt

APF -Associação Portuguesa para o planeamento da familiar 
www.apf.pt;

Comissão de ética para a investigação clínica
 www.ceic.pt 

DGS - Direção Geral da Saúde 
 www.dgs.pt

GAT - Grupo português de ativistas sobre tratamentos VIH/sida 
www.gatportugal.org

INSA - Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge
www.insa.pt 

MAPS - Movimento de Apoio à Problemática da SIDA
 www.mapsida.org

Programa Nacional para a Infeção VIH/sida:
 www.sida.pt

Programa Nacional de Saúde Ocupacional
www.dgs.pt

Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose
www.dgs.pt

Portal da Saúde
www.min-saude.pt

Portal de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

SPMI - Sociedade Portuguesa de Medicina Interna- Núcleo de estu-
dos da infeção ao VIH (NEVIH)

www.spmi.pt
SPDIMC -Sociedade Portuguesa de Doenças Infeciosas e Microbio-

No âmbito da preparação e da execução da formação, poderão ser consultadas as seguintes entidades de 
referência nos sítios assinalados: 
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RECOMENDAÇõES DE OpERACIONAlIzAÇÃO

Aquando da preparação da formação, recomenda-se a consulta dos dados epidemiológicos no âmbito da infeção 
VIH/sida, nos seguintes sites:

- Programa Nacional para Infeção VIH/sida em www.sida.pt;
- Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge em www.insa.pt;
-  European Centre for the Epidemiological Monitoring of AIDS em  www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillan-

ce/hiv/Pages/index.aspx;
- UNAIDS - Joint United Nations Programme on HIV/AIDS em www.unaids.org/en/Dataanalysis/Epidemiology; 
- WHO – World Health Organization em www. who.org.

No âmbito da avaliação da formação, o formador poderá aferir o grau de mobilização dos conhecimentos adqui-
ridos sobretudo ao nível de:
aConceitos; 
aEpidemiologia da doença, incidência, prevalência da infeção VIH/sida e das suas complicações crónicas;
aEvolução da doença;
aComorbilidades mais frequentes e suas complicações crónicas;
aPrincipais impactes decorrentes da doença;
aDocumentos de referência;
aFontes de referência de dados epidemiológicos, nacionais e internacionais.

REqUISITOS pARA A SElEÇÃO DOS FORMADORES

A equipa de formadores deverá ser multidisciplinar, constituída por médicos (ex: de epidemiologia, de doenças 
infeciosas, de medicina interna, de saúde pública) e outros profissionais com conhecimento e experiência na 
infeção VIH/sida. A equipa de formadores deverá ter, preferencialmente, formação pedagógica de formado-
res.

logia Clínica 
www.spdimc.org

SPV - Sociedade Portuguesa de Virologia 
www.spv.pt

INTERNACIONAIS

World Health Organization - europa
 www. who.int 
 www. who.pt 

ONU-SIDA
 www.unaids.org

EUROHIV- European Centre for the epidemiological Moni-
toring of AIDs

www.eurohiv.org
ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control

www.ecdc.europa.eu
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ACONSElHAR E ORIENTAR OS INDIVÍDUOS pARA A ADOÇÃO DE COM-
pORTAMENTOS pREVENTIVOS E pARA A DETEÇÃO pRECOCE DO VIH VIH/SIDA 01

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE COMpETÊNCIA

Equipa de saúde multidisciplinar a atuar nos locais 
onde ocorra aconselhamento preventivo para a dete-
ção precoce da infeção por VIH (médicos, enfermeiros, 
psicólogos, farmacêuticos e assistentes sociais) e ou-
tros profissionais com intervenção na infeção VIH/Sida. 

Cuidados de saúde primários.
DESTINATÁRIOS CONDIÇÕES DE CONTEXTO 

A.  Recolher dados para avaliar e caraterizar a situação de partida do indivíduo.
A1. Tendo em conta o contexto epidemiológico, social, económico e cultural do indivíduo;
A2. Tendo em conta os comportamentos do indivíduo;
A3. Tendo em conta a situação e características de exposição.

B. Identificar as necessidades de promoção da saúde.
B1. Tendo em conta as características de situação de partida do indivíduo;
B2.  Tendo em conta a perceção do indivíduo acerca dos comportamentos de risco e das medidas preventivas 

a adotar no âmbito da infeção por VIH;
B3. Tendo em conta a estimação do risco.

C. Definir e preparar o plano de aconselhamento.
C1. Tendo em conta as características do indivíduo;
C2. Tendo em conta as necessidades de promoção da saúde identificadas;
C3. Tendo em conta as diferentes fases do processo de aconselhamento no âmbito da infeção VIH/sida;
C4. Tendo em conta as recomendações do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;
C5.  Tendo em conta o tipo de informação a transmitir no âmbito dos programas de promoção e proteção da 

saúde;
C6. Tendo em conta a adequabilidade dos recursos técnico pedagógicos a utilizar.

D.  Aconselhar, informar e esclarecer o indivíduo sobre a necessidade da deteção precoce da infeção por 
VIH e dos comportamentos preventivos a adotar.

D1. Tendo em conta as características do indivíduo;
D2. Tendo em conta as necessidades de promoção da saúde identificadas;
D3.  Tendo em conta o tipo de informação a transmitir no âmbito dos programas de promoção e proteção da 

saúde;
D4. Tendo em conta as recomendações do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;
D5. Tendo em conta as características dos recursos técnico pedagógicos a utilizar;
D6.  Tendo em conta a perceção do indivíduo acerca dos comportamentos de risco e das medidas preventivas 

a adotar no âmbito da infeção VIH/sida;
D7. Tendo em conta cuidados e as medidas preventivas a transmitir.

Esta UC visa a manifestação de comportamentos orientados para o aconselhamento, informação e esclareci-
mento a indivíduos sobre os comportamentos preventivos a adotar e da importância de se detetar precocemen-
te a infeção por VIH.

DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE COMpETÊNCIA
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RECURSOS EXTERNOS
- Bibliografia de referência;

- Circulares informativas e normativas e orientações técnicas para a infeção por VIH;

- Documentos informativos para a prevenção da infeção por VIH (folhetos, vídeos);

- Guias e manuais de procedimentos e de “Boas Práticas” do Programa Nacional para a Infeção VIH/Sida e da UNAIDS;

- Procedimentos e fluxos de informação; 

-  Recomendações e linhas orientadoras nacionais para a prevenção e deteção precoce da infeção por VIH do Programa 

Nacional para a Infeção VIH/Sida;

- Recomendações e linhas orientadoras internacionais para a prevenção e deteção precoce da infeção por VIH;

- Rede de referenciação para as doenças infeciosas; 

- Rede de referenciação para a infeção VIH/sida;

- Sítio do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;

- Sítio da UNAIDS;

- Sítio da WHO-Europa;

- Sítio das associações com projetos no âmbito da prevenção da infeção VIH/sida.

(*) Recomenda-se a consulta do anexo (saberes) 
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ACONSElHAMENTO pREVENTIVO INDIVIDUAl  
pARA A DETEÇÃO pRECOCE DO VIH VIH/SIDA 01

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Equipa de saúde multidisciplinar a atuar nos locais 
onde ocorra aconselhamento preventivo para a 
deteção precoce da infeção por VIH (médicos, en-
fermeiros, psicólogos, farmacêuticos e assistentes 
sociais) e outros profissionais com intervenção na 
infeção VIH/sida.

Entre 3 e 5 horas
DESTINATÁRIOS CONDIÇÕES DE CONTEXTO 

ObJETIVOS DE ApRENDIzAgEM

No final da formação o formando deverá ser capaz de:

  Identificar as variáveis para caracterização de comportamentos do indivíduo e das características do meio 
envolvente em que este se insere;
  Identificar a perceção do indivíduo acerca dos comportamentos de risco e das medidas preventivas a adotar 
no âmbito da infeção por VIH;
  Reconhecer as barreiras individuais, sociais e culturais para a mudança de comportamentos; 
  Identificar e selecionar as estratégias de promoção de clima de confiança e segurança a promover no âmbito 
do aconselhamento preventivo da infeção por VIH;
  Reconhecer o papel, funções e características do conselheiro em matéria de VIH/sida;
  Identificar os objetivos e princípios do aconselhamento preventivo no âmbito da infeção por VIH;
  Identificar as características e especificidades dos métodos e técnicas de aconselhamento individual em 
contexto de IST e da infeção por VIH dirigidas a diferentes públicos-alvo;
  Reconhecer as abordagens de aconselhamento preventivo da transmissão da infeção por VIH, orientadas 
para a mudança de comportamentos a nível individual, adequadas aos diferentes públicos-alvo;
  Identificar e selecionar os recursos de apoio à informação e aconselhamento preventivo individual adequadas 
aos diferentes públicos alvo;
  Informar e esclarecer sobre os principais mitos e crenças associados à infeção VIH/sida;
  Informar e esclarecer sobre os grupos de risco associados à infeção por VIH; 
  Informar e esclarecer sobre os comportamentos de risco e as formas de transmissão nas IST e da infeção 
por VIH;
  Informar acerca da epidemiologia da infeção VIH/sida e cadeia de transmissão das IST; 
  Informar,  esclarecer e aconselhar sobre as medidas preventivas a ter nas situações de vida quotidiana;
  Informar, esclarecer e aconselhar acerca das práticas sexuais seguras, nomeadamente no que se refere aos  
procedimentos e cuidados a ter na utilização do preservativo feminino e masculino;
  Reconhecer os princípios e aspetos legais, éticos e deontológicos associados ao aconselhamento preventivo 
na transmissão da infeção por VIH.
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CONTEÚDOS

A avaliação da situação de partida do indivíduo:
- Comportamentos, hábitos e atitudes;
-  Condição socioeconómica: profissão, escolarida-

de, local de residência, contexto da envolvente em 
que se insere;

-  Prevalência da infeção no grupo alvo;
-  A perceção do indivíduo acerca dos comportamen-
tos de risco; 

-  A perceção do indivíduo acerca das medidas pre-
ventivas a adotar no âmbito da infeção por VIH;

-  Identificação e classificação do padrão de risco.

O aconselhamento individual no âmbito da infeção por 
VIH:

- Objetivos do aconselhamento preventivo;
-  O processo de aconselhamento: fases e princípios 

aplicáveis;
-  A promoção do clima de confiança e segurança no 
processo de aconselhamento preventivo na infe-
ção por VIH:
• Acolhimento;
• Confiança;
• Congruência;
• Empatia;
• Escuta ativa:
• Respeito incondicional pelo outro;
• Ética.

-  Papel e competências do conselheiro no âmbito da 
infeção por VIH;

-  Métodos e técnicas de aconselhamento individual 
em contexto de IST e infeção VIH/sida para:
• Jovens;
• Casais;
• Adultos;
• Grávidas;
• Outros.

-  Os recursos de apoio à informação e aconselha-
mento; 

-  Instrumentos de planeamento de sessões de acon-
selhamento individual.

Abordagens orientadas para a mudança 
comportamental ao nível individual: 

-  Os mitos e crenças associados ao VIH/sida;
- Os grupos de risco;
-  Os comportamentos de risco associados à infeção 

por  VIH e outras IST;
-  As questões de género na prevenção da infeção 
por VIH;

-  As formas de transmissão das IST e da infeção por 
VIH;

-  Os princípios da mudança comportamental:
• Foco nos indivíduos;
• Fatores estruturais e ambientais;
• Informação, educação e comunicação;
• Testes e aconselhamento;
• Educação pelos pares.

- Medidas preventivas na infeção:
• Situações de vida quotidiana:

 Partilha de objetos pessoais cortantes;
 Escova de dentes;
 Uso de drogas;
 Outras. 

• Práticas sexuais seguras:
 Conhecimento do parceiro sexual;
 Estabilidade nas relações;
 O preservativo feminino e masculino:
 Como utilizar o preservativo feminino e masculino;
 Procedimentos de colocação;
 Cuidados na utilização. 

Os aspetos legais e éticos no aconselhamento pre-
ventivo na infeção VIH/sida:
- O carácter confidencial e sigiloso;
- Os direitos e deveres do indivíduo;
- Os deveres e obrigações do profissional.

RECURSOS
-  Bibliografia de referência;
- Circulares normativas do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida; 
- Código deontológico dos profissionais envolvidos (ex: médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social);
- Coleção de “Boas Práticas” da ONU-SIDA;
- Coleção de “Boas Práticas” do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;
-  Checklist para sessão de aconselhamento individual adequado a vários grupos e contextos culturais;
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RECOMENDA-SE A CONSUlTA

NACIONAIS

- Associação ABRAÇO
www.abraco.pt

- Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

- APMCG -  Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 
www.apmcg.pt

- APF - Associação Portuguesa para o planeamento da familiar  
www.apf.pt;

- Comissão de ética para a investigação clínica
www.ceic.pt 

- Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA
 www.sida.pt

- DGS - Direção Geral da saúde 
 www.dgs.pt

- LPCS - Liga Portuguesa Contra a Sida  
 www.ligacontrasida.org

- MAPS - Movimento de Apoio à Problemática da SIDA 
www.mapsida.org

- Programa Nacional de Luta Contra a Tuberculose
www.dgs.pt

- Portal da Saúde
www.min-saude.pt

- Portal de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

- SPP- Sociedade Portuguesa de Pediatria -
www.spp.pt

-  SPDIMC -Sociedade Portuguesa de Doenças Infeciosas e Micro-
biologia Clínica 
www.spdimc.org 

INTERNACIONAIS:

- WHO – Europa
 www.euro.who.int 

- UNAIDS
www.unaids.org/en/

No âmbito da preparação e da execução da formação, poderão ser consultadas as seguintes entidades de 
referência nos sítios assinalados:

REqUISITOS pARA A SElEÇÃO DOS FORMADORES

RECOMENDAÇõES DE OpERACIONAlIzAÇÃO

A equipa de formadores deverá ser multidisciplinar, constituída por médicos, enfermeiros, psicólogos e assis-
tentes sociais. Recomenda-se o recurso a formadores com formação em educação para a saúde (com es-
pecial relevância em  educação sexual e reprodutiva), em comunicação / aconselhamento e com experiência 
formativa com grupos específicos (jovens, trabalhadores do sexo, populações móveis etc.). Será ainda dese-
jável que sejam convidados especialistas/peritos em algumas das temáticas, nomeadamente em estigma e 
discriminação, em ética, direitos e deveres, entre outros. A equipa de formadores deverá ter preferencialmente 
formação pedagógica de formadores.

Aquando da preparação da formação, sugere-se a consulta das recomendações, circulares normativas, nor-
mas e orientações relativas à infeção VIH/sida em www.sida.pt.
 
Sugere-se o recurso à utilização do estudo de caso no âmbito do aconselhamento preventivo individual para 
a deteção precoce da infeção por VIH. Poderá ser consultada, a título exemplificativo, a ficha de orientação 
disponibilizada para o efeito.

-  Folhetos e outros documentos informativos sobre as formas de transmissão, as medidas e cuidados 
preventivos na transmissão da infeção por VIH;

- Legislação aplicável;
- Protocolo para aconselhamento pré-teste e pós-teste do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;
- Protocolo de avaliação da auto perceção do risco do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;
Videogramas sobre a sessão de esclarecimento preventivo.
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ACONSElHAMENTO pREVENTIVO INDIVIDUAl  
pARA A DETEÇÃO pRECOCE DO VIH VIH/SIDA 01

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Dimensões Referentes de apoio à avaliação

1 -  Avaliação e caracterização da situação de partida 
do indivíduo. 

2 -  Definição e preparação do plano do aconselha-
mento.

3 -  Aconselhamento/esclarecimento do indivíduo no 
âmbito da infeção por VIH.

  De acordo com o contexto epidemiológico, social, 
económico e cultural do indivíduo;
  Tendo em conta a situação e as características de 
exposição;
  De acordo com a classificação do padrão de risco;
  De acordo com a prevalência da infeção no grupo-alvo;
  De acordo com a perceção que o indivíduo tem 
acerca dos comportamentos de risco;
  De acordo com perceção que o individuo tem acer-
ca das medidas preventivas a adotar no âmbito da 
infeção por VIH.

 Tendo em conta os objetivos a atingir;
  Tendo em conta os recursos adequados à situação 
de partida do indivíduo;
  Tendo em conta com o público-alvo; 
  Tendo em conta o tipo de informação a transmitir de 
acordo com a situação de partida e as caraterísticas 
do indivíduo;
  De acordo com as recomendações nacionais e in-
ternacionais para a infeção VIH/sida; 
  De acordo com perceção com as medidas preventi-
vas a transmitir ao individuo.

  De acordo com o público-alvo, o âmbito e o contex-
to de intervenção;
  De acordo com os dados existentes acerca do con-
texto social, económico e cultural da área abrangida 
pelo indivíduo;
  Considerando os elementos que constituem a in-
formação a transmitir ao doente familiar e/ou seu 
cuidador no âmbito da infeção por VIH;
  Tendo em conta os comportamentos de risco e as  
formas de transmissão da infeção por  VIH; 
  Tendo em conta os cuidados e medidas preventivas 
a adotar.

ORIENTAÇõES pARA A AVAlIAÇÃO DA FORMAÇÃO

No final da presente subunidade formativa, o formador poderá aplicar um exercício avaliativo mediante o recurso 
ao estudo de caso no âmbito do aconselhamento preventivo individual no âmbito da infeção por VIH, o qual de-
verá permitir aferir o grau de mobilização dos saberes propostos nesta unidade formativa.

Para o efeito, poderá o formador ter em conta as dimensões e os referentes de apoio à avaliação, seguidamente 
apresentados:
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ACONSElHAR E ORIENTAR gRUpOS E COMUNIDADES NA ADOÇÃO DE COMpOR-
TAMENTOS pREVENTIVOS E pARA A DETEÇÃO pRECOCE DA INFEÇÃO pOR VIH

Equipa de saúde multidisciplinar (médicos, en-
fermeiros, psicólogos, farmacêuticos e assis-
tentes sociais), a atuar nos locais onde ocorra 
aconselhamento preventivo e deteção precoce 
da infeção por VIH.

Cuidados de saúde primários.
DESTINATÁRIOS CONDIÇÕES DE CONTEXTO 

VIH/SIDA 02

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE COMpETÊNCIA

A. Recolher dados para avaliar e caraterizar o grupo ou a comunidade.
A1.  Tendo em conta o contexto epidemiológico, social, económico, cultural, modos de vida do grupo ou comu-

nidade; 
A2. Tendo em conta os comportamentos adotados;
A3. Tendo em conta a situação e características de exposição.

B. Identificar as necessidades de intervenção comunitária no âmbito da prevenção da infeção por VIH.
B1. Tendo em conta as características do grupo ou comunidade;
B2.  Tendo em conta a perceção do grupo ou comunidade acerca dos comportamentos de risco e das medidas 

preventivas a adotar no âmbito da infeção por VIH;
B3. Tendo em conta a estimação do risco.

C. Definir e preparar o plano de intervenção.
C1. Tendo em conta as características do grupo ou comunidade;
C2. Tendo em conta as necessidades de promoção da saúde identificadas;
C3. Tendo em conta as diferentes fases do processo de aconselhamento no âmbito da infeção por VIH;
C4. Tendo em conta as recomendações do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;
C5. Tendo em conta o tipo de informação a transmitir no âmbito dos programas de promoção e proteção da 
saúde; 
C6. Tendo em conta a adequabilidade dos recursos técnico pedagógicos a utilizar.

D.  Aconselhar, informar e esclarecer o grupo ou comunidade sobre a necessidade da deteção precoce 
da infeção por VIH e dos comportamentos preventivos a adotar.

D1. Tendo em conta as características do grupo ou comunidade;
D2. Tendo em conta as necessidades de promoção da saúde identificadas;
D3.  Tendo em conta o tipo de informação a transmitir no âmbito dos programas de promoção e proteção da 

saúde; 
D4. Tendo em conta as recomendações do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;

Esta UC visa a manifestação de comportamentos orientados para o aconselhamento, informação e esclareci-
mento sobre os comportamentos preventivos a adotar e da importância de se detetar precocemente a infeção 
por VIH dirigidos a grupos ou à comunidade. 

DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE COMpETÊNCIA
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RECURSOS EXTERNOS
- Bibliografia de referência. 

- Circulares informativas e normativas e orientações técnicas para a infeção por VIH;

- Documentos informativos para a prevenção da infeção por VIH (folhetos, vídeos);

- Guias e manuais de procedimentos e de “Boas Práticas” do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida e da ONU-SIDA; 

- Procedimentos e fluxos de informação;

- Recomendações e linhas orientadoras nacionais para a prevenção e deteção precoce da infeção por VIH; 

- Rede de referenciação para as doenças infeciosas;

- Rede de referenciação para a infeção VIH/sida;

- Sítio do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;

- Sítio da UNAIDS;

- Sítio da WHO;

- Sítio das associações com projetos no âmbito da prevenção da infeção por VIH;

- Sítio do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida.

(*) Recomenda-se a consulta do anexo (saberes) 

D5. Tendo em conta as características dos  recursos técnico pedagógicos a utilizar;
D6.  Tendo em conta a perceção do grupo ou comunidade acerca dos comportamentos de risco 

e das medidas preventivas a adotar no âmbito da infeção por VIH/sida;
D7. Tendo em conta cuidados e as medidas preventivas a transmitir. 
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ACONSElHAMENTO pREVENTIVO pARA A DETEÇÃO pRECOCE DO 
VIH pARA gRUpOS E COMUNIDADES VIH/SIDA 02

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Equipa de saúde multidisciplinar (médicos. enfermei-
ros, psicólogos, farmacêuticos e assistentes sociais), 
a atuar nos locais onde ocorra aconselhamento pre-
ventivo e deteção precoce da infeção por VIH. 

Entre 3 e 5 horas
DESTINATÁRIOS CONDIÇÕES DE CONTEXTO 

ObJETIVOS DE ApRENDIzAgEM

No final da formação o formando deverá ser capaz de:

  Identificar os diferentes modelos e teorias de intervenção utilizadas no âmbito da infeção VIH/sida no âmbito 
social e comunitário; 
  Identificar os diferentes programas de intervenção no âmbito da infeção por VIH /sida; 
  Identificar e caracterizar os comportamentos dos grupos ou comunidades, e do meio envolvente em que 
estes se inserem;
  Identificar a perceção dos grupos ou comunidade acerca dos comportamentos de risco e das medidas 
preventivas a adotar no âmbito da infeção por VIH;
  Elaborar o diagnóstico das respetivas necessidades de intervenção no âmbito da prevenção da infeção por 
VIH no grupo ou comunidade;
  Reconhecer os fatores críticos de sucesso das intervenções da prevenção da infeção por VIH;
  Identificar os principais riscos e problemas relacionados com as intervenções de prevenção da infeção por 
VIH;
  Identificar a tipologia de intervenções no âmbito da infeção VIH/sida orientadas para grupos e comunidade, 
suas características e especificidades;
  Definir âmbito dos projetos de intervenção comunitária na prevenção da infeção por VIH dirigidos a grupos ou 
à comunidade;
  Identificar os objetivos e iniciativas a desenvolver no âmbito da prevenção da infeção por VIH dirigidos a 
grupos ou à comunidade;
  Identificar e selecionar os intervenientes com competência e com recursos adequados a envolver nas 
intervenções de prevenção; 
  Definir o papel de cada um dos parceiros e a atribuição de funções e responsabilidades;
  Desenhar as atividades a desenvolver no âmbito das intervenções de prevenção da infeção por VIH;
  Identificar os aspetos de enquadramento jurídico-legal a esclarecer;
  Definir indicadores e instrumentos para monitorização dos resultados das intervenções da prevenção da 
infeção por VIH;
  Aplicar técnicas e instrumentos de avaliação para monitorizar os resultados das intervenções de prevenção 
da infeção por VIH;
  Avaliar resultados, redefinir e ajustar as metas propostas às intervenções de prevenção da infeção por VIH.

SUBUNIDADE 1
Intervenção comunitária na prevenção da infeção por VIH.
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CONTEÚDOS

Modelos e teorias de intervenção no âmbito da infeção 
VIH/sida em grupos e comunidade: 

-  Intervenções de agentes individuais da mudança 
em comunidades alvo ou grupos vulneráveis:
• Intervenções de influência social e redes sociais 
• Intervenções de extensão:

  Intervenções baseadas na escola;
  A promoção e marketing social do preservativo: au-
mento da disponibilidade e aceitabilidade;

- Intervenções ao nível das políticas.

Programas de intervenção no âmbito da infeção VIH/
sida em grupos e comunidades:

-  Programas de intervenção junto a populações mais 
vulneráveis:
• Trabalhadoras/es do sexo;
• Populações imigrantes/migrantes;
• Minorias étnicas;
• População prisional;
• Utilizadores de drogas;
• Populações móveis.
• Homens que têm sexo com homens (HSH).

- Programas de intervenção junto da mulher; 
- Programas de intervenção junto dos idosos;
-  Programas de intervenção junto das crianças e jo-

vens;
- Programas de intervenção no meio escolar;
- Programas de intervenção no meio laboral;
-  Programas de intervenção no meio laboral da saú-

de.

Diagnóstico de necessidades de saúde nos grupos ou 
na comunidade no âmbito da infeção por VIH:

-  Caracterização social, económica e demográfica 
dos grupos e/ou comunidade;

-  Caracterização das patologias;
-  Prevalência da infeção no grupo-alvo;
-  Caracterização do grupo ou comunidade acerca 

da sua perceção relativa aos comportamentos de 
risco no âmbito da infeção por VIH;

-  Caracterização do grupo ou comunidade acerca 
das medidas preventivas a adotar no âmbito da in-
feção por sida;

-  Identificação e classificação do padrão de risco do 
grupo ou comunidade;

-  Inventariação das necessidades de intervenção no 
âmbito da promoção da saúde.

A arquitetura dos projetos de interven-
ção comunitária no âmbito da preven-
ção da infeção por VIH:

-  Definição do objetivo do projeto de interven-
ção comunitária e o contexto a dirigir a ação de 
prevenção:
• Identificação das oportunidades de cooperação;
•  Definição do objetivo a desenvolver no âmbito do 

projeto de parceria;
• Outros.

- Seleção dos intervenientes:
•  Identificação dos intervenientes com competên-

cia e com recursos adequados (parceiros locais, 
serviços de saúde, rede educativa, autarquias, 
produtores locais, entidades de apoio social e 
outras instituições existentes na comunidade…) 
para constituir a rede; 

•  Seleção dos intervenientes da rede;
•  Avaliação da apetência de cada interveniente 
para cooperar;

•  Avaliação do relacionamento prévio entre os inter-
venientes/parceiros;

•  Definição do papel e o relacionamento dos diver-
sos intervenientes na rede (canais de comunica-
ção).

-  Desenho das atividades do projeto de intervenção 
comunitária no âmbito da prevenção da infeção por 
VIH:
• Conceptualização da cadeia de valor;
• Definição das atividades a desenvolver; 
• Definição e afetação dos recursos às atividades;
• Articulação das atividades;
•  Definição do cronograma de atividades a desen-

volver;
• Outras.

-  Os aspetos de enquadramento jurídico-legal, es-
tabelecimento de contratos e protocolos a ter em 
atenção ou pedido de pareceres;

-  O gestor ou líder da rede para conduzir iniciativas 
de intervenção comunitária.

Gestão e articulação de  projetos de intervenção co-
munitária no âmbito da prevenção da infeção por VIH:

- Execução e implementação do plano da rede;
- Gestão da  informação e relacionamentos;
- Liderança, dinamização e cooperação.
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RECURSOS
-  A mobilização da comunidade e o SIDA - atualização técnica. 1997.Coleção de Boas Práticas da ONUSIDA,. Genébra. 
Suíça, em www.unaids.org;

-  A mobilidade da população e o SIDA - atualização técnica. 2001.Coleção de Boas Práticas da ONUSIDA,. Genébra. Su-
íça, em www.unaids.org;

-  Coleção de Boas Práticas do Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA em www.sida.pt;
- Instrumentos de gestão de projetos;
- Instrumentos de monitorização e avaliação de projetos; 
- Legislação aplicável em www.sida.pt;
-  Mudança de comportamento sexual em relação ao HIV: até aonde nos levaram as teorias?. Coleção de Boas Práticas 
da ONUSIDA .1999. Genébra. Suíça, em www.unaids.org;

-  Projetos relacionados com intervenções em grupos específicos (Ex: Programa Klotho, Projeto Red Light, Projeto VAMP, 
Projeto Drop-IN, etc.);

- Protocolos estabelecidos com entidades (Ex: IPJ, SEF, IDT, ANTRAM, etc.);
- Recomendações, circulares informativas e normativas para a infeção VIH/sida  em www.sida.pt;
- Sítios fidedignos de VIH/sida consultar em www.ec.europa.eu/health-eu/health_problems/hiv-aids/io_pt.htm.
- Sítio do Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA em www.sida.pt;

RECOMENDA-SE A CONSUlTA

NACIONAIS

Associação ABRAÇO
www.abraco.pt

Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

APMCG - Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 
 www.apmcg.pt

APF - Associação Portuguesa para o planeamento da familiar 
www.apf.pt;

Comissão de ética para a investigação clínica
 www.ceic.pt 

Programa  Nacional para a Infeção VIH/SIDA
 www.sida.pt

DGS- Direção Geral da saúde 
www.dgs.pt

LPCS - Liga Portuguesa Contra a Sida 
www.ligacontrasida.org

MAPS -  Movimento de Apoio à Problemática da SIDA
 www.mapsida.org

Programa Nacional de Saúde Ocupacional
www.dgs.pt

Programa Nacional de Luta Contra a Tuberculose
www.dgs.pt

Portal da Saúde
www.min-saude.pt

Portal de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

SPMI - Sociedade Portuguesa de Medicina Interna 
www.spmi.pt

SPP - Sociedade Portuguesa de Pediatria 
www.spp.pt

INTERNACIONAIS:

WHO- World Health Organization – Europa
 www.euro.who.int 

UNAIDS
 www.unaids.org/en

No âmbito da preparação e da execução da formação, poderão ser consultadas as seguintes entidades de 
referência nos sítios assinalados:

Acompanhamento  e monitorização de resultados de 
projetos de intervenção comunitária no âmbito da pre-
venção da infeção por VIH:

- Definição de indicadores;
- Definição de instrumentos de avaliação;

- Identificação de problemas, riscos 
ou obstáculos;
- Avaliação dos resultados e redefini-
ção de metas. 
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REqUISITOS pARA A SElEÇÃO DOS FORMADORES

RECOMENDAÇõES DE OpERACIONAlIzAÇÃO

A equipa de formadores deverá ser multidisciplinar, constituída por médicos, enfermeiros, psicó-
logos e assistentes sociais. 

Recomenda-se o recurso a formadores com formação em educação para a saúde (com especial rele-
vância em  educação sexual e reprodutiva), em comunicação / aconselhamento e com experiência formativa 
com grupos específicos (Ex: trabalhadoras/es do sexo, populações prisionais, migrantes e imigrantes, mino-
rias étnicas, utilizadores de drogas, populações móveis;  grupos específicos (mulher, idoso, crianças e jovens, 
entre outros). 

Será desejável que sejam  convidados especialistas/peritos em algumas das matérias, nomeadamente estig-
ma e discriminação, ética, direitos e deveres, entre outros. A equipa de formadores deverá ter preferencialmen-
te formação pedagógica de formadores.

Aquando da preparação da formação, sugere-se a consulta das recomendações nacionais, circulares norma-
tivas, normas e orientações do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida em www.sida.pt. 

Sugere-se o recurso à utilização do estudo de caso no âmbito do aconselhamento preventivo para a deteção 
precoce da infeção por VIH dirigida a grupos ou à comunidade. Poderá ser consultada, a título exemplificativo, 
a ficha de orientação disponibilizada para o efeito.
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ACONSElHAMENTO pREVENTIVO pARA A DETEÇÃO 
pRECOCE DO VIH pARA gRUpOS E COMUNIDADES VIH/SIDA 02

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Dimensões Referentes de apoio à avaliação

1 -  Caracterização do grupo ou comunidade em relação 
aos comportamentos, características culturais, 
socioeconómicas e do meio envolvente em que se 
inserem.

2 -  Diagnóstico das necessidades de intervenção 
comunitária no âmbito da prevenção da infeção por 
VIH.

3 -  Definição do objetivo da intervenção no âmbito das 
ações de prevenção da infeção por VIH.

   De acordo com as caraterísticas culturais, sociais, 
económicas, modos de vida do grupo ou da comu-
nidade; 
   De acordo com as patologias; 
   De acordo com a prevalência da infeção;
   De acordo com a perceção dos comportamentos de 
risco no âmbito da infeção por VIH;
   De acordo com a perceção das medidas preventi-
vas a adotar os comportamentos de risco no âmbito 
da infeção por  VIH;
   De acordo com a análise do levantamento das vari-
áveis recolhidas.

  De acordo com a análise do levantamento das vari-
áveis recolhidas;
  De acordo com a inventariação das necessidades de 
intervenção no âmbito da promoção da saúde.

  De acordo com o diagnóstico de necessidades de 
intervenção junto do grupo ou da comunidade;
  De acordo com as características do grupo;
  De acordo com os objetivos a atingir.

ORIENTAÇõES pARA A AVAlIAÇÃO DA FORMAÇÃO

No final da presente subunidade formativa, o formador poderá aplicar um exercício avaliativo mediante o recurso 
ao estudo de caso no âmbito do aconselhamento preventivo para a deteção precoce da infeção por VIH dirigido 
a grupos ou a comunidades, o qual deverá permitir aferir o grau de mobilização dos saberes propostos nesta 
unidade formativa.

Para o efeito, poderá o formador ter em conta as dimensões e os referentes de apoio à avaliação, seguidamente 
apresentados:

SUBUNIDADE 1
Intervenção comunitária na prevenção da infeção por VIH.
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Dimensões Referentes de apoio à avaliação

4 -  Seleção dos intervenientes a envolver.

5 -  Desenho das atividades a desenvolver.

6 -  Identificação e definição dos aspetos de enquadra-
mento jurídico-legal.

7 -  Acompanhamento e monitorização dos resultados 
das intervenções no âmbito da prevenção da infe-
ção por VIH.

   De acordo com apetência e o papel 
de cada interveniente para cooperar no 
âmbito da prevenção da infeção por VIH;
   De acordo com as características e competên-
cias dos intervenientes;
   Identificar o gestor ou líder;
   De acordo com as características do público-alvo.

   De acordo com os objetivos projeto, os recursos dis-
poníveis;
   De acordo com os objetivos definidos para a parceria 
e o modelo de parceria aplicável;
   De acordo com as características do público-alvo.

   De acordo com a legislação em vigor.

   De acordo com os objetivos definidos;
   De acordo com os indicadores definidos;
   De acordo com as técnicas e instrumentos de gestão 
de projetos;
   De acordo com os instrumentos de avaliação. 
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ACONSElHAMENTO pREVENTIVO pARA A DETEÇÃO pRECOCE DO 
VIH pARA gRUpOS E COMUNIDADES VIH/SIDA 02

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Equipa de saúde multidisciplinar a atuar nos locais 
onde ocorra aconselhamento preventivo e para a de-
teção precoce da infeção por VIH (enfermeiros, médi-
cos, psicólogos, farmacêuticos e assistentes sociais) 
e outros profissionais com intervenção no VIH/sida.

Entre 3 e 5 horas
DESTINATÁRIOS CONDIÇÕES DE CONTEXTO 

ObJETIVOS DE ApRENDIzAgEM

No final da formação o formando deverá ser capaz de:

  Identificar as características e especificidades das populações mais vulneráveis; 
  Identificar as características e componentes dos programas de intervenção na prevenção da infeção por VIH 
dirigidos a populações mais vulneráveis; 
  Identificar as técnicas de dinamização das ações de prevenção da infeção por VIH adequadas às diferentes 
populações mais vulneráveis; 
  Identificar potenciais entidades e recursos disponíveis para a dinamização das ações de prevenção da 
infeção por VIH dirigidas a populações mais vulneráveis.

SUBUNIDADE 2
programas de prevenção da infeção por VIH dirigidos a populações mais vulneráveis.

CONTEÚDOS

Programas de intervenção na prevenção da infeção 
por VIH dirigidos a  populações mais vulneráveis:

-  As características e especificidades das popula-
ções mais vulneráveis;

-  Os princípios orientadores da prevenção da trans-
missão da infeção por VIH nas populações mais 
vulneráveis;

-  A adoção de comportamentos sexuais saudáveis;
-  Os mitos e receios relacionados com a infeção por 

VIH/sida; 
-  Especificidades dos programas de intervenção: 

• Trabalhadoras/es do sexo;

• Populações migrantes, imigrantes;
• Minorias étnicas;
• Populações móveis;
• População em meio prisional;
• Utilizadores de drogas;
• HSH.

-  O papel dos agentes individuais na mudança de 
comportamentos na comunidade (imigrantes, tra-
balhadoras/es do sexo, utilizadores de drogas, po-
pulações migrantes/imigrantes, minorias étnicas, 
populações móveis, populações em meio prisional 
etc).

RECURSOS
- A infeção VIH - um guia de recursos (2010), em www.sida.pt;
-  A mobilização da comunidade e o SIDA - atualização técnica. 1997.Coleção de Boas Práticas da ONUSIDA,. Genébra. 
Suíça, em www.unaids.org;

-  A mobilidade da população e o SIDA - atualização técnica. 2001.Coleção de Boas Práticas da ONUSIDA,. Genébra. Su-
íça, em www.unaids.org;

-  A OIM – VIH/sida e mobilidade demográfica, em  www.ec.europa.eu/health-eu/health_problems/hiv-aids/io_pt.htm;
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RECOMENDA-SE A CONSUlTA

NACIONAIS

Associação ABRAÇO
www.abraco.pt

Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

APECS -Associação Portuguesa para o estudo clinico da SIDA 
www.apecs.pt

APMCG -Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 
www.apmcg.pt

APF -Associação Portuguesa para o planeamento da familiar 
www.apf.pt;

Comissão de ética para a investigação clínica
www.ceic.pt 

Programa  Nacional para a Infeção VIH/SIDA
 www.sida.pt

DGS -Direção Geral da Saúde 
 www.dgs.pt

GAT - Grupo Português de Ativistas sobre tratamentos VIH/sida 
www.gatportugal.org

LPCS - Liga Portuguesa Contra a Sida 
 www.ligacontrasida.org

MAPS -Movimento de Apoio à Problemática da SIDA 
 www.mapsida.org

Programa Nacional de Saúde Ocupacional
www.dgs.pt

Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose
www.dgs.pt

Portal da Saúde
www.min-saude.pt

No âmbito da preparação e da execução da formação, poderão ser consultadas as seguintes entidades de 
referência nos sítios assinalados:

- Circulares informativas e normativas do VIH/sida em www.sida.pt; 
- Circular informativanº12/DQS/DMD: Acesso dos Imigrantes ao Serviço Nacional de Saúde(2009). DGS;
- Coleção de “Boas Práticas” do Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA, em  www.sida.pt;
-  Educação pelos pares – uma estratégia para promoção da saúde. Dias Sónia (2006). Universidade Nova. Instituto de 
Higiene e Medicina Tropical, em  www.en.sida.pt/aaaDefault.aspx?f=1&back=1&codigono ou em www.esenfc.pt/ui/pro-
jectos/index.php?target;

- Legislação aplicável no âmbito do VIH/SIDA em  www.sida.pt; 
- Mapeamento de serviços destinados a trabalhadores do sexo (2012), em www.gatportugal.org;
-  Mudança de comportamento sexual em relação ao HIV: até aonde nos levaram as teorias?. Coleção de Boas Práticas 
da ONUSIDA .1999. Genébra. Suíça, em www.unaids.org;

-  Prevenção do VIH/sida associado à toxicodependência. UNODC, em http://ec.europa.eu/health-eu/health_problems/hiv-
aids/io_pt.htm;

-  Prevenir o VIH. UNFPA, em www.ec.europa.eu/health-eu/health_problems/hiv-aids/io_pt.htm;
- Projeto global de apoio à comunidade, em www.gsk.pt/gskcomunidade-mundovih.html;
-  Programa de troca de seringas – manual de procedimentos (2010), Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA, em  
www.sida.pt;

-  Recomendações Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA, em  www.sida.pt;
- Sítio da ABRAÇO em www.abraco.pt;
- Sítio do ACIDI em www.acidi.gov.pt; 
- Sítio da DGS em www.dgs.pt;
- Sítio do GAT em www.gatportugal.org;
- Sítio da Liga Portuguesa Contra a Sida, em www.ligacontrasida.org;
- Sítio do MAPS - Movimento de Apoio à Problemática da SIDA;
- Sítio do Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA em www.sida.pt;
- Sítio da Rede Positivo em  www.redepositivo.org;
- Sítio do SER + em www.sermais.pt;
-  Sítio do SICAD – Serviço de intervenção nos comportamentos aditivos e dependências que poderá consultar em www.
idt.pt;

-  Sítios fidedignos sobre “VIH-SIDA” em http://ec.europa.eu/health-eu/health_problems/hiv-aids/ngo_pt.htm#tab_my_
country.
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REqUISITOS pARA A SElEÇÃO DOS FORMADORES

RECOMENDAÇõES DE OpERACIONAlIzAÇÃO

A equipa de formadores deverá ser multidisciplinar, constituída por médicos, enfermeiros, psicólogos e assis-
tentes sociais, farmacêuticos. Recomenda-se o recurso a formadores com formação em educação para saúde 
com experiência em prevenção VIH/sida no âmbito das populações vulneráveis. A equipa de formadores de-
verá ter preferencialmente formação pedagógica de formadores.

Aquando da preparação da formação, destaca-se a consulta dos sites do programa  nacional para Infeção VIH 
/sida em www.sida.pt e das entidades com experiências já concretizadas em ações de sensibilização no âm-
bito da prevenção da infeção VIH/sida dirigidas a populações mais vulneráveis (por ex. as ações promovidas 
pelos CAD, por outras organizações não governamentais sem fins lucrativos que intervêm na área do VIH/
sida).

Recomenda-se uma reflexão sobre os resultados dos projetos dirigidos às diversas populações mais vulnerá-
veis: trabalhadoras/es do sexo que se prostituem (Ex: Drop-in e UMAP, VAMP, Red light); migrantes/imigrantes 
e minorias étnicas; populações móveis; populações em meio prisional; utilizadores de drogas (Ex: programa 
Klotho, programa troca de seringas, kits de prevenção do VIH sida).
Ainda no âmbito desta temática e dado o tipo de público abordado nesta UF, aconselha-se a consulta dos 
referenciais concebidos para o domínio da tuberculose.

Sugere-se, ainda, o recurso à utilização de estudo de caso, no âmbito dos programas de intervenção junto 
de populações mais vulneráveis, como metodologia de avaliação da formação, sendo de consultar a ficha de 
orientações disponibilizada para o efeito.

Portal de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

SER +
www.sermais.pt

SPMI -Sociedade Portuguesa de Medicina Interna 
www.spmi.pt

SPDIMC -Sociedade Portuguesa de Doenças Infeciosas e Microbio-
logia Clínica 

www.spdimc.org

INTERNACIONAIS:

OMS – Europa
 www.euro.who.int 

ONU-SIDA
 www.unaids.org/en

Aids & Mobility Europe
WWW.AIDSMOBILITY.ORG

AIDS Action Europe 
WWW.AIDSACTIONEUROPE.ORG 
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ACONSElHAMENTO pREVENTIVO pARA A DETEÇÃO pRECOCE DO 
VIH pARA gRUpOS E COMUNIDADES VIH/SIDA 02

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Dimensões Referentes de apoio à avaliação

1 -  Caracterização do grupo.

2 -  Diagnóstico das  necessidades de intervenção 
comunitária no âmbito da prevenção da infeção por  
VIH junto das populações mais vulneráveis.

3 -  Definição do objetivo da intervenção no âmbito das 
ações de prevenção da infeção por  VIH.

   De acordo com as caraterísticas culturais, sociais, 
económicas, modos de vida do grupo e/ou comuni-
dade;
   De acordo com as características específicas da 
população alvo;
   De acordo as alterações fisiológicas e psicosso-
ciais;
   Tendo em conta a atividade sexual;
   De acordo com a perceção dos comportamentos de 
risco no âmbito da transmissão da infeção por VIH;
   De acordo com a perceção das medidas preventi-
vas a adotar e os comportamentos de risco.

  De acordo com a análise do levantamento das vari-
áveis recolhidas; 
   De acordo com a inventariação das necessidades de 
intervenção no âmbito da promoção da saúde;
   Tendo em conta as alterações fisiológicas e psicos-
sociais.

  De acordo com o diagnóstico de necessidades de 
intervenção comunitária da população vulnerável;
   De acordo com as características específicas do gru-
po;
  De acordo com os objetivos a atingir.

ORIENTAÇõES pARA A AVAlIAÇÃO DA FORMAÇÃO

No final da presente subunidade formativa, o formador poderá aplicar um exercício avaliativo mediante o recurso 
ao estudo de caso no âmbito do aconselhamento preventivo da infeção por VIH junto de populações mais vulne-
ráveis, o qual deverá permitir aferir o grau de mobilização dos saberes propostos nesta unidade formativa.

Para o efeito, poderá o formador ter em conta as dimensões e os referentes de apoio à avaliação, seguidamente 
apresentados:

SUBUNIDADE 2
programas de prevenção da infeção por VIH dirigidos a populações mais vulneráveis 
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Dimensões Referentes de apoio à avaliação

4 -  Desenho das atividades a desenvolver.

5 -  Definição dos recursos pedagógicos de apoio à 
ação

6 -  Acompanhamento e monitorização dos resultados 
da ação de intervenção.

   De acordo com os objetivos projeto;
   De acordo com as características do grupo; 
   Tendo em conta a comportamentos praticados;
   Tendo em conta os locais frequentados por estas 
populações; 
   Tendo em conta os recursos disponíveis;
   De acordo com os princípios orientadores da pre-
venção da transmissão da infeção por  VIH;
   Tendo em conta as recomendações do Programa 
Nacional para a Infeção VIH/sida;
   Tendo em conta os aspetos de enquadramento 
jurídico-legal;
   Tendo em conta os padrões de qualidade assisten-
cial; 

  Tendo em conta os objetivos da ação;
  Tendo em conta as características do grupo;
  Tendo em conta os comportamentos a modificar;
  Tendo em conta as técnicas de dinamização a im-
plementar;
  De acordo com os recursos pedagógicos de apoio já 
existentes ou a desenvolver; 
  De acordo com os princípios orientadores da preven-
ção da transmissão da infeção por  VIH.

 De acordo com os objetivos definidos;
 De acordo com os indicadores definidos;
  De acordo com as técnicas e instrumentos de gestão 
de projetos;
 De acordo com os instrumentos de avaliação.
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ACONSElHAMENTO pREVENTIVO pARA A DETEÇÃO pRECOCE DA 
INFEÇÃO pOR VIH pARA gRUpOS E COMUNIDADES VIH/SIDA 02

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Equipa de saúde multidisciplinar (enfermeiros, médi-
cos, psicólogos, farmacêuticos e assistentes sociais), 
a atuar nos locais onde ocorra aconselhamento pre-
ventivo e para a deteção precoce da infeção por VIH 
dirigidos à mulher.

Entre 5 e 7 horas
DESTINATÁRIOS CONDIÇÕES DE CONTEXTO 

ObJETIVOS DE ApRENDIzAgEM

No final da formação o formando deverá ser capaz de:

  Identificar as características e especificidades da saúde das mulheres no mundo;
  Identificar as especificidades da saúde sexual e reprodutiva da mulher;
  Identificar e transmitir à mulher a tipologia de infeções sexualmente transmissíveis (IST) e suas 
consequências na sua saúde;
  Analisar aspectos biológicos, emocionais e sociais do risco aumentado de infeção da mulher numa relação 
sexual;
  Identificar e transmitir a problemática da infeção por VIH no contexto das infeções sexualmente 
transmissíveis;
  Identificar os aspetos específicos do aconselhamento pré e pós teste de rastreio da infeção por VIH; 
  Identificar e aconselhar a mulher seropositiva no planeamento da gravidez e na gravidez no sentido de 
prevenir a transmissão mãe-filho;
  Aconselhar a mulher seropositiva  nos  cuidados a ter no pós-parto e com o recém-nascido;
  Identificar os aspetos de saúde da mulher ligados ao envelhecimento que condicionam aumento do risco de 
transmissão sexual do VIH;
  Elaborar um plano de redução de riscos e de mudança de comportamentos e formas de implementação;
  Identificar os aspetos éticos  relacionados a infeção VIH/sida;
  Identificar os aspetos legais relacionados com a infeção VIH/sida;
  Vias de referenciação para centros de tratamento. 

SUBUNIDADE 3
programas de prevenção da infeção por VIH dirigidos à mulher 

CONTEÚDOS

A saúde das mulheres no mundo:
- Aumento da esperança de vida;
- As desigualdades de género.

A saúde das mulheres em Portugal.

A infeção VIH/Sida e a Mulher:
- Perfil de evolução e situação atual da população 
feminina portuguesa.

A mulher como grupo mais vulnerável:
- Os aspetos anatomofisiológicas;
- A condição social;
- A condição económica;  
- A condição cultural;
- A postura na relação com os parceiros sexuais;
- Vítimas de violência e tráfico;
- O estigma social;
- As condições de acesso a cuidados de saúde;
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- A importância de se autoproteger.

A saúde da sexual e reprodutiva da mulher:
- A sexualidade da mulher;
-  As infeções sexualmente transmissíveis (IST) e 
suas consequências;

-  A problemática da infeção por VIH no contexto das 
infeções sexualmente transmissíveis.

A adoção de comportamentos sexuais saudáveis:
-  As manifestações clínicas da infeção por VIH: A in-
feção assintomática e o estadio de SIDA;

-  As condições facilitadoras da transmissão da infe-
ção por VIH;

-  As alterações e complicações ginecológicas em 
mulheres com imunodeficiência moderada e/ou 
avançada;

-  As infeções oportunistas mais frequentes.

A saúde da mulher e a prevenção da infeção por VIH:
-  Os mitos e receios relacionados com a infeção 

VIH/sida;
-  Os princípios orientadores da prevenção da trans-

missão da infeção por  VIH;
-  O aconselhamento pré-teste para deteção da infe-

ção por VIH à mulher:
• O aconselhamento à mulher:

  Fatores que afetam o comportamento de risco: prá-
ticas sexuais, utilização de drogas ou consumo de 
substâncias nocivas, etc.;
  Técnicas e instrumentos de avaliação da auto perce-
ção do risco do utente;
  Protocolo e procedimentos do aconselhamento pré-
teste. 

• O aconselhamento a casais:
  Vantagens da deteção precoce em pares sero discor-
dantes;
   Medidas para a redução do risco de transmissão/in-
fecção;
   Terapêutica antiretroviral do membro seropositivo do 
casal como prevenção da transmissão.

 
- O aconselhamento pós-teste VIH/sida à mulher:

•  Aspetos psicossociais e emocionais relacionados 
com a infeção por VIH e particularmente com o 
momento de informação do resultado do teste;

•  Protocolo e procedimentos do aconselhamento 
pós teste.

A gravidez e a infeção por VIH:
-  Os métodos de contraceção e pre-

venção da infeção por VIH;
-  O teste de deteção da infecção por VIH 

como parte das rotinas da grávida.
-  O aconselhamento pré-teste a grávidas – aspetos 

específicos:
   Benefícios da realização do teste de rastreio da infeção 
por VIH para a mãe e para a criança;
   Risco de transmissão mãe-filho;
   Aspetos específicos do aconselhamento pré-teste es-
pecífico para casais;
   Vantagens da deteção precoce em pares sero discor-
dantes;
   Medidas para a redução do risco de transmissão/infec-
ção; 
   O processo de informação e aceitação da doença.

-  O aconselhamento pré-natal na mulher seroposi-
tiva:
• O Planeamento da gravidez; 
• A gravidez:

   Os riscos que implicam uma gravidez;
   A transmissão mãe/filho (TMF), perinatal ou vertical;
   Taxas de transmissão da infeção perinatal do VIH/
sida, históricas e atuais;
   Fatores de risco para a transmissão perinatal;
   Recomendações de vacinação;
   O parto;
   A terapêutica para redução da transmissão vertical: 

 Riscos; 
 Benefícios;
�Segurança;
  Efeitos secundários.

   As resistências aos medicamentos;
   Os testes de monitorização;
   As infeções oportunistas (IO) e sua prevenção.

• Apoio e recursos existentes para grávidas;
• Orientação e referenciação. 

A saúde da mulher no pós parto: 
-  A importância da adesão ao tratamento após o nas-
cimento: 
• Estratégias para melhorar a adesão.
- A depressão pós parto; 
- Os métodos contraceptivos.
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RECURSOS

-  A Infeção VIH\sida na população com +50 ANOS. Análise estatística da população com +50 anos infectada em Portu-
gal. DIAS, António; FONSECA, Sara; RENCA, Pedro, SILVA, Elsa, em www.aidscongress.net/Modules/WebC_Docs/
GetDocument.aspx?DocumentId=88; 

-  AIDS depois dos 50: um novo desafio para as politicas de saúde pública VII. Conclusões do Congresso Virtual HIV/
AIDS: O VIH/SIDA na Criança e na Terceira idade, em www.aidscongress.net/Modules/WebC_AidsCongress/Communi-
cationHTML.aspx?Mid=36&CommID=317;

-  Circulares normativas da DGS, em www.sida.pt;
-  Guia de boas práticas para informar, educar e comunicar com eficácia e de forma adequada para a prevenção e contro-
lodas IST/VIH/SIDA. Maria teresa Silva Santos (2011);

- Legislação aplicável, em www.sida.dgs.pt;
-  Mulheres e saúde: evidências de hoje agenda de amanhã (2009). Organização Mundial da Saúde, em www.who.int/
ageing/mulheres_saude.pdf Sítio da DGS, em www.dgs.pt;

- VIH, gravidez e saúde da mulher (2009). Publicação GAT, em www.gatportugal.org;
- Sítio do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida, em www.sida.pt;
- Sítio do GAT, em  www.gatportugal.org;

Os cuidados a ter com o recém-nascido: 
- A alimentação; 
- O teste PCR; 
- A profilaxia antirretroviral:

• Objetivos de intervenção;
• Fármacos antirretrovirais. 

- Plano de seguimento: 
•  Exames complementares de diagnóstico e testes 

para avaliação do nível serológico;
• Testes para avaliar os efeitos adversos.

A mulher e o envelhecimento:
-  Aumento do risco de infeção relacionado com a 
idade;

- A mulher que envelhece com a infeção por VIH.

Elaboração de um plano de redução de riscos:
-  Estratégias para a construção de um plano de redu-

ção de risco e de mudança de comportamentos;
-  Instrumentos para aferir o nível de motivação para 

a mudança de comportamentos (questionários e 
escalas previamente validadas);

-  Fontes de apoio e de recursos: 
• Individuais: amigos, família, outros;
•  Da comunidade: ação social, apoio domiciliário, 

linhas de aconselhamento e apoio, atendimento 
psicossocial, grupos de autoajuda, etc.

- Estratégias de controlo e gestão das emoções.

Os aspetos éticos:
- O acesso à informação e confidencialidade;
- A proteção da intimidade e privacidade; 

- Princípios e normas de conduta;
- Fronteiras e limites de atuação;
- O segredo profissional.

Os aspetos legais:
- Legislação aplicável;
-  Os aspetos legais associados à realização do tes-

te: 
• Confidencialidade;
• Proteção de dados;
• Outros.

Documentação de referência: 
-  Protocolo para aconselhamento pré-teste e pós-

teste da Programa Nacional para a Infeção VIH/
sida;

-   Protocolo de avaliação da auto perceção do risco 
do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;

-  Manuais de “Boas Práticas” do Programa Nacional 
para a Infeção VIH/sida;

- Manuais de “Boas Práticas” da ONUSIDA.

A Referenciação: 
- Motivo de referenciação;
- Critérios de referenciação;
-  Redes de referenciação: cuidados hospitalares, 

cuidados continuados e cuidados sociais especiali-
zados, Rede cuidados de saúde e de apoio social;

-  Procedimentos de referenciação;
- Fluxos de informação para a referenciação;
- Documentação de referenciação. 



VIH/SIDA45

RECOMENDA-SE A CONSUlTA

NACIONAIS

Associação ABRAÇO
www.abraco.pt

APMCG -Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 
www.apmcg.pt

Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA
 www.sida.pt

DGS -Direção Geral da saúde 
 www.dgs.pt

Programa Nacional de Luta Contra a Tuberculose
www.dgs.pt

Portal da Saúde
www.min-saude.pt

Portal de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

SPMI-Sociedade Portuguesa de Medicina Interna 
 www.spmi.pt

INTERNACIONAIS

WHO – Europa
 www.euro.who.int 

UNAIDS
 www.unaids.org/en/

No âmbito da preparação e da execução da formação, poderão ser consultadas as seguintes entidades de 
referência nos sítios assinalados:

- Sítio da redevihsidanoticias.cidadaosdomundo.org;
- Sítio Plataforma tal como tu VIH.sida, em talcomotu.org;
- VIH, gravidez e saúde da mulher (2012), em www.gatportugal.org.

REqUISITOS pARA A SElEÇÃO DOS FORMADORES

RECOMENDAÇõES DE OpERACIONAlIzAÇÃO

A equipa de formadores deverá ser multidisciplinar, constituída por médicos, enfermeiros, psicólogos e as-
sistentes sociais. Recomenda-se o recurso a formadores com formação em educação para saúde e com 
experiência em prevenção da infeção por VIH na mulher. A equipa de formadores deverá ter preferencialmente 
formação pedagógica de formadores.

Sugere-se, ainda, o recurso à utilização de estudo de caso, no âmbito dos programas de prevenção da infeção 
por  VIH junto da mulher, como metodologia de avaliação da formação, sendo de consultar a ficha de orienta-
ções disponibilizada para o efeito.
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ACONSElHAMENTO pREVENTIVO pARA A DETEÇÃO pRECOCE DA 
INFEÇÃO pOR VIH pARA gRUpOS E COMUNIDADES VIH/SIDA 02

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Dimensões Referentes de apoio à avaliação

1 -  Caracterização das alterações fisiológicas e 
psicossociais da mulher. 

2 -  Diagnóstico de necessidades de intervenção 
no âmbito da prevenção da infeção por VIH na 
mulher.

3 -  Aconselhamento pré teste para a prevenção da 
infeção por VIH.

   De acordo com as caraterísticas culturais, sociais, 
económicas, entre outros;
   De acordo as alterações fisiológicas e psicossociais 
identificadas;
   Tendo em conta a atividade sexual;
   Tendo em conta as IST identificadas;
   Tendo em conta as coinfeções e comorbilidades 
existentes;
   De acordo com a perceção dos comportamentos de 
risco na transmissão da infeção por VIH;
   De acordo com a perceção das medidas preventi-
vas a adotar no âmbito da prevenção da infeção por 
VIH;
   De acordo com as especificidades do grupo etário.

  De acordo com a análise e caracterização  das vari-
áveis recolhidas; 
  De acordo com as necessidades de intervenção no 
âmbito da promoção da saúde e prevenção da infe-
ção por VIH;

  De acordo com o diagnóstico de necessidades efe-
tuado;
  De acordo com os objetivos a atingir;
  De acordo com os protocolos e procedimentos de 
aconselhamento pré teste adequados à situação da 
mulher.

ORIENTAÇõES pARA A AVAlIAÇÃO DA FORMAÇÃO

No final da presente subunidade formativa, o formador poderá aplicar um exercício avaliativo mediante o recurso 
ao estudo de caso no âmbito do aconselhamento preventivo da infeção por VIH junto da mulher, o qual deverá 
permitir aferir o grau de mobilização dos saberes propostos nesta unidade formativa.

Para o efeito, poderá o formador ter em conta as dimensões e os referentes de apoio à avaliação, seguidamente 
apresentados:

SUBUNIDADE 3
programas de prevenção da infeção por VIH dirigidos à mulher
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Dimensões

4 -  Aconselhamento pós teste VIH/sida.

5 -  Aconselhamento pré-natal na mulher seropositiva.

6 - Aconselhamento no pós parto.

7 - Os cuidados a ter com o recém nascido.

   De acordo com os resultados do teste 
de rastreio da infeção por VIH;
   De acordo com os protocolos e procedimen-
tos de aconselhamento pós teste adequados à situ-
ação da mulher.

  Tendo em conta o estado de gravidez da mulher;
  Tendo em conta os aspetos de prevenção na trans-
missão vertical;
  Tendo em conta as recomendações para a  vacina-
ção;
  Tendo em conta os benefícios e riscos do parto;
  Tendo em conta a terapêutica para a redução da 
transmissão vertical;
  Tendo em conta a necessidade de referenciação 
para cuidados especializados;
  Tendo em conta os aspetos éticos na infeção VIH/
sida;
  Tendo em conta os aspetos legais na infeção  VIH/
sida.

  Tendo em conta a importância da adesão da mulher 
ao tratamento no pós parto;
  Tendo em conta os sinais de depressão pós parto;
  Tendo em conta o aconselhamento da utilização de 
contraceptivos.

  Tendo em conta os aspetos da  alimentação;
  Tendo em conta os testes a efetuar;
  Tendo em conta a necessidade de efetuar profilaxia 
antirretrovírica;
  Tendo em conta a necessidade de cumprir um plano 
de seguimento;
  Tendo em conta a necessidade de referenciação 
para cuidados especializados;
  Tendo em conta os aspetos éticos na infeção VIH/
sida;
  Tendo em conta os aspetos legais na infeção  VIH/
sida.

Referentes de apoio à avaliação
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Dimensões

8 -  As especificidades da saúde da mulher com o 
envelhecimento.

9 -  A elaboração de um plano de riscos. 

  Tendo em conta o agravamento das 
comorbilidades;
  Tendo em conta os aspetos éticos na infe-
ção VIH/sida;
  Tendo em conta os aspetos legais na infeção  VIH/
sida.

  Tendo em conta as estratégias de promoção da saú-
de da mulher e da prevenção da transmissão da in-
feção VIH;
  Tendo em conta as coinfeções associadas;
  Tendo em conta as comorbilidades associadas; 
  Tendo em conta as fontes e recursos de apoio indivi-
duais e da comunidade;
  Tendo em conta os aspetos éticos da infeção VIH/
sida;
  Tendo em conta os aspetos legais na infeção  VIH/
sida.

Referentes de apoio à avaliação
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ACONSElHAMENTO pREVENTIVO pARA A DETEÇÃO pRECOCE DO  
VIH pARA gRUpOS E COMUNIDADESVIH/SIDA 02

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Equipa de saúde multidisciplinar (enfermeiros, médi-
cos, psicólogos, farmacêuticos e assistentes sociais),  
a atuar nos locais onde ocorra aconselhamento pre-
ventivo e  deteção precoce da infeção por VIH junto 
do idoso.

Entre 3 e 5 horas
DESTINATÁRIOS CONDIÇÕES DE CONTEXTO 

ObJETIVOS DE ApRENDIzAgEM

No final da formação o formando deverá ser capaz de:

  Identificar as dimensões biofisiológicas, biopsicológicas e o contexto social associado ao processo de 
envelhecimento; 
  Identificar as especificidades da saúde do Idoso;
  Identificar as características e componentes dos programas de intervenção na prevenção da infeção por VIH 
dirigidos ao idoso;
  Identificar as técnicas de dinamização das ações de prevenção da infeção por VIH dirigidas ao idoso;
  Identificar potenciais entidades e recursos disponíveis para a dinamização das ações de prevenção da 
infeção por VIH/sida dirigidas ao idoso;
  Identificar os aspetos legais relacionados com a ações de prevenção da infeção por VIH/sida.

SUBUNIDADE 4
programas de prevenção da infeção por VIH dirigidos ao idoso

CONTEÚDOS

O processo de envelhecimento:
-  Dimensões biofisiológicas do envelhecimento hu-

mano;
-  Dimensões biopsicológicas do envelhecimento hu-

mano;
- O contexto social do envelhecimento.

A saúde do Idoso:
- Alterações fisiológicas;
- Alterações psicossociais;
- Alterações nos cuidados de alimentação;
- Alterações na mobilidade;
- Os cuidados na prevenção de acidentes;
- A importância da ocupação dos tempos livres e de 
ócio. 

Programas de intervenção na promoção da saúde do 
idoso:

- A sexualidade nos idosos;
-  Alterações da vida sexual nos homens e mulhe-
res;

-  Os princípios orientadores da prevenção da trans-
missão da infeção por VIH;

-  Os mitos e receios relacionados com a infeção 
VIH/sida;

-  A problemática da infeção por VIH no contexto das 
doenças sexualmente transmissíveis;

-  A adoção de comportamentos sexuais saudáveis;
-  Técnicas de dinamização e interação para a edu-
cação: 
• Sessões de sensibilização e esclarecimento;
• Outras.

- Entidades a envolver;
- Recursos disponíveis. 
 

Aspetos legais relacionados com a infeção VIH/sida 
e o idoso:

- Direitos e deveres dos indivíduos;
- Respeito pela vida privada e confidencialidade.
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RECURSOS

-  A Infeção VIH\sida na população com +50 ANOS. Análise estatística da população com infetada em Portu-
gal, em www.aidscongress.net/Modules/WebC_Docs/GetDocument.aspx?DocumentId=88; 

-  AIDS depois dos 50: um novo desafio para as políticas de saúde pública VII. Conclusões do Congresso Vir-
tual HIV/AIDS: O VIH/SIDA na Criança e na Terceira idade, em www.aidscongress.net/Modules/WebC_AidsCongress/
CommunicationHTML.aspx?Mid=36&CommID=317;

-  Circulares normativas da DGS, em www.sida.dgs.pt;
- Legislação aplicável, em www.sida.dgs.pt;
- Sítio da DGS, em www.dgs.pt;
- Sítio do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida, em www.sida.dgs.pt.

RECOMENDA-SE A CONSUlTA

NACIONAIS

Associação ABRAÇO
www.abraco.pt

APMCG -Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 
www.apmcg.pt

Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA
 www.sida.pt

DGS -Direção Geral da saúde 
 www.dgs.pt

Programa Nacional de Luta Contra a Tuberculose
www.dgs.pt

Portal da Saúde
www.min-saude.pt

Portal de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

SPMI-Sociedade Portuguesa de Medicina Interna 
 www.spmi.pt

INTERNACIONAIS

WHO – Europa
 www.euro.who.int 

UNAIDS
 www.unaids.org/en/

No âmbito da preparação e da execução da formação, poderão ser consultadas as seguintes entidades de 
referência nos sítios assinalados:

REqUISITOS pARA A SElEÇÃO DOS FORMADORES

RECOMENDAÇõES DE OpERACIONAlIzAÇÃO

A equipa de formadores deverá ser multidisciplinar, constituída por médicos, enfermeiros, psicólogos e as-
sistentes sociais. Recomenda-se o recurso a formadores com formação em educação para saúde e com 
experiência em prevenção da infeção por VIH no idoso. A equipa de formadores deverá ter preferencialmente 
formação pedagógica de formadores.

Aquando da preparação da formação, destaca-se a consulta dos sites do Programa Nacional para Infeção 
VIH/sida em www.sida.pt e das entidades com experiências já concretizadas em ações de sensibilização de 
prevenção da infeção por VIH junto do idoso (por ex. as ações promovidas pelos gabinetes de saúde da câ-
maras municipais, pelas ONG, entre outras).

Sugere-se, ainda, o recurso à utilização de estudo de caso, no âmbito dos programas de prevenção da infeção 
por  VIH junto do idoso, como metodologia de avaliação da formação, sendo de consultar a ficha de orienta-
ções disponibilizada para o efeito.
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ACONSElHAMENTO pREVENTIVO pARA A DETEÇÃO pRECOCE DO 
VIH pARA gRUpOS E COMUNIDADES VIH/SIDA 02

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Dimensões Referentes de apoio à avaliação

1 -  Caracterização alterações fisiológicas e psicosso-
ciais do idoso:

2 -  Diagnóstico de necessidades de intervenção 
comunitária no âmbito da prevenção da infeção por 
VIH no idoso. 

3 -  Definição do objetivo da intervenção no âmbito das 
ações de prevenção da infeção VIH/sida no idoso.

   De acordo com as caraterísticas culturais, sociais, 
económicas, modos de vida do grupo e/ou comuni-
dade; 
   De acordo as alterações fisiológicas e psicosso-
ciais;
   Tendo em conta a atividade sexual;
   De acordo com a perceção dos comportamentos de 
risco na transmissão da infeção por VIH;
   De acordo com a perceção das medidas preventi-
vas a adotar no âmbito da prevenção da infeção por 
VIH.

  De acordo com a análise do levantamento das vari-
áveis recolhidas; 
  De acordo com a inventariação das necessidades de 
intervenção no âmbito da promoção da saúde;
  Tendo em conta as alterações fisiológicas e psicos-
sociais;
  Tendo em conta doenças crónicas próprias do pro-
cesso de envelhecimento.

  De acordo com o diagnóstico de necessidades de 
intervenção comunitária do grupo/comunidade;
  De acordo com as características do grupo;
  De acordo com os objetivos a atingir.

ORIENTAÇõES pARA A AVAlIAÇÃO DA FORMAÇÃO

No final da presente subunidade formativa, o formador poderá aplicar um exercício avaliativo mediante o recurso 
ao estudo de caso no âmbito do aconselhamento preventivo da infeção por VIH junto do idoso, o qual deverá 
permitir aferir o grau de mobilização dos saberes propostos nesta unidade formativa.

Para o efeito, poderá o formador ter em conta as dimensões e os referentes de apoio à avaliação, seguidamente 
apresentados:

SUBUNIDADE 4
programas de prevenção da infeção por VIH dirigidos ao idoso 
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Dimensões Referentes de apoio à avaliação

4 - Seleção dos intervenientes a envolver.

5 - Desenho das atividades a desenvolver.

6 -  Definição dos recursos pedagógicos de apoio à 
ação.

7 -  Acompanhamento e monitorização dos resultados 
da ação de intervenção.

  De acordo com apetência e o papel de 
cada interveniente para cooperar no âmbito 
da prevenção da infeção por VIH no idoso;
  De acordo com as características e competências 
dos intervenientes;
  De acordo com as características do público-alvo.

  De acordo com os objetivos projeto, os recursos dis-
poníveis;
  De acordo com os objetivos definidos para a parceria 
e o modelo de parceria aplicável;
  De acordo com as características do grupo;
  De acordo com os princípios orientadores da preven-
ção da transmissão da infeção por VIH;
  Tendo em conta a comportamentos sexuais pratica-
dos;
  Tendo em conta os aspetos de enquadramento jurí-
dico-legal;
  Tendo em conta os locais frequentados por este gru-
po (centros de dia, centros recreativos entre outros);

  Tendo em conta os objetivos da ação;
  Tendo em conta as características do grupo;
  De acordo com as especificidades do grupo etário;
  Tendo em conta as técnicas de dinamização a im-
plementar;
  De acordo com os recursos pedagógicos de apoio já 
existentes ou a desenvolver; 
  De acordo com os princípios orientadores da preven-
ção da transmissão da infeção por VIH.

  De acordo com os objetivos definidos;
  De acordo com os indicadores definidos;
  De acordo com as técnicas e instrumentos de gestão 
de projetos;
  De acordo com os instrumentos de avaliação.
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ACONSElHAMENTO pREVENTIVO pARA A DETEÇÃO pRECOCE DO  
VIH pARA gRUpOS E COMUNIDADESVIH/SIDA 02

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Equipa de saúde multidisciplinar (médicos, enfermei-
ros, psicólogos, assistentes sociais, educadores),  
com intervenção na prevenção da transmissão da 
infeção por VIH junto de crianças e jovens.

Entre 5 e 10 horas
DESTINATÁRIOS CONDIÇÕES DE CONTEXTO 

ObJETIVOS DE ApRENDIzAgEM

No final da formação o formando deverá ser capaz de:

   Compreender o papel da escola, da família e da comunidade local na prevenção da infeção por VIH;
   Identificar as características e componentes e princípios orientadores dos programas de intervenção na 
prevenção da infeção por VIH no 1º Ciclo do Ensino Básico;
   Identificar os principais cuidados a ter com a saúde: sistema imunitário, doenças, formas de transmissão e 
prevenção mais comuns;
   Conhecer o conceito da infeção inserido numa abordagem ao sistema imunitário e à doença;
   Conhecer o conceito de infeção VIH/sida;
   Identificar os comportamentos preventivos a adotar no âmbito da prevenção da infeção por VIH;
   Desmistificar os medos e receios relacionados com o VIH/sida reforçando as formas de transmissão e 
prevenção da mesma;
   Identificar potenciais entidades e recursos disponíveis para a dinamização de atividades que permitam a 
reflexão sobre os comportamentos a adotar no âmbito da prevenção da infeção por  VIH;
   Identificar as características e componentes e princípios orientadores dos programas de intervenção na 
prevenção da infeção por VIH no 2º ciclo do Ensino Básico;
   Identificar as técnicas de dinamização das ações de prevenção da infeção por VIH dirigidas a jovens do 2º 
ciclo do Ensino Básico;
   Identificar os principais cuidados a ter com a saúde: sistema imunitário, doenças, formas de transmissão e 
prevenção mais comuns;
   Conhecer o conceito da infeção inserido numa abordagem ao sistema imunitário e à doença;
   Conhecer o conceito de infeção por VIH e SIDA;
   Identificar os comportamentos preventivos a adotar no âmbito da prevenção da infeção por  VIH;
   Desmistificar os medos e receios relacionados com o VIH/sida reforçando as formas de transmissão e 
prevenção da infeção por VIH: 
   Identificar potenciais entidades e recursos disponíveis para a dinamização de atividades que permitam a 
reflexão sobre os comportamentos a adotar no âmbito da prevenção da infeção por VIH;
   Identificar as características e componentes e princípios orientadores dos programas de intervenção na 
prevenção da infeção por VIH no 3º ciclo do Ensino Básico e Secundário;

SUBUNIDADE 5
programas de prevenção da infeção por VIH dirigidos a crianças e jovens.
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CONTEÚDOS

O Papel da escola, da família e da comunidade local 
na prevenção da infeção por VIH e outras IST.

Programas de intervenção na prevenção da infeção 
por VIH destinados ao 1º ciclo do Ensino Básico:

- O sistema imunitário
- O conceito de infeção
-  Tipos de infeção: em que consistem, como se ad-
quirem e como as prevenir:
• A infeção VIH/Sida;
• As formas de transmissão da infeção por VIH;
• Prevenção da transmissão da infeção por VIH;
• Mitos e receios relacionados com o VIH/sida.

- Entidades a envolver
- Recursos disponíveis 
-  Técnicas de dinamização, interação e reflexão a 
adotar nas atividades de prevenção e transmissão 
da infeção por VIH:
• jogos pedagógicos;
•  atividades (desenhos, histórias, trabalhos de gru-

po);
• outras.

Programas de intervenção na prevenção da infeção 
por  VIH destinados ao 2º ciclo do Ensino Básico:

- Os principais cuidados a ter com a saúde:
• O sistema imunitário; 
• A doença;
• Formas de transmissão mais comuns;  
•  Formas de prevenção para as doenças mais co-

muns.

- A infeção por VIH:
• Conceito 
•  A diferença entre estar infetado por VIH e ter 
SIDA;

•  As principais vias de transmissão da infeção por 
VIH;

•  Comportamentos preventivos a adotar no âmbito 
da prevenção da infeção por VIH;

•  Os mitos, medos e receios relacionados com as 
formas de transmissão da infeção por VIH.

Programas de intervenção na prevenção da infeção 
por  VIH destinados ao 3º ciclo do Ensino Básico e 
Secundário:

- Os principais cuidados a ter com a saúde:
• O sistema imunitário; 
• A doença;
• Formas de transmissão mais comuns;  
•  Formas de prevenção para as doenças mais co-

muns.

- A infeção por VIH:
• Conceito; 
•  A diferença entre estar infetado por VIH e ter 
SIDA;

•  As principais vias de transmissão da infeção por 
VIH;

•  Comportamentos preventivos a adotar no âmbito 
da prevenção da infeção por VIH;

•  Os mitos, medos e receios relacionados com as 
formas de transmissão da infeção por VIH;

   Identificar as técnicas de dinamização das ações de prevenção da infeção por VIH dirigidas a 
jovens do 3º ciclo do Ensino Básico e Secundário;
   Identificar os principais cuidados a ter com a saúde: sistema imunitário, doenças, formas de 
transmissão e prevenção mais comuns;
   Conhecer o conceito da infeção inserido numa abordagem ao sistema imunitário e à doença;
   Conhecer o conceito de infeção por VIH e SIDA;
   Identificar os comportamentos preventivos a adotar no âmbito da prevenção da infeção por  VIH;
   Desmistificar os medos e receios relacionados com o VIH/sida reforçando as formas de transmissão e 
prevenção da infeção;
   Identificar as infeções sexualmente transmissíveis (IST);
   Identificar os comportamentos sexuais saudáveis e os comportamentos preventivos a adotar no âmbito da 
prevenção das IST;
   Identificar potenciais entidades e recursos disponíveis para a dinamização de atividades que permitam a 
reflexão sobre os comportamentos a adotar no âmbito da prevenção da infeção por VIH.
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RECURSOS

-  Circulares normativas  em www.sida.pt;
- DGS (2008) Plano Nacional de Saúde Reprodutiva; 
- Educação sobre sida na escola. Coleção de Boas Práticas da ONUSIDA (1997), em  www.sida.pt;
- Educação sobre Sida na escola. Coleção de Boas Prática” da ONUSIDA (1997), em  www.sida.pt;
-  Folhetos e outros documentos informativos sobre: as formas de transmissão do VIH/sida, as medidas e os cuidados 
preventivos a ter no âmbito da transmissão da infeção por VIH em  www.sida.pt;

-  Frade, A., Marques, A. M., Alverca, C. & Vilar, D. (2003). Educação Sexual na Escola - Guia para professores, formado-
res e educadores. Lisboa: Texto Editora;

-  Gaspar, Tania, Matos, Margarida Gaspar de, Gonçalves Aldina et al. Comportamentos sexuais, conhecimentos e atitu-
des face ao VIH/Sida em adolescentes migrantes. Psic., Saúde & Doenças. [online]. 2006, vol.7, no.2 [citado 20 Abril 
2012], p.299-316. Disponível na World Wide Web: www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-
00862006000200011&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 1645-0086;

-  Gaspar, T., Ribeiro, J.L.Pais, Matos, M.G. et al. Promoção de qualidade de vida em crianças e adolescentes. Psic., Saú-
de & Doenças. [online]. 2008, vol.9, no.1 [citado 20 Abril 2012], p.55-71. Disponível na World Wide Web, em http://www.
scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-00862008000100006&lng=pt&nrm=iso. ISSN 1645-0086;

-  Gonzaga M., Guimarães C., Luís M., Sousa S (2012). Caderno de Atividades para alunos (1º Ciclo EB, 2º Ciclo EB, 3º 
Ciclo EB e Ensino Secundário). Administração Regional de Saúde do Norte. Porto;

- Iolanda Évora (2007). Comportamentos de prevenção do VIH/sida entre jovens de origem cabo-verdiana em Portugal;
- Legislação aplicável em www.sida.pt; 
- Manual de boas práticas em aconselhamento e orientação do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;
- Miguel, N. (1988). Os Jovens e a Sexualidade. Lisboa: Grupo de trabalho da sida/ministério da saúde/INSA; 
-  Ministério da Saúde (1997). Programa de Promoção e Educação para a Saúde do Ministério da Educação e Co-missão 
Nacional de Luta Contra a Sida. “O VIH/sida na Comunidade Escolar – Aprender a prevenir. Informação para os alunos”. 

- Os Jovens e a prevenção da SIDA. Guia europeu de educação  em https://woc.uc.pt/fpce/getFile.do?tipo=2&id=9895;
- Presse (2010). Guião Presse. Formação para Professores. ARSNorte, I.P: Departamento de Saúde Pública;
-  Sítio da UNESCO – Proteção dos jovens no âmbito do VIH/SIDA. Poderá consultar em www.unesco.org/new/en/hiv-
and-aids;

-  Sítio da UNICEF – Proteger crianças contra o VIH/sida e suas consequências. Poderá consultar em  www.unicef.org/
aids/index.html; 

- Sítio da DGS, em  www.dgs.pt;
- Sítio do Programa Nacional para a Infeção VIH/Sida;
-  Sítio do portal da saúde, programa cuida-te, sexualidade em linha, gabinetes de saúde e sexualidade juvenil, linha vida, 
sexualidade (VIH/sida);

-  Sítio da UTAD, A escola promotora da saúde: A participação dos alunos nas práticas de prevenção do VIH/sida em meio 
escolar - que poderá consultar em http://repositorio.utad.pt/bitstream/10348/86/1/msc_mmgfernandes.pdf;

-  Sítio do Presse: Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar, da Administração Regional de Saúde do 
Norte, I.P. em www.presse.com.pt;

- Videogramas sobre sessão de esclarecimento preventivo em www.sida.pt.

- As IST:
• O conceito de IST;  
•  Comportamentos preventivos a adotar no âmbito 

da  prevenção das IST;
• Comportamentos a adotar no combate às IST;

- A adoção de comportamentos sexuais saudáveis;
- Entidades a envolver;
- Recursos disponíveis; 

-  Técnicas de dinamização, interação 
e reflexão para a prevenção da in-
feção da transmissão da infeção por 
VIH:

- Workshops;
- Sessões de sensibilização e esclarecimento;
- Jogos pedagógicos;
- Outras.
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RECOMENDA-SE A CONSUlTA

NACIONAIS

Associação ABRAÇO
www.abraco.pt

Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

APECS - Associação Portuguesa para o estudo clinico da SIDA  
www.apecs.pt

APMCG - Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar -
www.apmcg.pt

 APF - Associação Portuguesa para o planeamento da familiar 
www.apf.pt;

Programa  Nacional para a Infeção VIH/SIDA
 www.sida.pt

DGS - Direção Geral da saúde 
www.dgs.pt

SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 
Toxicodependência
Portal da Saúde

www.min-saude.pt
Portal de Saúde Pública

www.saudepublica.web.pt

Portal da juventude 
www.juventude.gov.pt,

PRESSE: Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Esco-
lar, da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. 

www.presse.com.pt
SPMI -Sociedade Portuguesa de Medicina Interna  

 www.spmi.pt
SPP -Sociedade Portuguesa de Pediatria 

www.spp.pt

INTERNACIONAIS

WHO – Europa
 www.euro.who.int 

UNAIDS
 www.unaids.org/en/

UNICEF
www.unicef.org

No âmbito da preparação e da execução da formação, poderão ser consultadas as seguintes enti-
dades de referência nos sítios assinalados:

REqUISITOS pARA A SElEÇÃO DOS FORMADORES

RECOMENDAÇõES DE OpERACIONAlIzAÇÃO

A equipa de formadores deverá ser multidisciplinar, constituída por médicos, enfermeiros, psicólogos e assis-
tentes sociais com experiência em ações de educação e promoção da saúde, dirigidas a crianças e jovens 
no âmbito da prevenção da infeção por VIH. A equipa de formadores deverá ter preferencialmente, formação 
pedagógica de formadores.

Aquando da preparação da formação, recomenda-se a consulta do site do Programa Nacional para a Infeção 
VIH/sida em www.sida.pt, nomeadamente para as iniciativas já existentes no âmbito da prevenção em meio 
escolar disponíveis em www.sida.pt. Ainda neste site recomenda-se a consulta dos materiais pedagógicos 
de apoio a professores no âmbito do VIH/sida que foram preparados com o objetivo de facilitar a abordagem 
destas temáticas junto deste público. 

Sugere-se ainda a consulta do Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar, da Administração 
Regional de Saúde do Norte, I.P, que desenvolve uma intervenção estruturada e sustentada, baseada em 
metodologias ativas e participativas e que visa a formação de formadores para a intervenção junto de alunos 
do 1º, 2º, 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário - www.presse.com.pt
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No que se refere às iniciativas já existentes dirigidas a jovens sugere-se a consulta de algumas 
ações no âmbito da prevenção da infeção VIH/sida dirigidas aos mesmos, que podem ser con-
sultados nos sites do portal da juventude www.juventude.gov.pt.

Por último, salienta-se a necessidade de adequar a abordagem dos conteúdos propostos e as metodologias à 
faixa etária do grupo,  recomenda-se ainda a consulta da ficha de orientações de apoio à avaliação da forma-
ção, disponibilizada para o efeito. 
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ACONSElHAMENTO pREVENTIVO pARA A DETEÇÃO pRECOCE DA 
INFEÇÃO pOR  VIH pARA gRUpOS E COMUNIDADES VIH/SIDA 02

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Dimensões Referentes de apoio à avaliação

1 -  Caracterização do grupo. 

2 -  Diagnóstico das necessidades de intervenção 
comunitária no âmbito da prevenção da infeção por  
VIH.

3 -  Definição do objetivo da intervenção no âmbito das 
ações de prevenção da infeção por VIH.

4 -  Seleção dos intervenientes a envolver.

   De acordo com as caraterísticas culturais, sociais, 
económicas, modos de vida do grupo e/ou comuni-
dade; 
   De acordo com o ciclo escolar; 
   De acordo com a perceção dos comportamentos de 
risco no âmbito do VIH/sida;
   De acordo com a perceção das medidas preventivas 
no âmbito do VIH/sida.

  De acordo com a análise do levantamento das vari-
áveis recolhidas;
   De acordo com as necessidades de intervenção no 
âmbito da promoção da saúde.

   De acordo com o diagnóstico de necessidades de 
intervenção comunitária do grupo/comunidade;
   De acordo com as características do grupo e ciclo 
escolar;
   De acordo com os objetivos a atingir.

   De acordo com as competências específicas e o pa-
pel no âmbito da prevenção da infeção por VIH;
   De acordo com as características do público-alvo;
   De acordo com o ciclo escolar.

ORIENTAÇõES pARA A AVAlIAÇÃO DA FORMAÇÃO

No final da presente subunidade formativa, o formador poderá aplicar um exercício avaliativo mediante o recurso 
ao estudo de caso no âmbito do aconselhamento preventivo da infeção por VIH dirigido a crianças e jovens, o 
qual deverá permitir aferir o grau de mobilização dos saberes propostos nesta unidade formativa.

Para o efeito, poderá o formador ter em conta as dimensões e os referentes de apoio à avaliação, seguidamente 
apresentados: 

SUBUNIDADE 5
programas de prevenção da infeção por VIH dirigidos a crianças e jovens
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Dimensões Referentes de apoio à avaliação

5 -  Desenho das atividades a desenvolver. 

6 -  Identificação e definição dos aspetos de 
enquadramento jurídico-legal.

7 -  Definição dos recursos pedagógicos de apoio à 
ação. 

8 -  Acompanhamento e monitorização dos resultados 
da ação de intervenção.

   De acordo com os objetivos do projeto e 
os recursos disponíveis;
   De acordo com os objetivos definidos para a 
parceria e o modelo de parceria aplicável;
   De acordo com as características do público-alvo  e 
ciclo escolar.
   De acordo com as metodologias a aplicar.

  De acordo com a legislação em vigor;

  Tendo em conta os objetivos da ação;
  Tendo em conta as características do grupo;
  De acordo com o ciclo escolar;
  De acordo com os recursos pedagógicos de apoio já 
existentes ou a desenvolver; 
  Tendo em conta as metodologias a aplicar.

  De acordo com os objetivos definidos;
  De acordo com os indicadores definidos;
  De acordo com as técnicas e instrumentos de gestão 
de projetos;
  De acordo com os instrumentos de avaliação. 
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ACONSElHAMENTO pREVENTIVO pARA A DETEÇÃO pRECOCE DO  
VIH pARA gRUpOS E COMUNIDADESVIH/SIDA 02

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Equipa de saúde multidisciplinar (médicos, enfer-
meiros, psicólogos, assistentes sociais, educa-
dores), com atuação na promoção da saúde no 
âmbito da prevenção da infeção por VIH, junto de 
professores, pais, cuidadores e profissionais com 
intervenção no meio escolar.

Entre 5 e 10 horas
DESTINATÁRIOS CONDIÇÕES DE CONTEXTO 

ObJETIVOS DE ApRENDIzAgEM

No final da formação o formando deverá ser capaz de:

   Identificar as características e componentes dos programas de intervenção na prevenção da infeção por  VIH 
dirigidas a profissionais com intervenção no contexto escolar;
   Identificar as tipologias de intervenção na prevenção da infeção por VIH dirigidas a profissionais com 
intervenção no meio escolar;
   Identificar as técnicas de dinamização das ações na prevenção da infeção por VIH dirigidas a profissionais 
com intervenção no meio escolar;
   Identificar potenciais entidades e recursos disponíveis para a dinamização das ações na prevenção da 
infeção por VIH  dirigidas a profissionais com intervenção no meio escolar;
   Identificar os aspetos legais relacionados com a promoção da saúde e na prevenção da infeção por VIH na 
escola.
   Identificar as características e componentes dos programas de intervenção na prevenção da infeção por VIH 
dirigidas a pais e cuidadores;
   Identificar a tipologias de intervenção na prevenção da infeção dirigidas a pais e cuidadores;
   Identificar as técnicas de dinamização das ações na prevenção da infeção por VIH dirigidas a pais e 
cuidadores;
   Identificar potenciais entidades e recursos disponíveis para a dinamização de ações de prevenção  da 
infeção por VIH dirigidas a pais e cuidadores;

SUBUNIDADE 6
programas de prevenção da infeção por VIH no contexto escolar

CONTEÚDOS

Programas de intervenção na prevenção da infeção 
VIH/sida dirigidos a professores, profissionais com 
intervenção na educação ou no contexto escolar:

-  Quadro legal e normativo de programas de educa-
ção sexual em meio escolar: 

•  Direitos e deveres da escola e profissionais de 
educação em matéria de promoção e preven-

ção da saúde;
-  A Educação Sexual e o seu contributo para pro-
moção de comportamentos sexuais saudáveis e 
responsáveis;

-  Os princípios orientadores da prevenção da trans-
missão da infeção por VIH:

•  Meios de transmissão;
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•  Formas de prevenção;
•   A importância da perceção da vulnerabilidade da 
infeção VIH/sida.

-  Os mitos e receios relacionados com a infeção por 
VIH;

-  Estratégias de intervenção junto de crianças e jo-
vens para a promoção de comportamentos saudá-
veis e preventivos da infeção por VIH e outras IST;

-  Metodologias ativas e participativas, e sua aplica-
ção na prevenção da infeção por VIH: 
• Workshop;
• Role playing;
• Fóruns de discussão;
• Jogos pedagógicos;
• Teatro e dramatização;
• Teatro debate;
• Sessões de sensibilização e esclarecimento;
• Outras.

-  A importância do envolvimento da comunidade es-
colar no sucesso dos programas de prevenção;

- Limitações e dificuldades de implementação;
- Entidades a envolver;
- Recursos disponíveis. 

Programas de intervenção na prevenção 
da infeção por VIH dirigidos a pais/cuida-
dores:

-  Quadro legal e normativo de programas 
de educação sexual em meio escolar:

•  Direitos e deveres dos pais /educadores em ma-
téria de promoção e prevenção da saúde.

-  Os pais/ cuidadores e o seu contributo para pro-
moção de comportamentos sexuais saudáveis e 
responsáveis; 

-   Os princípios orientadores da prevenção da trans-
missão da infeção por VIH:

•  Meios de transmissão;
•  Formas de prevenção;
•  A importância da perceção da vulnerabilidade à 
infeção VIH/sida.

-  Os mitos e receios relacionados com a infeção por 
VIH;

-  A importância dos pais no sucesso dos programas 
de prevenção; 

-  A família como fator protetor para a adoção de 
comportamentos saudáveis;

-  Principais dificuldades e potenciais estratégias de 
intervenção junto de crianças e jovens para a pro-
moção de comportamentos saudáveis e preventi-
vos da infeção por VIH e outras IST;

- Entidades a envolver;
- Recursos disponíveis. 

RECURSOS

-  Circulares normativas em www.sida.pt;
- DGS (2008) Plano Nacional de Saúde Reprodutiva; 
- Educação sobre sida na escola. Coleção de Boas Práticas da ONUSIDA (1997), em  www.sida.pt;
-  Folhetos e outros documentos informativos sobre: as formas de transmissão do VIH/sida, as medidas e os cuidados pre-
ventivos a ter no âmbito da transmissão da infeção por VIH em www.sida.pt;

-  Frade, A., Marques, A. M., Alverca, C. & Vilar, D. (2003). Educação Sexual na Escola - Guia para professores, formadores 
e educadores. Lisboa: Texto Editora; 

-  Gaspar, Tania, Matos, Margarida Gaspar de, Gonçalves Aldina et al. Comportamentos sexuais, conhecimentos e atitudes 
face ao VIH/Sida em adolescentes migrantes. Psic., Saúde & Doenças. [online]. 2006, vol.7, no.2 [citado 20 Abril 2012], 
p.299-316. Disponível na World Wide Web, em  www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-
00862006000200011&lng=pt&nrm=iso. ISSN 1645-0086;

-  Gaspar, T., Ribeiro, J.L.Pais, Matos, M.G. et al. Promoção de qualidade de vida em crianças e adolescentes. Psic., Saúde 
& Doenças. [online]. 2008, vol.9, no.1 [citado 20 Abril 2012], p.55-71. Disponível na World Wide, em www.scielo.oces.
mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-00862008000100006&lng=pt&nrm=iso. ISSN 1645-0086;

-  Gonzaga M., Guimarães C., Luís M., Sousa S. (2012). Caderno de Atividades para alunos (1º Ciclo EB, 2º Ciclo EB, 3º 
Ciclo EB e Ensino Secundário). Administração Regional de Saúde do Norte, Porto;

- Iolanda Évora (2007). Comportamentos de prevenção do VIH/sida entre jovens de origem cabo-verdiana em Portugal;
- Legislação aplicável em www.sida.pt; 
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-  Miguel, N. (1988). Os Jovens e a Sexualidade. Lisboa: Grupo de trabalho da sida/ministério da saúde/
INSA; 

-  Ministério da Saúde (1997). Programa de Promoção e Educação para a Saúde do Ministério da Educação e 
Co-missão Nacional de Luta Contra a Sida. “O VIH/sida na Comunidade Escolar – Aprender a prevenir. Infor-
mação para os alunos”; 

- Os Jovens e a prevenção da SIDA. Guia europeu de educação  em www. woc.uc.pt/fpce/getFile.do?tipo=2&id=9895;
-     Orientação técnica internacional sobre educação em sexualidade: Uma abordagem baseada em evidências para escolas, 
professores e educadores em saúde (2010). United Nations Educational, Scientific and cultural Organizational, em www.
unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281por.pdf; 

-  Presse (2010). Guião Presse. Formação para Professores. ARSNorte, I.P: Departamento de Saúde Pública. 
- Protocolos estabelecidos com entidades (Ex:IPJ, SEF, IDT, ANTRAM, etc.);
- Sítio do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida em www.sida.pt;
- Sítio da DGS em www.dgs.pt;
-  Sítio do portal da saúde, programa cuida-te, sexualidade em linha, gabinetes de saúde e sexualidade juvenil, linha vida, 
sexualidade (VIH/sida);

-  Sítio da UTAD, A escola promotora da saúde: A participação dos alunos nas práticas de prevenção do VIH/sida em meio 
escolar em http://repositorio.utad.pt/bitstream/10348/86/1/msc_mmgfernandes.pdf;

-  Sítio do Presse: Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar, da Administração Regional de Saúde do 
Norte, I.P. www.presse.com.pt;

- Videogramas sobre sessão de esclarecimento preventivo www.sida.pt.

RECOMENDA-SE A CONSUlTA

NACIONAIS

Associação ABRAÇO
www.abraco.pt

Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

APECS - Associação Portuguesa para o estudo clinico da SIDA  
www.apecs.pt

APMCG - Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 
www.apmcg.pt

Comissão de ética para a investigação clínica
 www.ceic.pt 

PRESSE - Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Es-
colar, da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. 

www.presse.com.pt
Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA

 www.sida.pt
DGS - Direção Geral da saúde 

www.dgs.pt
LPCS - Liga Portuguesa Contra a Sida 

www.ligacontrasida.org

Portal da Saúde
www.min-saude.pt

Portal de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

SPP -Sociedade Portuguesa de Pediatria 
www.spp.pt

SPDIMC -Sociedade Portuguesa de Doenças Infeciosas e Microbio-
logia Clínica 

www.spdimc.org

INTERNACIONAIS

WHO – Europa
 www.euro.who.int 

UNAIDS
 www.unaids.org/en/

UNICEF
www.unicef.org

No âmbito da preparação e da execução da formação, poderão ser consultadas as seguintes entidades de 
referência nos sítios assinalados:
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REqUISITOS pARA A SElEÇÃO DOS FORMADORES

RECOMENDAÇõES DE OpERACIONAlIzAÇÃO

A equipa de formadores deverá ser multidisciplinar, constituída por médicos, enfermeiros, psi-
cólogos e assistentes sociais com experiência em educação e promoção da saúde em contexto 
escolar no âmbito da prevenção da infeção por VIH. A equipa de formadores deverá ter preferencial-
mente, formação pedagógica de formadores.

Aquando da preparação da formação, recomenda-se a consulta do site do Programa Nacional para a Infeção 
VIH/sida em www.sida.pt, nomeadamente para as iniciativas já existentes no âmbito da prevenção em meio 
escolar disponíveis em www.sida.pt . Ainda neste site sugere-se a consulta dos materiais pedagógicos de 
apoio a professores no âmbito do VIH/sida que foram preparados com o objetivo de facilitar a abordagem 
destas temáticas junto deste público. 

Ainda no âmbito desta temática, aconselha-se a consulta do Programa Regional de Educação Sexual em Saú-
de Escolar, da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P, que desenvolve uma intervenção estruturada 
e sustentada, baseada em metodologias ativas e participativas e que visa a formação de formadores para a 
intervenção junto de alunos do 1º, 2º, 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário- www.presse.com.pt

No que se refere às iniciativas já existentes dirigidas a jovens recomenda-se a consulta de algumas ações 
no âmbito da prevenção da infeção VIH/sida dirigidas aos mesmos, que podem ser consultados nos sites do 
portal da juventude www.juventude.gov.pt.

Por último, salienta-se a necessidade de adequar a abordagem dos conteúdos propostos e as metodologias 
ao grupo-alvo e sugere-se  a consulta da ficha de orientações de apoio à avaliação da formação, disponibili-
zada para o efeito. 
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ACONSElHAMENTO pREVENTIVO pARA A DETEÇÃO pRECOCE DA 
INFEÇÃO pOR VIH pARA gRUpOS E COMUNIDADES VIH/SIDA 02

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Dimensões Referentes de apoio à avaliação

1 -  Caracterização do grupo. 

2 -  Diagnostico das necessidades de intervenção 
comunitária no âmbito da prevenção da infeção por 
VIH.

3 -  Definição do objetivo da intervenção no âmbito das 
ações de prevenção da infeção por VIH.

4 -  Seleção dos intervenientes a envolver.

   De acordo com as caraterísticas culturais, sociais, 
económicas, modos de vida do grupo e/ou comuni-
dade; 
   De acordo como grupo; 
   De acordo com o ciclo escolar;
   De acordo com a perceção dos comportamentos de 
risco no âmbito do VIH/sida;
   De acordo com as medidas preventivas a adotar no 
âmbito do VIH/sida.

  De acordo com a análise do levantamento das vari-
áveis recolhidas;
  De acordo as necessidades de intervenção no âmbi-
to da promoção da saúde.

   De acordo com o diagnóstico de necessidades de 
intervenção comunitária do grupo/comunidade;
   De acordo com as características do grupo;
   De acordo com o ciclo escolar;
   De acordo com os objetivos a atingir;
   De acordo com as metodologias a aplicar.

   De acordo as competências e o papel de cada in-
terveniente no âmbito da prevenção  da infeção por 
VIH;
   De acordo com as características do público-alvo.
   De acordo com o ciclo escolar.

ORIENTAÇõES pARA A AVAlIAÇÃO DA FORMAÇÃO

No final da presente subunidade formativa, o formador poderá aplicar um exercício avaliativo mediante o recurso 
ao estudo de caso no âmbito do aconselhamento preventivo da infeção por VIH dirigido a professores,  pais, cui-
dadores e profissionais com intervenção no contexto escolar, o qual deverá permitir aferir o grau de mobilização 
dos saberes propostos nesta unidade formativa.

Para o efeito, poderá o formador ter em conta as dimensões e os referentes de apoio à avaliação, seguidamente 
apresentados:

SUBUNIDADE 6
programas de prevenção da infeção por VIH no contexto escolar



VIH/SIDA65

Dimensões Referentes de apoio à avaliação

5 - Desenho das atividades a desenvolver.

6 -  Identificação e definição dos aspetos de 
enquadramento jurídico-legal.

7 -  Definição dos recursos pedagógicos de apoio à 
ação

8 -  Acompanhamento e monitorização dos resultados 
da ação de intervenção.

  De acordo com os objetivos do projeto e 
os recursos disponíveis;
  De acordo com os objetivos definidos para a 
parceria e o modelo de parceria aplicável;
  De acordo com as características do público-alvo.

 De acordo com a legislação em vigor.

   Tendo em conta os objetivos da ação;
   Tendo em conta as características do grupo;
   De acordo com o ciclo escolar;
   De acordo com os recursos pedagógicos de apoio já 
existentes ou a desenvolver. 

   De acordo com os objetivos definidos;
   De acordo com os indicadores definidos;
   De acordo com as técnicas e instrumentos de gestão 
de projetos;
   De acordo com os instrumentos de avaliação. 
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ACONSElHAMENTO pREVENTIVO pARA A DETEÇÃO pRECOCE DO  
VIH pARA gRUpOS E COMUNIDADESVIH/SIDA 02

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Entidades empregadoras. Entre 3 e 5 horas
DESTINATÁRIOS CONDIÇÕES DE CONTEXTO 

ObJETIVOS DE ApRENDIzAgEM

No final da formação o formando deverá ser capaz de:

   Identificar as características e componentes dos programas de intervenção na prevenção da infeção por VIH 
dirigidas a entidades empregadoras;
   Identificar recomendações na prevenção da infeção por VIH no local de trabalho;
   Identificar as técnicas de dinamização das ações de prevenção da infeção por VIH dirigidas a empregadores 
e colaboradores;
   Identificar potenciais entidades e recursos disponíveis para a dinamização de ações de prevenção da infeção 
por VIH dirigidas a empregadores e colaboradores; 
   Identificar os aspetos legais relacionados com a prevenção da infeção por VIH no local de trabalho.

SUBUNIDADE 7
programas de prevenção da infeção por VIH no contexto laboral.

CONTEÚDOS

Programas de intervenção na prevenção da infeção 
por VIH dirigidos a entidades empregadoras e aos 
seus colaboradores:

-  Esclarecimento acerca de mitos e receios relacio-
nados com a infeção por VIH relacionadas com o 
mundo do trabalho.

- Recomendações.
- Código de boas práticas.
-  Técnicas de dinamização e interação para a pre-
venção da infeção por  VIH em meio laboral: 
• Workshop; 
• Fóruns de discussão;
• Sessões de sensibilização e esclarecimento;
• Educação pelos pares;
• Outras.

- Entidades a envolver.
- Recursos disponíveis.
- Programas de ajuda para profissionais.

Aspetos legais relacionados com prevenção da infe-
ção por VIH no meio laboral: 

- Legislação aplicável.
- Direitos e deveres da entidade empregadora.
- Direitos e deveres dos trabalhadores.
- Respeito pela vida privada e confidencialidade.
-  Igualdade de tratamento do VIH/sida face a outras 

doenças.
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RECURSOS

- A resposta do meio laboral ao VIH/sida, em  www.sida.dgs.pt;
-  Acesso a tratamento no sector privado no local de trabalho: a prestação de terapia anti-retroviral por três 
companhias na África do Sul (2005). Coleção melhores práticas da ONUSIDA, em www.data.unaids.org/Pu-
blications/IRC-pub07/jc0988-accesstotreatment_pt.pdf;

- Circulares normativas da DGS, em www.sida.pt;
-  Código deontológico dos profissionais envolvidos (médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social);
-  Código de conduta de empresas e VIH/sida, em www.sida.pt e em www.usi.pt/images/stories/iniciativas/Codigo_Condu-
ta_Empresas_e_VIH.pdf; 

-  Folhetos e outros documentos informativos sobre as formas de transmissão do VIH/SIDA e medidas e cuidados preven-
tivos, em www.sida.pt;

-  Legislação aplicável, em www.sida.dgs.pt;
-  Manifesto laboral contra a sida, em www.usi.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=40;
- Manual de “Boas Práticas” em aconselhamento e orientação do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;
-  Manual prático para a comunidade esportiva. UNAIDS, em www.olympic.org/Documents/PDF_files_0807/toolkit_AIDS_
port.pdf;

-  Recolha de diretivas práticas do BIT sobre o HIV/sida e o mundo do trabalho. Reunião tripartida de peritos sobre o HIV/
sida e o mundo do trabalho (2001).Organização Internacional do Trabalho. Genebra, em www.ilo.org/public/portugue/
region/eurpro/lisbon/pdf/hivsida.pdf;

-  O HIV/Sida no Local de Trabalho: buscando respostas empresariais inovadoras (1998). ONUSIDA - atualização técnica. 
Coleção Boas Práticas da ONUSIDA em www.data.unaids.org/publications/IRC-pub01/jc534-workplace-tu_pt.pdf;

-  O VIH/sida e o local de trabalho. Promover políticas e programas no local de trabalho para apoiar a prevenção, alargar 
o acesso a cuidados e OIT. Bélgica, em www.ec.europa.eu/health-eu/health_problems/hiv-aids/io_pt.htm;

-  Projeto global de apoio à comunidade, em www.gsk.pt/gskcomunidade-mundovih.html;
-  Promoção de um local de trabalho saudável. Manutenção de um local de trabalho saudável e seguro por forma a 
prevenir a transmissão do VIH/sida. Plataforma Laboral Contra a SIDA. em www.sida.pt e em www.usi.pt/index.
php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=40;

-  Protocolos estabelecidos com entidades (Ex: IPJ, SEF, IDT, ANTRAM, etc.);
-  Rede de intervenientes de referência do setor que, em conjunto, elaborem políticas de empresa e guidelines sobre VIH/
sida para o local de trabalho e contribuam para a sua implementação, em www.sida.pt;

-  Serviço de diálogo social, a legislação e a administração do trabalho: Combater o VIH/SIDA no local de trabalho através 
de legislação do trabalho e do emprego (2006), em www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed.../wcms_120380.pdf;

- Sítio do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida em www.sida.pt;
- Sítio da DGS em  www.dgs.pt; 
- Sítio da Plataforma Laboral Contra a SIDA, em www.sida.pt;
- Sítios fidedignos de VIH/sida, em http://ec.europa.eu/health-eu/health_problems/hiv-aids/io_pt.htm;
- Videogramas sobre sessão de esclarecimento preventivo, em www.sida.pt.
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RECOMENDA-SE A CONSUlTA

NACIONAIS

Associação ABRAÇO
www.abraco.pt

Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

APECS - Associação Portuguesa para o estudo clinico da SIDA 
www.apecs.pt

APMCG -Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 
www.apmcg.pt

Comissão de ética para a investigação clínica
 www.ceic.pt 

Programa Nacional para Infeção VIH/sida 
www.sida.pt

DGS -Direção Geral da saúde 
www.dgs.pt

GAT -Grupo Português de Ativistas sobre tratamentos VIH/sida 
www.gatportugal.org

MAPS - Movimento de Apoio à Problemática da SIDA
Programa Nacional de Saúde Ocupacional

www.dgs.pt

Portal da Saúde
www.min-saude.pt

Portal de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

Ser +
www.sermais.org

SPMI -Sociedade Portuguesa de Medicina Interna 
www.spmi.pt

INTERNACIONAIS

OMS – Europa
 www.euro.who.int 

ONU-SIDA
www.unaids.org/en

OIT - Organização Internacional do Trabalho
www.oit.org

ILO – International Labour Organization
www.ilo.org

No âmbito da preparação e da execução da formação, poderão ser consultadas as seguintes 
entidades de referência nos sítios assinalados:

REqUISITOS pARA A SElEÇÃO DOS FORMADORES

RECOMENDAÇõES DE OpERACIONAlIzAÇÃO

A equipa de formadores deverá ser multidisciplinar constituída por médicos, enfermeiros, psicólogos e assis-
tentes sociais com experiência em ações de prevenção e de sensibilização da infeção por VIH no contexto la-
boral. Será desejável que sejam convidados especialistas/peritos em algumas das temáticas, nomeadamente 
em estigma e discriminação, em ética, em direitos e deveres, entre outros. A equipa de formadores deverá ter 
preferencialmente formação pedagógica de formadores

Aquando da preparação da formação, destaca-se a consulta das recomendações nacionais, circulares norma-
tivas, normas e orientações para a infeção VIH/sida, no site do Programa Nacional para Infeção VIH/sida em 
www.sida.pt. 

Recomenda-se ainda, a consulta neste site dos documentos: código de conduta de empresas e VIH/sida, a 
resposta do meio laboral ao VIH/sida e a rede de intervenientes de referência do setor concebidos  pela Plata-
forma Laboral Contra a SIDA e pelo Programa Nacional para a Infeção VIH/sida.

Sugere-se, ainda, o recurso à utilização do estudo de caso no âmbito da prevenção da transmissão da infe-
ção por VIH no local de trabalho, como metodologia de avaliação da formação, sendo de consultar a ficha de 
orientações disponibilizada para o efeito.



VIH/SIDA69

ACONSElHAMENTO pREVENTIVO pARA A DETEÇÃO pRECOCE DA 
INFEÇÃO pOR VIH pARA gRUpOS E COMUNIDADES VIH/SIDA 02

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Dimensões Referentes de apoio à avaliação

1 -  Caracterização do contexto laboral.

2 -  Diagnóstico das necessidades de intervenção no 
âmbito da prevenção da infeção por VIH no meio 
laboral.

3 -  Definição do objetivo da intervenção no âmbito das 
ações de prevenção da infeção por VIH no meio 
laboral.

   De acordo com as caraterísticas culturais, sociais, eco-
nómicas, modos de vida do grupo e/ou comunidade;
   De acordo com as patologias;
   De acordo com a prevalência da infeção;
   De acordo com a perceção dos comportamentos de 
risco no âmbito da transmissão da infeção por VIH;
   De acordo com a perceção das medidas preventivas 
a adotar os comportamentos de risco no âmbito da 
infeção por  VIH;
   De acordo com a análise do levantamento das vari-
áveis recolhidas.

  De acordo com a análise do levantamento das vari-
áveis recolhidas;
  De acordo com a inventariação das necessidades de 
intervenção no âmbito da promoção da saúde.

   De acordo com o diagnóstico de necessidades de 
intervenção comunitária do grupo/comunidade;
   De acordo com as características do grupo;
   De acordo com os objetivos a atingir;
   De acordo com as recomendações nacionais e in-
ternacionais;
   De acordo com os aspetos legais;
   De acordo com a rede intervenientes de referência 
do setor;
   De acordo com as recomendações existentes;
   De acordo com código de conduta de empresas e 
VIH/sida.

ORIENTAÇõES pARA A AVAlIAÇÃO DA FORMAÇÃO

No final da presente subunidade formativa, o formador poderá aplicar um exercício avaliativo mediante recurso 
ao estudo de caso no âmbito de uma ação de prevenção da infeção por VIH no local de trabalho, o qual deverá 
permitir aferir o grau de mobilização dos saberes propostos nesta unidade formativa.

Para o efeito, poderá o formador ter em conta as dimensões e os referentes de apoio à avaliação, seguidamente 
apresentados:

SUBUNIDADE 7
programas de prevenção da infeção por VIH no contexto laboral. 
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Dimensões Referentes de apoio à avaliação

4 -  Desenho das atividades a desenvolver no local de 
trabalho.

5 -  Seleção dos intervenientes a envolver.

6 -  Identificação e definição dos aspetos de 
enquadramento jurídico-legal.

7 -  Seleção dos recursos adequados.

8 -  Acompanhamento e monitorização dos resultados 
das intervenções no âmbito da prevenção da 
infeção por VIH no contexto laboral.

   De acordo com os objetivos projeto, os 
recursos disponíveis;
   De acordo com os objetivos definidos para a 
parceria e o modelo de parceria aplicável;
   De acordo com as características do público-alvo;
   De acordo com as recomendações nacionais e in-
ternacionais;
   De acordo com os aspetos legais;
   De acordo com a rede intervenientes de referência 
do setor;
   De acordo com as recomendações existentes;
   De acordo com código de conduta de empresas e 
VIH/sida;

  De acordo com apetência e o papel de cada inter-
veniente para cooperar no âmbito da prevenção da 
infeção por VIH;
  De acordo com as características e competências 
dos intervenientes;
  Identificar o gestor ou líder;
  De acordo com as características do público-alvo;
  De acordo com as recomendações nacionais e in-
ternacionais;
  De acordo com a rede intervenientes de referência 
do setor;
  De acordo com código de conduta de empresas e 
VIH/sida.

  De acordo com a legislação em vigor.

  De acordo com os recursos existentes;
  De acordo com os objetivos da ação;
  De acordo com as características do público-alvo;
  De acordo com os recursos existentes;
  De acordo com as necessidades identificadas e das 
características desenvolver nos recursos a conceber;
  De acordo com as recomendações existentes aprova-
das pelo Programa Nacional para Infeção VIH/sida.

 De acordo com os objetivos definidos;
 De acordo com os indicadores definidos;
  De acordo com as técnicas e instrumentos de gestão 
de projetos;
 De acordo com os instrumentos de avaliação;
  De acordo com as recomendações definidas pelo 
Programa Nacional para Infeção VIH/sida 
 De acordo com as recomendações da OIT.
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ACONSElHAMENTO pREVENTIVO pARA A DETEÇÃO pRECOCE DO  
VIH pARA gRUpOS E COMUNIDADESVIH/SIDA 02

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Equipa de saúde multidisciplinar  (médicos, enfermei-
ros, psicólogos, farmacêuticos e assistentes sociais), 
a atuar nos locais onde ocorra aconselhamento pre-
ventivo e deteção precoce da infeção por VIH junto 
de profissionais com intervenção no setor da saúde.

Entre 3 e 5 horas
DESTINATÁRIOS CONDIÇÕES DE CONTEXTO 

ObJETIVOS DE ApRENDIzAgEM

No final da formação o formando deverá ser capaz de:

  Identificar as características e componentes dos programas de intervenção na prevenção da infeção por VIH 
dirigidos a profissionais com intervenção no setor da saúde;
  Identificar as técnicas de dinamização das ações de prevenção da infeção por VIH com intervenção no setor 
da saúde;
  Identificar potenciais entidades e recursos disponíveis para a dinamização das ações de prevenção da 
infeção por VIH dirigidas a profissionais com intervenção no setor da saúde;
  Identificar os aspetos legais relacionados com as ações de prevenção da infeção por VIH aplicáveis a 
profissionais com intervenção no setor da saúde;
  Reconhecer e distinguir os métodos e técnicas de valoração do risco de exposição ocupacional no contexto 
da saúde;
  Identificar os fatores de risco associados à transmissão da infeção por VIH e da valorização do risco 
associado;
  Distinguir medidas preventivas gerais e específicas para cada posto de trabalho;
  Distinguir medidas coletivas de medidas individuais;
  Reconhecer as medidas gerais de atuação em situação de exposição ocupacional.

SUBUNIDADE 8
programas de prevenção da infeção por VIH  no contexto  laboral da saúde 

CONTEÚDOS

Programas de prevenção da infeção por VIH dirigidos 
a profissionais com intervenção no setor da saúde:

-  Riscos existentes no âmbito da prestação de cui-
dados;

-  Adoção de comportamentos profissionais seguros;
-  Equipamento de proteção individual aplicável às 

várias situações de risco;
-  Atuação em caso de exposição;
-  Técnicas de dinamização e interação para a pre-
venção:  

• Workshops;
• Sessões de sensibilização e esclarecimento;
• Outras.

- Entidades a envolver;
- Recursos disponíveis. 

Aspetos legais relacionados com a prevenção da in-
feção por VIH:

- Legislação aplicável;
- Direitos e deveres da entidade empregadora;
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CONTEÚDOS

-  Direitos e deveres dos profissionais com interven-
ção no setor da saúde: respeito pela vida privada e 
confidencialidade.

Prevenção da exposição ocupacional:
-  Métodos e técnicas de valoração do risco de expo-

sição ocupacional;
-  Fatores de risco associados à transmissão da infe-

ção por VIH e valoração do risco;

-  Medidas preventivas gerais e especí-
ficas para cada posto de trabalho:
• Medidas coletivas (isolamento do risco);
•  Medidas individuais (equipamentos de proteção 

individual). 
-  Medidas gerais de atuação em situação de exposi-

ção ocupacional:
• Medidas clínicas;
• Medidas administrativas.

RECURSOS

- Circulares normativas  em   www.sida.pt;
-  Contributos da psicologia para as profissões da Saúde. Grilo, Ana Monteiro e Pedro, Helga. Psic., Saúde & Doenças. 
[online]. jul. 2005, vol.6, no.1 [citado 20 Abril 2012], p.69-89. Disponível na World Wide Web em www.scielo.oces.mctes.
pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-00862005000100005&lng=pt&nrm=iso. ISSN 1645-0086;

-  Diretrizes conjuntas OIT/OMS sobre os serviços de saúde, em www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/.../
pub_oitoms.pdf;

-  Folhetos e outros documentos informativos sobre as medidas e cuidados preventivos no âmbito da transmissão do VIH/
sida, em www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/vih_folheto.pdf;

- Guia de Recursos infeção VIH (2010), em www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/guiarecursos_vih.pdf;
- Legislação aplicável, em www.sida.pt;
- Manual de Formação: a infeção VIH/sida, em www.sida.pt; 
-  Organização Internacional do Trabalho (OIT). O VIH/sida e o local de trabalho, em www.ec.europa.eu/health-eu/heal-
th_problems/hiv-aids/io_pt.htm; 

- Protocolo para aconselhamento pré-teste e pós-teste do Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA;
- Protocolo de avaliação da auto perceção do risco;
- Protocolos e parcerias, em  www.sida.pt;
-  Recomendação sobre a infeção VIH/SIDA e mundo do Trabalho, em www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/
pdf/recomendacao_200.pdf;

-  Sítio do Departamento do ILO/AIDS. Departamento da OIT da VIH/SIDA e o mundo do trabalho, em  www.ilo.org/aids/
lang--en/index.htm;

- Sítio do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida em www.sida.pt.
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RECOMENDA-SE A CONSUlTA

NACIONAIS

Associação ABRAÇO
www.abraco.pt

Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

APMCG -Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 
www.apmcg.pt

Comissão de ética para a investigação clínica
 www.ceic.pt 

Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA
 www.sida.pt

DGS -Direção Geral da Saúde 
www.dgs.pt

Programa Nacional de Saúde Ocupacional (mas não tem nada)
www.dgs.pt

Portal da Saúde
www.min-saude.pt

Portal de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

SPMI -Sociedade Portuguesa de Medicina Interna 
www.spmi.pt

INTERNACIONAIS

WHO– Europa
www.euro.who.int 

UNAIDS
 www.unaids.org/en

Departamento da OIT da VIH/SIDA e o mundo do trabalho 
www.ilo.org

OIT - Organização Internacional do Trabalho
www.oit.org

No âmbito da preparação e da execução da formação, poderão ser consultadas as seguintes 
entidades de referência nos sítios assinalados:

REqUISITOS pARA A SElEÇÃO DOS FORMADORES

RECOMENDAÇõES DE OpERACIONAlIzAÇÃO

A equipa de formadores deverá ser multidisciplinar, constituída por médicos, enfermeiros, psicólogos, assis-
tentes sociais com experiência em ações de prevenção da infeção por VIH dirigidas a profissionais com in-
tervenção no setor da saúde. A equipa de formadores deverá ter preferencialmente formação pedagógica de 
formadores.

Aquando da preparação da formação, destaca-se a consulta das recomendações nacionais, circulares norma-
tivas, normas e orientações do VIH/sida em www.sida.pt.

Sugere-se, ainda, o recurso à utilização do estudo de caso, no âmbito programas de prevenção da infeção por 
VIH junto dos profissionais com intervenção no setor da saúde, como metodologia de avaliação da formação, 
sendo de consultar a ficha de orientações disponibilizada para o efeito.
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ACONSElHAMENTO pREVENTIVO pARA A DETEÇÃO pRECOCE DA 
INFEÇÃO pOR VIH pARA gRUpOS E COMUNIDADES VIH/SIDA 02

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Dimensões Referentes de apoio à avaliação

1 -  Identificação e caracterização necessidades edu-
cacionais do grupo profissional.

2 -  Definição dos objetivos da ação de prevenção.

3 -  Identificação e seleção das entidades representati-
vas e com experiência na prevenção da infeção por 
VIH para a dinamização das ações.

  De acordo com as caraterísticas do grupo profissional; 
  De acordo com os riscos existentes no âmbito da pres-
tação de cuidados;
  De acordo com a perceção que o grupo tem dos com-
portamentos de risco no âmbito da transmissão da in-
feção por VIH;
  De acordo com a perceção das medidas preventivas a 
adotar no âmbito da infeção por VIH;
  De acordo com as necessidades educacionais do gru-
po.

  De acordo com as necessidades de intervenção no 
âmbito da promoção da saúde;
  De acordo com o nível de risco;
  De acordo com as caraterísticas do grupo profissio-
nal;
  De acordo com as técnicas de dinamização a ações 
de prevenção da infeção por VIH.

  De acordo com as características do grupo;
  De acordo com os objetivos a atingir;
  De acordo com as competências e experiência das 
entidades a envolver na prevenção da infeção por 
VIH;
  De acordo com apetência e o papel de cada inter-
veniente para cooperar no âmbito da prevenção da 
infeção por VIH;
  De acordo com a legislação em vigor.

ORIENTAÇõES pARA A AVAlIAÇÃO DA FORMAÇÃO

No final da presente subunidade formativa, o formador poderá aplicar um exercício avaliativo mediante o recur-
so ao estudo de caso no âmbito de programas de prevenção da infeção por VIH junto dos profissionais com 
intervenção  no setor da saúde, o qual deverá permitir aferir o grau de mobilização dos saberes propostos nesta 
unidade formativa.

Para o efeito, poderá o formador ter em conta as dimensões e os referentes de apoio à avaliação, seguidamente 
apresentados:

SUBUNIDADE 8
programas de prevenção da infeção por VIH no contexto laboral da saúde.
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Dimensões Referentes de apoio à avaliação

4 -  Seleção e utilização dos recursos adequados aos 
destinatários e/ou grupo etário.

5 -  Informação/sensibilização do grupo para os 
comportamentos preventivos a adotar.

    De acordo com as características do pú-
blico-alvo;
    De acordo com a legislação em vigor;
    De acordo com o tipo de ação a desenvolver;
    Tendo em conta os aspetos éticos;
    Tendo em conta os direitos e deveres dos cidadãos;
    Tendo em conta o código de conduta na publicida-
de.

    Tendo em conta os fatores de risco associados;
    Tendo em conta os comportamentos seguros a ado-
tar;
    Tendo em conta os equipamentos de proteção indi-
vidual aplicável;
    Tendo em conta as medidas preventivas gerais e es-
pecificas associadas ao posto de trabalho do profis-
sional com intervenção na saúde;
    Tendo em conta os aspetos legais aplicáveis;
    Tendo em conta as medidas gerais de atuação em 
situação de exposição ocupacional.
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ACONSElHAMENTO pREVENTIVO pARA A DETEÇÃO pRECOCE DO  
VIH pARA gRUpOS E COMUNIDADESVIH/SIDA 02

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Profissionais com intervenção no âmbito da preven-
ção da infeção por VIH.  

Entre 3 e 5 horas
DESTINATÁRIOS CONDIÇÕES DE CONTEXTO 

ObJETIVOS DE ApRENDIzAgEM

No final da formação o formando deverá ser capaz de:

  Identificar as características e componentes dos programas de intervenção na prevenção da infeção VIH/sida 
através dos meios de comunicação;
  Identificar e transmitir informação acerca de fontes fidedigna sobre a prevenção da infeção VIH/sida;
  Distinguir os diferentes tipos de suportes de comunicação, adequados às diferentes estratégias, objetivos a 
atingir e destinatários (contexto, cultura, interesses, …) no âmbito da prevenção da infeção   VIH/sida;
  Selecionar e aplicar a tipologia de recursos comunicacionais mais adequada à ação de prevenção da infeção 
VIH/sida;
  Identificar as vantagens e desvantagens associadas a cada um dos tipos de recursos comunicacionais no 
âmbito da prevenção da infeção VIH/sida;
  Reconhecer os aspetos legais relacionados com as ações de prevenção da infeção VIH/sida e as suas 
implicações na atuação do profissional de saúde na comunidade.

SUBUNIDADE 9
A prevenção da infeção por VIH através dos meios de comunicação. 

CONTEÚDOS

A prevenção da infeção VIH/sida através dos meios de 
comunicação:

-  Políticas e orientações na prevenção da infeção 
VIH/sida;

-  Preocupações com a disponibilização de informa-
ção sobre a prevenção da infeção VIH/sida;

-  Preocupações com a divulgação/replicação e 
adaptação de boas práticas;

-  Preocupações com campanhas destinadas a públi-
cos-alvo mais vulneráveis;

- Fatores de vulnerabilidade: 
• Subdesenvolvimento;
• Insegurança económica;
• Pobreza;

• Falta de autonomização da mulher;
• Falta de instrução;
• Exclusão social;
• Analfabetismo;
• Discriminação;
•  Falta de informação e/ou produtos de autoprote-

ção;
• Tipos de exploração sexual.

-  Recursos comunicacionais para promoção da saú-
de: 
• Scripto;
• Audiovisual;
• Multimedia;
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• Internet (blogs, redes sociais, foruns e wiki).
-  Vantagens e desvantagens de cada um dos tipos 

de recursos;
- Critérios de seleção dos recursos.

Os aspetos legais relacionados com a prevenção da 
infeção VIH/sida:

- Direitos e deveres do cidadão;
-  As preocupações com o desenvolvimento de fer-
ramentas para legislar e regular em matérias com 
impacte na saúde pública;

- Código de conduta na publicidade;
-  O acesso à informação e a confiden-

cialidade;
- A proteção de dados;
- Aspetos éticos: 

•   Direitos e deveres da confidencialidade;
• Educação para a saúde e sexualidade;
• Direitos na vida privada e familiar;
• Outros.

RECURSOS

- Circulares normativas da DGS;
- Código de Conduta Empresas e VIH/sida;
- Código deontológico dos profissionais envolvidos (médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social);
- Coleção de Boas Práticas da ONU-SIDA;
- Coleção de “Boas Práticas” do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida; 
-  Folhetos e outros documentos informativos sobre medidas e cuidados preventivos a ter e formas de transmissão da in-
feção por VIH; 

- Instrumentos de gestão de projetos: cronograma, gráfico de gantt, outros;
- Instrumentos de monitorização e avaliação de projetos; 
- Legislação aplicável;
- Manual de “Boas Práticas” em aconselhamento e orientação do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;
- Protocolo para aconselhamento pré-teste e pós-teste;
- Protocolo de avaliação da auto perceção do risco;
- Protocolos estabelecidos com entidades (Ex: IPJ, SEF, IDT, ANTRAM, etc.);
-  Projetos relacionados com intervenções em grupos específicos (Ex:Programa Klotho, Projeto Red Light, Project VAMP, 
Projeto Drop-IN, etc.); 

- Videogramas sobre sessão de esclarecimento preventivo.

RECOMENDA-SE A CONSUlTA

NACIONAIS

Associação ABRAÇO
www.abraco.pt

Programa  Nacional para a Infeção VIH/SIDA
 www.sida.pt

DGS- Direção Geral da saúde 
 www.dgs.pt

INTERNACIONAIS

WHO– Europa
www.euro.who.int 

UNAIDS
 www.unaids.org/en

No âmbito da preparação e da execução da formação, poderão ser consultadas as seguintes entidades de 
referência nos sítios assinalados:
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REqUISITOS pARA A SElEÇÃO DOS FORMADORES

RECOMENDAÇõES DE OpERACIONAlIzAÇÃO

A equipa de formadores deverá ter experiência na realização de campanhas com o recurso a meios 
de comunicação no âmbito da prevenção e promoção da saúde, nomeadamente na prevenção da 
infeção VIH/sida. A equipa de formadores deverá ter preferencialmente, formação pedagógica de forma-
dores.

Recomenda-se a identificação e a consulta de experiências e de “Boas Práticas” no âmbito da prevenção e 
promoção da saúde nomeadamente na prevenção da infeção VIH/sida com recurso a diversos meios de co-
municação.

Sugere-se o recurso à utilização do estudo de caso no âmbito de uma ação de prevenção da infeção VIH/sida 
utilizando diversos recursos e meios de comunicação. Poderá ser consultada, a título exemplificativo, a ficha 
de orientação disponibilizada para o efeito.
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ACONSElHAMENTO pREVENTIVO pARA A DETEÇÃO pRECOCE DA 
INFEÇÃO pOR VIH pARA gRUpOS E COMUNIDADES VIH/SIDA 02

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Dimensões Referentes de apoio à avaliação

1 -  Identificação das características e componentes 
dos programas de prevenção da infeção VIH/sida 
adequadas aos destinatários e/ou grupo etário.

2 -  .Aplicação das técnicas para a dinamizar ações 
de prevenção da infeção VIH/sida adequadas aos 
destinatários e/ou grupo etário.

3 -  Identificação, seleção e envolvimento das entidades 
representativas e com experiência na prevenção 
da infeção VIH/sida.

  De acordo com as caraterísticas culturais, sociais, eco-
nómicas, modos de vida do grupo e/ou comunidade; 
  De acordo com as patologias; 
  De acordo com a prevalência da infeção;
  De acordo com a perceção dos comportamentos de 
risco identificados que deverão ser modificados;
  De acordo com a perceção das medidas preventivas a 
reforçar no âmbito prevenção da infeção VIH/sida;
  De acordo com público destinatário e grupo etário;
  De acordo com as necessidades educacionais do gru-
po/comunidade.

  De acordo com as necessidades de intervenção no 
âmbito da promoção da saúde;
  De acordo com as técnicas de dinamização das ade-
quadas para a dinamização da prevenção da infeção 
VIH/sida.

  De acordo com as características do grupo;
  De acordo com os objetivos a atingir;
  De acordo com as competências e experiência das 
entidades a envolver para a prevenção da infeção 
por VIH;
  De acordo com apetência e o papel de cada inter-
veniente para cooperar no âmbito da prevenção da 
infeção VIH/sida;
  De acordo com as características do público-alvo;
  De acordo com a legislação em vigor.

ORIENTAÇõES pARA A AVAlIAÇÃO DA FORMAÇÃO

No final da presente subunidade formativa, o formador poderá aplicar um exercício avaliativo mediante o recurso 
ao estudo de caso no âmbito de uma ação de prevenção da infeção VIH/sida através da utilização de meios de 
comunicação, o qual deverá permitir aferir o grau de mobilização dos saberes propostos nesta unidade formativa.

Para o efeito, poderá o formador ter em conta as dimensões e os referentes de apoio à avaliação, seguidamente 
apresentados:

SUBUNIDADE 9
A prevenção da infeção por VIH através dos meios de comunicação.
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Dimensões Referentes de apoio à avaliação

4 - Seleção e utilização dos recursos adequados aos 
destinatários e/ou grupo etário.

  De acordo com as características do pú-
blico-alvo;
  De acordo com a legislação em vigor;
  De acordo com o tipo de ação a desenvolver;
  Tendo em conta os aspetos éticos;
  Tendo em conta os direitos e deveres dos cidadãos;
  Tendo em conta o código de conduta na publicidade.



VIH/SIDA81

ACONSElHAR NO pRé E pÓS-TESTE pARA  
A DETEÇÃO DA INFEÇÃO pOR VIH

Equipa de saúde multidisciplinar a atuar nos 
locais onde ocorra aconselhamento preventivo 
e deteção precoce da infeção por VIH (enfer-
meiros, médicos, psicólogos, farmacêuticos e 
assistentes sociais).

Cuidados de saúde primários, hospitalares e ONGS.
DESTINATÁRIOS CONDIÇÕES DE CONTEXTO 

VIH/SIDA 03

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE COMpETÊNCIA

A. Preparar a sessão de aconselhamento para a realização do teste.
A1.  Tendo em conta o contexto epidemiológico, social, económico, cultural, modos de vida do grupo/comuni-

dade; 
A2. Tendo em conta as condições facilitadoras para a promoção de um clima de confiança e segurança.

B. Aconselhar no pré-teste.
B1. Tendo em conta o protocolo de aconselhamento;
B2. Tendo em conta as etapas do processo de aconselhamento;
B3. Tendo em conta a legislação aplicável;
B4. Tendo em conta os aspetos éticos;
B5. Tendo em conta os aspetos específicos do indivíduo a ter no aconselhamento. 

C. Aconselhar no pós-teste.
C1. Tendo em conta o protocolo e procedimentos de aconselhamento;
C2.  Tendo em conta os aspetos psicossociais e emocionais no momento da informação do resultado do tes-

te;
C3. Tendo em conta a legislação aplicável;
C4. Tendo em conta os aspetos éticos;
C5. Tendo em conta os aspetos específicos do indivíduo a ter no aconselhamento. 

D. Estabelecer um plano de redução de riscos e de mudança de comportamentos.
D1. Tendo em conta as características do indivíduo;
D2.  Tendo em conta os comportamentos de risco e as medidas preventivas a adotar no âmbito da infeção VIH/

sida;
D3. Tendo em conta as recomendações do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;
D4. Tendo em conta os princípios e as medidas de prevenção;
D5. Tendo em conta a legislação aplicável;
D6. Tendo em conta os aspetos éticos;
D7. Tendo em conta a rede de referenciação.

Esta UC visa a manifestação de comportamentos orientados para o aconselhamento pré e pós-teste para de-
teção da infeção por VIH.

DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE COMpETÊNCIA
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RECURSOS EXTERNOS
- Bibliografia de referência;

- Circulares informativas e normativas e orientações técnicas para a infeção VIH/sida;

- Documentos informativos para a prevenção da infeção VIH/sida (folhetos, vídeos);

-  Guias e manuais de procedimentos e de “Boas Práticas” do Programa Nacional para a Infeção VIH/Sida e da ONU-

SIDA;

- Procedimentos e fluxos de informação; 

-  Recomendações e linhas orientadoras nacionais para a prevenção e deteção precoce do VIH/sida do Programa Nacio-

nal para a Infeção VIH/Sida;

- Rede de referenciação para as doenças infeciosas;

- Rede de referenciação para a infeção VIH/sida;

- Sítio do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;

- Sítio da UNAIDS;

- Sítio da WHO-Europa.

(*) Recomenda-se a consulta do anexo (saberes) 

E. Referenciar o doente. 
E1. De acordo com os resultados do teste;
E2. Tendo em conta as normas e procedimentos de referenciação;
E2. Tendo em conta a rede de referenciação. 
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ACONSElHAMENTO pRé E pÓS-TESTE  
DE DETEÇÃO DA INFEÇÃO pOR VIHVIH/SIDA 03

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Equipa de saúde multidisciplinar (enfermeiros, 
médicos, psicólogos, farmacêuticos e assistentes 
sociais), a atuar nos locais onde ocorra aconse-
lhamento preventivo e deteção precoce da infeção 
por VIH. 

Entre 3 e 5 horas
DESTINATÁRIOS CONDIÇÕES DE CONTEXTO 

ObJETIVOS DE ApRENDIzAgEM

No final da formação o formando deverá ser capaz de:

  Reconhecer os objetivos, a especificidade do aconselhamento pré e pós teste, e as suas fases e 
componentes;
  Selecionar as estratégias de promoção do clima de confiança e segurança na receção do indivíduo e seu 
cuidador;
  Identificar e aplicar o protocolo e os procedimentos de aconselhamento pré teste;
  Distinguir e aplicar técnicas e instrumentos de avaliação da auto perceção do risco do indivíduo;
  Identificar os fatores que afetam o comportamento de risco dos indivíduos;
  Identificar e caracterizar comportamentos e padrões de risco dos indivíduos;
  Identificar e informar acerca dos direitos de confidencialidade, privacidade na realização do teste de deteção 
da infeção por VIH;
  Selecionar e transmitir informação acerca da realização do teste para deteção da infeção por VIH;
  Selecionar e transmitir informação de acordo com o destinatário (jovem, adulto, grávida, casal, toxicodependente, 
imigrante ou outro);
  Identificar e aplicar o protocolo e os procedimentos de aconselhamento pós teste;
  Selecionar e transmitir informação adequada ao indivíduo, de acordo com as suas características e tipologia 
de risco (grávidas, casais, outros…);
  Selecionar e utilizar as estratégias adequadas para a construção de plano de redução de riscos;
  Aplicar instrumentos de avaliação do nível de motivação dos indivíduos para a mudança de comportamentos;
  Identificar e esclarecer o individuo acerca das fontes e recursos disponíveis de apoio;
  Identificar a documentação de referência associadas à realização do pré e pós- teste; 
  Identificar os aspetos éticos associados à realização do pré e pós teste;
  Identificar as redes de referenciação aplicáveis;
  Aplicar os critérios e procedimentos para referenciação hospitalar;
  Identificar redes de apoio social existentes na comunidade;
  Aplicar os critérios e procedimentos para referenciação para redes de apoio social;
  Identificar os aspetos legais associados à realização do pré e pós teste.
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CONTEÚDOS

Preparação da sessão de aconselhamento para a re-
alização do teste: 

- A promoção do clima de confiança e segurança:
• Acolhimento do indivíduo e seu cuidador;
•  Condições facilitadoras da relação de confiança 

e segurança;
•  O papel do aconselhamento na prevenção da 

transmissão da infeção por VIH e na adoção de 
comportamentos seguros.

O aconselhamento pré-teste:
-  Protocolo e procedimentos do aconselhamento 

pré-teste: 
• Garantia de anonimato e confidencialidade;
•  Questionário/checklist para avaliação dos conhe-

cimentos prévios e da situação de risco;
• Aspetos emocionais do aconselhamento;
•  Etapas do processo de aconselhamento e infor-

mação a fornecer em cada uma delas.
-  Técnicas e instrumentos de avaliação da auto per-
ceção do risco do utente;

-  Fatores que afetam o comportamento de risco: prá-
ticas sexuais, consumo de substâncias, etc;

-  Aspetos específicos de aconselhamento para a re-
alização do pré-teste em grávidas:
•  Benefícios da realização do teste para a mãe e a 

criança;
•  Risco de transmissão vertical;
•  Aspetos específicos do aconselhamento pré-teste 
específico para casais;

•  Vantagens da deteção precoce em pares sero 
discordantes;

•  Medidas para a redução do risco de transmissão/
infeção. 

O aconselhamento pós-teste:
-  Aspetos psicossociais e emocionais relacionados 
com a infeção por VIH e particularmente com o mo-
mento de informação do resultado do teste;

-  Protocolo e procedimentos do aconselhamento pós 
teste:
• Interpretação dos resultados;
• Apoio emocional;
•  Prevenção e redução do risco transmissão/infe-

ção;
• Informação sobre comportamentos de risco;
• Referenciação;

•  Especificidades do aconselhamento 
pós-teste de acordo com os settings 
(casais, grávidas).

-  Aspetos específicos do aconselhamento pós-teste 
específico para casais:
• Fatores de risco de transmissão da infeção;
• Medidas para prevenção da transmissão;
•  Alternativas existentes relacionadas com a pro-
criação medicamente assistida;

• Apoio e recursos existentes para casais;
• Orientação e referenciação. 

-  Aspetos específicos de aconselhamento no  pós-
teste para grávidas: 
•  Tipologia de transmissão vertical da infeção VIH/

sida;
•  Períodos de taxas de transmissão da infeção pe-

rinatal do VIH/sida;
•  Fatores de risco para a transmissão perinatal;
•  Estratégias de prevenção da transmissão vertical: 

terapêutica para redução da transmissão vertical 
e formas alternativas de aleitamento;

• Apoio e recursos existentes para grávidas;
• Orientação e referenciação. 

-  Aspetos específicos de aconselhamento pós-teste 
para toxicodependentes:  
•  Fatores de risco associados ao consumo de subs-

tâncias;
• Medidas de prevenção da transmissão;
• Apoio e recursos existentes específicos;
• Orientação e referenciação específica.

Plano de redução de risco:
-  Estratégias para a construção de um plano de redu-

ção de risco e de mudança de comportamentos;
-  Instrumentos para aferir o nível de motivação para 

a mudança de comportamentos (questionários e 
escalas previamente validadas);

-  Fontes de apoio e de recursos: 
• Individuais: amigos, família, outros;
•  Da comunidade: ação social, apoio domiciliário, 

linhas de aconselhamento e apoio, atendimento 
psicossocial, grupos de autoajuda, etc;

- Estratégias de controlo e gestão das emoções;
-  Estratégias de coping para lidar com o stress do 

profissional.
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Documentação de referência: 
-  Protocolo para aconselhamento pré-teste e pós-

teste da Programa Nacional para a Infeção VIH/
sida;

-  Protocolo de avaliação da auto perceção do risco 
do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;

-  Manuais de “Boas Práticas” do Programa Nacional 
para a Infeção VIH/sida;

- Manuais de “Boas Práticas” da ONU-SIDA.

A Referenciação: 
- Motivo de referenciação;
- Critérios de referenciação;
-  Redes de referenciação: cuidados hospitalares, 

cuidados continuados e cuidados sociais especiali-
zados, Rede cuidados de saúde e de apoio social;

- Procedimentos de referenciação;

-  Fluxos de informação para a referen-
ciação;

- Documentação de referenciação. 

Os aspetos éticos:
- O acesso à informação e confidencialidade;
- A proteção da intimidade e privacidade; 
- Princípios e normas de conduta;
- Fronteiras e limites de atuação;
- O segredo profissional.

Os aspetos legais:
- Legislação aplicável;
-  Os aspetos legais associados à realização do pré 

teste: 
• Confidencialidade;
• Proteção de dados;
• Outros.

RECURSOS
-  Circulares normativas da DGS, em  www.sida.dgs.pt;
-   Equipamentos e serviços disponíveis a nível nacional de apoio ao VIH/SIDA, que poderá consultar no Guia de recur-

sos- infeção VIH/sida, em www.dgs.pt;
- Exemplos de planos de redução ou diminuição do risco de transmissão da infeção por VIH (por exemplo para grávidas);
- Guia de recursos- infeção VIH/sida (2010), em  www.dgs.pt;
- Legislação aplicável, em  www.sida.dgs.pt;
- Protocolo para aconselhamento pré-teste e pós-teste da Coordenação Nacional para a Infeção VIH/sida;
- Protocolo de avaliação da auto perceção do risco da Coordenação Nacional para a Infeção VIH/sida; 
- Questionário de referência para aferição de nível de motivação individual;
- Site do Programa Nacional para a infeção VIH/sida,  em  www.sida.pt;
- Site da DGS, em  www.dgs.pt;
- Videogramas sobre sessão de aconselhamento pré e pós teste rápido para jovens, casais e grávidas, em  www.dgs.pt.

RECOMENDA-SE A CONSUlTA

NACIONAIS

Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

APMCG .- Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 
www.apmcg.pt

APF - Associação Portuguesa para o planeamento da familiar - 
www.apf.pt;

Coordenação Nacional para a Infeção VIH/SIDA
 www.sida.pt

DGS - Direção Geral da saúde 
www.dgs.pt

Instituto da Droga e Toxicodependência
 www.idt.pt 

SPMI - Sociedade Portuguesa de Medicina Interna
www.spmi.pt

SPP- Sociedade Portuguesa de Pediatria 
www.spp.pt

No âmbito da preparação e da execução da formação, poderão ser consultadas as seguintes entidades de 
referência nos sítios assinalados:
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REqUISITOS pARA A SElEÇÃO DOS FORMADORES

RECOMENDAÇõES DE OpERACIONAlIzAÇÃO

A equipa de formadores deverá ser multidisciplinar constituída por médicos e enfermeiros. O acon-
selhamento pode ainda ser efetuado pelos assistentes sociais quando detenham formação para o 
efeito. A equipa de formadores deverá ter preferencialmente formação pedagógica de formadores.

Esta unidade de formação deve ser considerada um pré requisito para a frequência das unidades de formação 
do diagnóstico.

Aquando da preparação da formação, destaca-se a consulta do site do programa Nacional para a Infeção VIH/
sida, em  www.sida.pt.  Recomenda-se a consulta ainda neste site do  “ manual de formação”,  nomeadamente  
dos  Sub módulos: 5 - Aconselhamento Pré-teste e  6 - Aconselhamento Pós-teste.

Sugere-se, ainda, o recurso à utilização de estudo de caso no âmbito do aconselhamento pré e pós-teste rá-
pido de deteção da infeção por VIH, como metodologia de avaliação da formação, sendo de consultar a ficha 
de orientações disponibilizada para o efeito.
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ACONSElHAMENTO pREVENTIVO INDIVIDUAl  
pARA A DETEÇÃO pRECOCE DO VIH VIH/SIDA 03

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Dimensões Referentes de apoio à avaliação

1 -  Preparação da sessão de aconselhamento para 
a realização do teste de deteção da infeção por 
VIH, de acordo com a auto perceção do risco da 
situação e as características de exposição do 
indivíduo.

2 -  Aconselhamento do pré-teste.

  Tendo em conta os procedimentos de acolhimento; 
  Considerando as condições facilitadoras do estabe-
lecimento de uma relação de confiança e seguran-
ça;
  De acordo com o nível etário do indivíduo;
  De acordo com o contexto epidemiológico, social, 
económico e cultural do indivíduo;
  Tendo em conta a situação e as características de 
exposição;
  De acordo com o protocolo de avaliação da auto 
perceção do risco;
  De acordo com o protocolo para o aconselhamento 
pré e pós teste rápido.

  Tendo em conta o protocolo;
  Tendo em conta a documentação de referência; 
  Tendo em conta o contexto epidemiológico, social, 
económico e cultural do indivíduo;
  De acordo com o nível etário do indivíduo;
  Tendo em conta os comportamentos de risco;
  De acordo com a estimação de risco;
  Tendo em conta o seu anonimato,  confidencialida-
de e gratuitidade;
  Tendo em conta os aspetos éticos;
  Tendo em conta as especificidades do grupo (ex: 
grávidas); 
  Tendo em conta a sua funcionalidade e forma de 
realização;
  Tendo em conta os aspetos legais associados ao 
pré-teste;
  Tendo em conta a documentação de referência; 
  De acordo com o plano de redução de risco de mu-
dança de comportamentos.

ORIENTAÇõES pARA A AVAlIAÇÃO DA FORMAÇÃO

No final da presente subunidade formativa, o formador poderá aplicar um exercício avaliativo mediante o recurso 
ao estudo de caso no âmbito do aconselhamento pré e pós-teste para  deteção da infeção por VIH, o qual deverá 
permitir aferir o grau de mobilização dos saberes propostos nesta unidade formativa.

Para o efeito, poderá o formador ter em conta as dimensões e os referentes de apoio à avaliação, seguidamente 
apresentados:
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Dimensões Referentes de apoio à avaliação

3 -  Aconselhamento  no pós – teste.   Tendo em conta o protocolo;
  Tendo em conta a documentação de refe-
rência;
  Tendo em conta o contexto epidemiológico, social, 
económico e cultural do indivíduo;
  De acordo com o nível etário do indivíduo;
  Tendo em conta os comportamentos de risco;
  De acordo com os resultados do teste;
  Tendo em conta os aspetos éticos;
  Tendo em conta as especificidades dos grupos 
(grávidas, casais, toxicodependentes);
  Tendo em conta os aspetos legais associados ao 
pós-teste;
  De acordo com o plano de redução de risco de mu-
dança de comportamentos;
  Tendo em conta os procedimentos de referencia-
ção;
  Tendo em conta a rede de referenciação.
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DIAgNOSTICAR E AVAlIAR  
O ESTáDIO DA INFEÇÃO pOR VIHVIH/SIDA 04

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE COMpETÊNCIA

A. Realizar o teste rápido. 
A1. Tendo em conta os procedimentos para obtenção do consentimento informado;  
A2. Tendo em conta os procedimentos em situações de recusa definidos;
A3. Tendo em conta o protocolo e os procedimentos definidos para realização do teste rápido;
A4. Tendo em conta os recursos necessários para a realização do teste;
A5. Verificando a conformidade do teste;
A6. Tendo em conta os equipamentos de proteção individual;
A7. Tendo em conta os cuidados de segurança;
A8. Tendo em conta os procedimentos para interpretação dos resultados do teste;
A9. Tendo em conta os procedimentos para a eliminação de resíduos;
A10.Tendo em conta os procedimentos para o registo de resultados.

B. Realizar o diagnóstico e avaliação biofisiológica. 
B1. Tendo em conta os resultados do teste rápido;
B2. Tendo em conta os fatores de risco;
B3. Tendo em conta as especificidades associadas ao grupo etário; 
B4. Tendo em conta a história clínica;
B5. Tendo em conta as coinfeções associadas;
B6. Tendo em conta as comorbilidades associadas;
B7. Tendo em conta os resultados dos exames e testes de diagnóstico;
B8. Tendo em conta as recomendações para o diagnóstico.

C. Registar e notificar o caso diagnosticado.
C1. Tendo em conta as normas e procedimentos de registo e notificação. 

D. Realizar o diagnóstico e a avaliação das alterações psiquiátricas. 
D1. Tendo em conta os aspetos psicológicos associados à vivência da infeção VIH/sida;
D2. Tendo em conta  a prevalência de perturbações psiquiátricas major em pessoas infetadas por VIH;
D3. Tendo em conta os fatores de risco; 
D5. Tendo em conta os diferentes impactes do VIH/sida;

Profissionais com intervenção no diagnóstico e 
avaliação do estádio da infeção por VIH (enfer-
meiros, médicos, técnicos de análises clinicas, 
psicólogos…).

Cuidados de saúde primários, hospitalares e ONGS. 
DESTINATÁRIOS CONDIÇÕES DE CONTEXTO 

Esta UC visa a manifestação de comportamentos orientados para o diagnóstico e determinação do estádio da 
infeção por  VIH e das principais coinfeções e comorbilidades associadas.

DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE COMpETÊNCIA
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D6. Tendo em conta as perturbações cognitivas associadas;
D7. Tendo em conta os sinais e sintomas associados; 
D8. Tendo em conta os resultados dos meios complementares de diagnóstico. 

E. Realizar o diagnóstico e a avaliação das alterações psicológicas.
E1. Tendo em conta a prevalência das alterações psicológicas e a infeção VIH/sida;
E2. Tendo em conta a história psicológica prévia à infeção VIH/sida; 
E3. Tendo em conta os fatores de stress e sofrimento emocional;
E4. Tendo em conta as perturbações cognitivas associadas;
E5. Tendo em conta os comportamentos de isolamento e desinvestimento terapêutico e vivencial; 
E6. Tendo em conta os resultados dos meios complementares de diagnóstico.

F. Realizar o diagnóstico e a avaliação social.
F1. Tendo em conta o historial de vida do indivíduo;
F2. Tendo em conta as dimensões de vida do indivíduo; 
F3. Tendo em conta a atitude face à doença e ao futuro;
F4. Tendo em conta os aspetos legais;
F5. Tendo em conta os aspetos éticos;
F6. Tendo em conta os procedimentos definidos.

G. Referenciar o doente. 
G1. Cumprindo os critérios para referenciação; 
G2. Tendo em conta a rede de referenciação;
G3. De acordo com os procedimentos definidos;
G4. De acordo com a documentação de referência.

RECURSOS EXTERNOS
- Bibliografia de referência;
- Circulares normativas e informativas do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida; 
- Coleção de Boas práticas da ONUSIDA; 
- Coleção de Boas práticas do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;
- Kit de teste rápido VIH/sida;
- Manual de boas práticas em aconselhamento e orientação do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;
- Programa Nacional para a infeção VIH/sida;
- Protocolo para aconselhamento pré-teste e pós-teste do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;
- Protocolo de avaliação da auto perceção do risco do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;
- Recomendações e linhas orientadoras nacionais e internacionais para o diagnóstico da infeção por VIH.

(*) Recomenda-se a consulta do anexo (saberes) 
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Profissionais com intervenção no diagnóstico da 
infeção por VIH (médicos, enfermeiros, psicólo-
gos, assistentes sociais, farmacêuticos)

Entre 3 e 5 horas
DESTINATÁRIOS CARGA HORÁRIA DE REFERÊNCIA

ObJETIVOS DE ApRENDIzAgEM

No final da formação o formando deverá ser capaz de:

  Identificar os aspetos legais relacionados com o consentimento informado, com o direito de informação do 
utente e o dever de esclarecimento;
  Definir o conceito de consentimento informado na realização do teste de deteção rápida da infeção por VIH;
  Reconhecer os níveis de responsabilidade do profissional e os princípios éticos e deontológicos aplicáveis;
  Reconhecer os direitos de confidencialidade, privacidade e gratuidade na realização do teste de deteção rápi-
da da infeção por VIH;
  Identificar e aplicar os procedimentos para obtenção do consentimento informado ou da recusa da realização 
do teste rápido;
  Identificar e definir o conceito de teste rápido;
  Identificar e selecionar os recursos necessários à realização do teste;
  Identificar e aplicar os procedimentos para realização do teste rápido;
  Identificar e aplicar os procedimentos para interpretação dos resultados do teste;
  Identificar e aplicar os procedimentos de registo dos resultados; 
  Selecionar e utilizar os equipamentos de proteção individual;
  Aplicar os procedimentos de eliminação de resíduos.

CONTEÚDOS

O Conceito de consentimento informado em saúde 
para a realização do teste de deteção rápida da infe-
ção por VIH: 

-  Níveis de responsabilidade do profissional – con-
selheiro;

- Aspetos jurídico-legais e direitos dos indivíduos;
-  Aspetos éticos e deontológicos no processo de 
aconselhamento na infeção VIH/sida;

-  Procedimentos para a obtenção do consentimento 
informado ou de situações de recusa da realização 
do teste rápido.

O teste rápido para a deteção da infeção por VIH:
- Conceito. 

Recursos necessários à realização do teste rápido: 
- Kit do teste;
- DIL;
- Pipeta;
- Lancetas;
- Material clínico;
- Contentor para recolha de cortantes;
- Caneta de acetato.

DIAgNÓSTICO E AVAlIAÇÃO DA INFEÇÃO VIH/SIDA
CÓDIgO  

DA UNIDADE  
DE FORMAÇÃO

VIH/SIDA 04

SUBUNIDADE 1
procedimentos para a realização do teste rápido de deteção da infeção por VIH.
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Procedimentos para a realização do teste rápido:
- Passos e sequência de realização;
- Cuidados de segurança;
- Técnicas de colheita do sangue.

Procedimentos para a interpretação dos resultados do 
teste:

- Teste positivo;
- Teste negativo;
- Teste inconclusivo. 

Procedimentos de registo dos resulta-
dos.  

Equipamentos de proteção individual.

Procedimentos para a eliminação de resíduos.

Referenciação para cuidados hospitalares

RECURSOS
-  Recomendações Portuguesas para o tratamento da infeção por VIH-1 e VIH-2 (2012). Programa Nacional para a Infeção 

VIH/Sida;
- Circulares Normativas;
- Legislação Aplicável.
- Kit de teste rápido;
- Programa Nacional da Infeção VIH e Sida 20011-2015, em www.sida.pt;
- Protocolo de avaliação da  auto perceção do risco do Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA;
- Protocolo para aconselhamento pré-teste e pós-teste do Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA;
- Site do Programa Nacional para a infecção VIH/sida;
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RECOMENDA-SE A CONSUlTA

NACIONAIS

Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

APECS - Associação Portuguesa para o estudo clinico da SIDA 
www.apecs.pt

APMCG - Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar
www.apmcg.pt

Comissão de ética para a investigação clínica
 www.ceic.pt 

Programa  Nacional para a Infeção VIH/SIDA
 www.sida.pt

DGS - Direção Geral da saúde 
 www.dgs.pt

Programa Nacional de Saúde Ocupacional
www.dgs.pt

Portal da Saúde
www.min-saude.pt

Portal de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

SPMI - Sociedade Portuguesa de Medicina Interna 
www.spmi.pt

SPP - Sociedade Portuguesa de Pediatria 
www.spp.pt

SPDIMC - Sociedade Portuguesa de Doenças Infeciosas e Microbio-
logia Clínica 

www.spdimc.org
SPV - Sociedade Portuguesa de Virologia 

www.spv.pt

INTERNACIONAIS:

OMS – Europa
 www.euro.who.int 

ONU-SIDA
 www.unaids.org/en/

Aquando  da preparação e da execução da formação, poderão ser consultadas as seguintes 
entidades de referência nos sítios assinalados: 

REqUISITOS pARA A SElEÇÃO DOS FORMADORES

RECOMENDAÇõES DE OpERACIONAlIzAÇÃO

A equipa de formadores deverá ser multidisciplinar, constituída por médicos e enfermeiros com experiência 
na realização do teste rápido. A equipa de formadores deverá ter preferencialmente, formação pedagógica de 
formadores.

A frequência desta unidade de formação, tem como pré requisito a frequência da unidade de formação do 
aconselhamento pré e pós teste.

Aquando da preparação da formação, destaca-se a consulta das disposições normativas no âmbito do diag-
nóstico no site do Programa Nacional para Infeção VIH/sida, em www.sida.pt. 

Sugere-se, ainda, o recurso à utilização do estudo de caso, no âmbito dos procedimentos para a realização do 
teste rápido de deteção da infeção VIH/sida, como metodologia de avaliação da formação, sendo de consultar 
a ficha de orientações disponibilizada para o efeito.
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DIAgNÓSTICO E AVAlIAÇÃO DA INFEÇÃO pOR VIH
CÓDIgO  

DA UNIDADE  
DE FORMAÇÃO

Dimensões avaliativasDimensões Referentes de apoio à  avaliaçãoReferentes de apoio à  avaliação

1 -  Preparação do teste rápido. 

2 -  Realização do teste rápido.

3 -  Interpretação dos resultados do teste.

4 -  Registo dos  resultados.

5 -  Referenciação e elaboração do documento de 
referenciação.

  Tendo em conta o protocolo e os procedimentos de-
finidos;
  Tendo em conta a sequência e os passos para a sua 
realização; 
  Tendo em conta os procedimentos para a obtenção 
do consentimento informado ou de situações de re-
cusa para a realização do teste rápido;
  Tendo em conta os recursos necessários para a rea-
lização do teste rápido;
  Tendo em conta a utilização dos equipamentos de 
proteção individual adequados.  

  Tendo em conta a utilização dos equipamentos de 
proteção individual;  
  Tendo em conta o protocolo e os procedimentos de-
finidos para a realização do teste;
  Tendo em conta a sequência e os passos para a sua 
realização; 
  Tendo em conta os cuidados de segurança;
  Tendo em conta as técnicas de colheita de sangue; 
  Tendo em conta os procedimentos para a eliminação 
de resíduos.

  Tendo em conta o protocolo e os  procedimentos 
para a interpretação dos resultados do testes.

  Tendo em conta os procedimentos definidos para o 
registo de resultados.

  De acordo com as normas e procedimentos defini-
dos.

No final da presente subunidade formativa, o formador poderá aplicar um exercício avaliativo mediante recurso 
ao estudo de caso para a realização do teste rápido para deteção da infeção por VIH, o qual deverá permitir aferir 
o grau de mobilização dos saberes propostos nesta unidade formativa.

Para o efeito, poderá o formador ter em conta as dimensões e os referentes de apoio à avaliação, seguidamente 
apresentados:

ORIENTAÇõES pARA A AVAlIAÇÃO DA FORMAÇÃO

VIH/SIDA 04

SUBUNIDADE 1
procedimentos para a realização do teste rápido de deteção da infeção por VIH.
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Profissionais com intervenção no diagnóstico da 
infeção  VIH/sida (médicos, enfermeiros, psicólo-
gos, nutricionistas, dietistas,  assistentes sociais). 

Entre 7 e 14 horas
DESTINATÁRIOS CARGA HORÁRIA DE REFERÊNCIA

ObJETIVOS DE ApRENDIzAgEM

No final da formação o formando deverá ser capaz de:

  Identificar os fatores de risco da  infeção por VIH e aplicar o algoritmo para a avaliar a perceção de risco do 
indivíduo;
  Distinguir e caracterizar os casos especiais de transmissão da infeção por VIH: vertical, ocupacional, outros; 
  Elaborar o diagnóstico e avaliação biofisiológica do indivíduo; 
  Definir conceito de diagnóstico da infeção por VIH e as suas especificidades no adulto e na criança com ida-
de inferior a 18 meses; 
  Identificar e caracterizar os diversos tipos de testes de diagnóstico da infeção VIH/sida e reconhecer as suas 
vantagens e desvantagens em termos fiabilidade; 
  Aplicar e interpretar os resultados os exames e testes de diagnóstico da infeção VIH/sida;
  Identificar o timing de testagem e reconhecer a conexão entre parâmetros; 
  Identificar e aplicar os determinantes da definição de caso da infeção por VIH; 
  Aplicar a algoritmo para avaliação/classificação da perceção de risco da infeção por VIH;
  Identificar os aspetos a comunicar ao indivíduo no âmbito do diagnóstico e/ou prognóstico da infeção VIH/
sida;
  Identificar as recomendações internacionais e nacionais para o diagnóstico da infeção VIH/sida;
  Aplicar os procedimentos para registo e notificação dos casos diagnosticados de infeção por VIH;
  Elaborar o diagnóstico e avaliação das principais coinfeções associadas ao VIH/sida;
  Identificar e selecionar e aplicar os exames complementares de diagnóstico para diagnosticar as coinfeções 
associadas ao VIH/sida;
  Identificar as recomendações nacionais e internacionais aplicáveis ao diagnóstico das coinfeções associadas 
ao VIH/sida;
  Identificar os aspetos a comunicar ao indivíduo no âmbito do diagnóstico e/ou prognóstico associados às 
coinfeções da infeção VIH/sida.

DIAgNÓSTICO E AVAlIAÇÃO DA INFEÇÃO VIH/SIDA
CÓDIgO  

DA UNIDADE  
DE FORMAÇÃO

VIH/SIDA 04

SUBUNIDADE 2
processo de diagnóstico e avaliação da infeção VIH/SIDA.
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CONTEÚDOS

Fatores de risco da infeção por VIH:
-  Comportamentos de risco (práticas sexuais, con-

sumo de drogas, outras);
- Auto perceção do risco;
- Outras IST.

Casos especiais de transmissão:
- Transmissão vertical;
- Exposição ocupacional;
-  Transfusão de produtos sanguíneos ou transplan-
te de órgãos.

Diagnóstico e avaliação biofisiológica: 
- O diagnóstico da infeção VIH/sida: conceito;
- As especificidades associadas ao grupo etário:

• No adulto;
• Na criança com idade inferior a 18 meses.

- História clínica:
•  Fatores de risco associados: situações de ex-

posição ao risco, frequência do comportamento 
de risco, intervalo de tempo, situação clínica do 
parceiro;

•  Antecedentes pessoais: idade, patologias, medi-
camentos em uso, etc;

•  Hábitos e estilos de vida (consumo de substân-
cias ilícitas, estilo de vida);

•  Variáveis socioeconómicas (escolaridade, profis-
são, situação face ao emprego, …);

• Auto perceção do risco;
•  Sinais e sintomas relacionados com a infeção 

por VIH e outras IST.
- Exame físico:

• Exames e testes de diagnóstico:
 Testes para diagnóstico da infeção VIH/sida: 

 Testes serológicos;
 Testes virológicos.

 Período de testagem: 
 Quando testar e o “período de janela”.

 Conexão entre parâmetros e resultados dos testes;
 Classificação:
�Algoritmo para avaliação da perceção de risco.

-  Aspetos a comunicar ao indivíduo no âmbito do 
diagnóstico e/ou prognóstico da infeção: 
•  O resultado do diagnóstico: a confirmação ou ex-

clusão de infeção por VIH; 
•  O prognóstico da doença: a previsão da evolu-

ção da doença e os seus sintomas; 
•  O plano de atuação no caso os sinais e sintomas 

se agravem;
•  A necessidade de marcação de con-
sulta em cuidados especializados.

- Documentação de referência: 
•  Recomendações internacionais para o diagnósti-

co da infeção VIH/sida;
•  Recomendações nacionais para o diagnóstico da 

infeção VIH/sida.

- Registo e notificação de casos diagnosticados: 
•  Objetivos do sistema de vigilância epidemiológi-

co da infeção VIH/sida;
• Critérios de categorização da transmissão;
•  Procedimentos de registo e notificação dos ca-

sos diagnósticos.

-  Diagnóstico e avaliação das principais coinfe-
ções associadas ao VIH/sida:

-  Principais coinfeções associadas ao VIH/sida:
• Hepatite C e outras hepatites virais;
• Tuberculose;
• Outras infeções sexualmente transmissíveis.

-  Epidemiologia, etiologia e patogenia das principais 
coinfeções:
• Hepatites;
• Tuberculose;
•  IST.

-  Abordagem diagnóstica na Hepatite C e nas ou-
tras hepatites: 
• Exame físico específico;
• Sinais e os sintomas sugestivos de hepatites;
•  Exames complementares de diagnóstico das 

hepatites;
• Interpretação dos resultados dos exames. 

-   Abordagem diagnóstica na tuberculose latente e 
ativa: 
•  Exame físico específico para exploração de caso 

de TB;
• Sinais e os sintomas sugestivos de TB;
•  Exames complementares de diagnóstico neces-

sários para o diagnóstico de ou exclusão de TB 
latente e ativa;

•  Interpretação dos resultados dos exames com-
plementares.
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- Abordagem diagnóstica nas IST: 
•  Exame físico específico para as IST em homens 

e mulheres;
• Sinais e os sintomas sugestivos de IST;
•  Exames complementares de diagnóstico neces-

sários para o diagnóstico das IST;
• Interpretação dos resultados dos exames.

-  Aspetos a comunicar ao indivíduo no âmbito das 
coinfeções associadas:
• O resultado das coinfeções existentes;
•  O prognóstico das coinfeções associadas ao 

VIH/sida: evolução da doença e os seus sinto-
mas;

•  O plano de atuação no caso dos sinais e sinto-
mas se agravarem;

•  A necessidade de marcação de consulta em cui-
dados especializados.

- Documentação de referência: 
•  Recomendações internacionais aplicáveis ao 

diagnóstico das principais coinfeções associadas 
ao VIH/sida (hepatites, tuberculose, outras);

•  Recomendações nacionais aplicáveis ao diag-
nóstico das principais coinfeções associadas ao 
VIH/ sida (hepatites, tuberculose, outras).

Diagnóstico e avaliação das principais comorbili-
dades associadas à infeção VIH/sida:

- Principais comorbilidades: 
•  Diabetes, hipertensão arterial, dislipidemias, do-

ença cardiovasculares, outras;
•  Manifestações clínicas e consequências das co-

morbilidades nos doentes com infeção VIH/sida;
•  Sinais e os sintomas sugestivos das comorbilida-

des em suspeição. 
-   Etiologia e epidemiologia das principais comorbili-

dades:
• Diabetes;
• Hipertensão arterial;
• Doença cardiovascular;
• Outras.

-  Exame físico específico para diagnóstico da co-
morbilidades em suspeição.

- Exames complementares de diagnóstico. 
- Documentação de referência: 

•  Recomendações internacionais para o diagnósti-
co das principais patologias associadas à infeção 
VIH/sida (diabetes, hipertensão arterial, dislipide-
mias, doenças cardiovasculares, etc.); 

•  Recomendações nacionais para o diagnóstico 

das principais patologias associa-
das à infeção VIH/sida (diabetes, 
hipertensão arterial, dislipidemias, 
doenças cardiovasculares, etc.). 

-  Aspetos a comunicar ao indivíduo no âmbito das 
comorbilidades associadas:
• O resultado da comorbilidades existentes;
•  O prognóstico das comorbilidades associadas à 

infeção VIH/sida: evolução da doença e os seus 
sintomas;

•  O plano de atuação no caso dos sinais e sinto-
mas se agravarem;

•  A necessidade de marcação de consulta em cui-
dados especializados.

Diagnóstico e avaliação das alterações psiquiátri-
cas associadas à infeção VIH/sida:

-  Aspetos psicológicos associados à vivência da 
infeção VIH/sida:
• Estigma e avaliação social;
• O processo de adaptação à doença:

 Confronto com o diagnóstico;
 Doença assintomática;
 Doença sintomática;
 A fase terminal.

•  A seropositividade em diferentes fases do ciclo 
de vida;

•  Aspetos relacionais – família e pessoas significa-
tivas;

•  A procura de sentido – reorganização dos proje-
tos de vida.

- Comorbilidades Psiquiátricas:
•  Prevalência de perturbações psiquiátricas major 

em indivíduos infetados pelo VIH.
• As perturbações mais comuns: 

 Perturbações de ajustamento;
 Perturbações de ansiedade;
 Depressão major;
 Delirium e psicoses secundárias.

• Outras dimensões relevantes:
 Perturbações da personalidade; 
 Patologias psiquiátricas prévias à infeção.

-  Fatores de risco para envolvimento do SNC e défi-
ces resultantes: 
• Outras doenças infeciosas (hepatite C);
• Abuso de substâncias;
• Alterações associadas à TAR (hiperlipidemia).

- Novos problemas associados à infeção VIH/sida:
• A lipodistrofia;
• As dimensões:
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 Individual;
 Relacional;
 Social.

• Principais áreas de impacto: 
 Imagem Corporal; 
 Comportamento Sexual;
 Qualidade de vida;
 Intervenção psicológica;
 A questão da adesão à terapêutica.

-  Perturbações cognitivas associadas à infeção 
por  VIH  (HAND- HIV Associated Neurocognitive 
Disorders):
•  Definição e prevalência das alterações cognitivas 

associadas à infeção por  VIH: 
• Défice cognitivo assintomático – ANI;
• Perturbação neurocognitiva ligeira – MND;
• Demência associada à  infeção por VIH.

-  Tipos de avaliação relevantes nas perturbações 
cognitivas associadas à infeção por VIH: avaliação 
clínica, psiquiátrica e neurológica:
• Avaliação clínica: 

  Tríade de alterações: cognitivo, comportamental e 
motor;
  Sintomas e sinais (sintomas precoces e comporta-
mentais, alterações de perceção e de pensamento e 
sinais neurológicos);
  Evolução dos sinais e sintomas na progressão da 
doença.

• Avaliação complementar: 
  Meios complementares de diagnóstico para exclu-
são de alterações metabólicas, tóxicas, tumores e 
infeções oportunistas a nível do SNC ou doenças 
psiquiátricas: 
  Estudos analíticos;
 �Avaliação neuropsicológica e testes neuropsicológi-
cos;
 Exames histopatológicos; 
 �Contributo da neuroimagiologia no processo de diag-
nóstico.
  Interferência das disfunções cognitivas na adesão à 
terapêutica e na adaptação às exigências profissio-
nais e sociais. 

Diagnóstico e avaliação das alterações psicológicas 
associadas à infeção VIH/sida:

-  Prevalência das perturbações psicológicas e a in-
feção VIH/sida:
•  Níveis elevados de ansiedade, depressão e ou-

tras perturbações psicológicas;
• Comorbilidades associadas.

-  A importância do diagnóstico atem-
pado e respetivo tratamento (me-
lhor qualidade de vida, aceitação do 
processo de tratamento da infeção por 
VIH);

-  A importância da história psicológica prévia à infe-
ção VIH/sida:
•  Identificação de vulnerabilidades e implementa-

ção de intervenções adequadas.
-  A preparação prévia ao diagnóstico que permita 
uma compreensão das implicações pessoais, mé-
dicas, legais e sociais de um resultado positivo;

-  A identificação de fatores de stress e de sofrimento 
emocional;

-  A deteção de sentimentos de exaustão emocional;
-  A deteção de comportamentos de isolamento e de-
sinvestimento terapêutico e vivencial;

-  A deteção de sentimentos de vazio emocional, pas-
sividade, anedonia.

Diagnóstico e avaliação social associada à infeção 
VIH/sida.

-  Historial de vida do indivíduo:
• Quadro de valores de referência;
• Hábitos e estilos de vida;
•  Experiência pessoal, profissional e familiar acu-

mulada ao longo da vida.
- Dimensões da vida do indivíduo:

• Aspetos sociodemográficos;
• Situação socioeconómica;
• Condição de empregabilidade;
• Nível de qualificação;
• Condição de habitabilidade;
• Aspetos culturais;
• Religião;
• Dinâmica familiar;
• Grupo de pares;
• Condição de saúde;
• Situação judicial.

- Atitude face à doença e ao futuro: 
• Conhecimentos relativamente à doença;
•  Motivação e condicionalismos para a adesão ao 

tratamento;
•  Capacidade para a (re) organização da sua vida 

pessoal e profissional;
• Riscos de exclusão social;
•  Utilização dos recursos sociocomunitários de 

melhoria de qualidade de vida.
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Aspetos legais:
-  Princípios legais relativos à proteção de dados 

pessoais;
-  Legislação aplicável às doenças de declaração 

obrigatória.

A Referenciação:  
- Motivo de referenciação;
- Critérios de referenciação;

-  Redes de referenciação: cuidados 
hospitalares, cuidados continuados e 
cuidados sociais especializados, rede 
cuidados de saúde e de apoio social;

- Procedimentos de referenciação; 
- Fluxos de informação para a referenciação;
- Documentação de referenciação.

RECURSOS
-  Coordenação Coordenação Nacional para a Infeção VIH/sida (2009). Sarah Mauch. Situational assessment of the HIV/
AIDS Notification System: A portuguese experience, em  www.sida.pt/aaaDefault.aspx>;

-  Assuntos:. Programa Nacional de Prevenção e Controlo da infeção VIH e sida 20011-2015, em www.sida.pt;
-  Enfermagem: modelos de intervenção, em www.aidsportugal.com/Modules/WebC_Docs/
GetDocument;aspx?DocumentId=17. Assuntos: 1.Cuidados de saúde primários: intervenção na prevenção, na educa-
ção para a saúde, estratégias de prevenção da infeção por VIH segundo a OMS e aconselhamento, diagnóstico e refe-
renciação como estratégia de saúde pública / 2. A infeção VIH/sida no contexto hospitalar: no serviço de internamento; 
na Pediatria; na grávida; no hospital de dia / 5.Legislação e direitos das pessoas com VIH/sida;

-  Coordenação Nacional para a Infeção VIH/sida (2010). Plataforma laboral contra a sida Infeção VIH – um guia de re-
cursos  que visa ser um documento de consulta dos equipamentos e serviços disponíveis ao público, a nível nacional, 
vocacionado para responder às necessidades das pessoas infetadas e afetadas pelo VIH, em www.sida.pt.  Assuntos: 
1. Enquadramento legal / 3.Caraterização sumária dos recursos disponíveis na área VIH/sida / 4.Linhas telefónicas de 
aconselhamento e apoio / 5.Recursos disponíveis por distrito;

-  DGS (2009). Circular informativanº12/DQS/DMD: Acesso dos imigrantes ao serviço nacional de saúde;
-  DGS (2001). Rede de referenciação hospitalar de infeciologia, www.acss.min-saude.pt.
- www.sida.pt,  
-  Enfermagem: modelos de intervenção, que poderá consultar em www.aidsportugal.com/Modules/WebC_Docs/GetDocu-
ment.aspx?DocumentId=17. Assuntos: 1.Cuidados de saúde primários: intervenção na prevenção, na educação para a 
saúde, estratégias de prevenção da infeção .Parecer sobre sigilo médico 32/CNECV/2000. Conselho Nacional de Ética 
para as Ciências da Vida (2000). em www.cnecv.gov.pt;

-  Parecer nº 49, sobre a execução do teste de deteção do VIH após exposição ocupacional (2006). Conselho Nacional de 
Ética para as Ciências da Vida em  www.cnecv.gov.pt; Recomendações portuguesas para o  tratamento da infeção VIH/
SIDA, Coordenação Nacional para a Infeção VIH/sida (2011em www.sida.pt;

-  Parecer Jurídico sobre a partilha de informação de saúde (2011). Centro de Direito Biomédico, em www.sida.pt;
- Parecer Jurídico sobre o internamento compulsivo do VIH (2010). Centro de Direito Biomédico, em  www.sida.pt;
- Programa Nacional de Prevenção e Controlo da infeção VIH/sida 20011-2015, em www.sida.pt;
- Publicações AIDSPortugal em www.aidsportugal.com/publicacoes@63.aspx;
-  Recomendações portuguesas para o diagnóstico e tratamento da infeção VIH/SIDA. Coordenação Nacional para a Infe-
ção VIH/sida (2009). em  www.min-saude.pt/NR/rdonlyres/030A05A2-12E7-4710-832D-BCE84E17C93B/0/i006008.pdf;

-  Recomendações portuguesas para o diagnóstico e tratamento da infeção VIH/SIDA (2009), em  www.min-saude.pt/NR/
rdonlyres/030A05A2-12E7-4710-832D-BCE84E17C93B/0/i006008.pdf;

-  Relatório/parecer sobre a obrigatoriedade dos testes da sida. Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, em 
www.sida.pt;

-  Situational assessment of the HIV/AIDS Notification System (2009). A portuguese experience. Coordenação Coordena-
ção Nacional para a Infecção VIH/sida, Sarah Mauch,  em  www.sida.pt/aaaDefault.aspx; 

-  Ouakinin, Sílvia (2000). Seropositividade e a sida. Sida: eu e os outros. p. 19-29. – Lisboa. Climepsi, em www.ispa.pt/
biblioteca/localizacao_do_documento/c1.htm. Assuntos: Psiquiatria / Psicopatologia.

(*) Recomenda-se a consulta do anexo (saberes) 
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RECOMENDA-SE A CONSUlTA

NACIONAIS

Associação ABRAÇO
www.abraco.pt

Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

APECS- Associação Portuguesa para o estudo clinico da SIDA 
www.apecs.pt

APMCG - Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 
www.apmcg.pt

APF- Associação Portuguesa para o planeamento da familiar  
www.apf.pt

Comissão de ética para a investigação clínica
 www.ceic.pt 

Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA
 www.sida.pt

DGS - Direção Geral da saúde 
 www.dgs.pt

GAT - Grupo Português de Ativistas sobre tratamentos VIH/sida 
www.gatportugal.org

LPCS - Liga Portuguesa Contra a Sida 
 www.ligacontrasida.org

MAPS - Movimento de Apoio à Problemática da SIDA 
 www.mapsida.org

Programa Nacional de Saúde Ocupacional
www.dgs.pt

Programa Nacional de luta contra a tuberculose
www.dgs.pt

Portal da Saúde
www.min-saude.pt

Portal de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

SPMI - Sociedade Portuguesa de Medicina Interna 
www.spmi.pt

SPP- Sociedade Portuguesa de Pediatria 
www.spp.pt

SPDIMC - Sociedade Portuguesa de Doenças Infeciosas e Microbio-
logia Clínica 

www.spdimc.org
SPV- Sociedade Portuguesa de virologia 

www.spv.pt

INTERNACIONAIS:

American College of Physicians – Internal Medicine 
www.acponline.org

European Society of Endocrinology
www.euro-endo.org

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
www.endocrino.org.br

The Endocrine Society
www.endo-society.org

OMS – Europa
 www.euro.who.int 

ONU-SIDA
 www.unaids.org/en

Aquando  da preparação e da execução da formação, poderão ser consultadas as seguintes enti-
dades de referência nos sítios assinalados: 

REqUISITOS pARA A SElEÇÃO DOS FORMADORES
A equipa de formadores deverá ser multidisciplinar, constituída por médicos (infeciologistas, de medicina inter-
na, psiquiatras, endocrinologistas), nutricionistas, dietistas, psicólogos, assistentes sociais e outros considera-
dos relevantes. A equipa de formadores deverá ter preferencialmente, formação pedagógica de formadores.
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RECOMENDAÇõES DE OpERACIONAlIzAÇÃO
A frequência desta unidade de formação, tem como pré requisito a frequência da unidade de for-
mação do aconselhamento pré e pós teste.

Aquando da preparação da formação sugere-se a consulta das disposições normativas no âmbito do diagnós-
tico do Programa Nacional para Infeção VIH/sida em www.sida .pt.

Por último recomenda-se o recurso à utilização do estudo de caso, no âmbito do processo de diagnóstico e 
avaliação do estádio da infeção por VIH, como metodologia de avaliação da formação, sendo de consultar a 
ficha de orientações disponibilizada para o efeito.
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DIAgNÓSTICO E AVAlIAÇÃO DA INFEÇÃO VIH/SIDA
CÓDIgO  

DA UNIDADE  
DE FORMAÇÃO

Dimensões avaliativasDimensões Referentes de apoio à  avaliaçãoReferentes de apoio à  avaliação

1 -  Diagnóstico e a avaliação biológica do indivíduo.   Tendo em conta os fatores de risco associados: situ-
ações de exposição ao risco, frequência do compor-
tamento de risco, intervalo de tempo, situação clínica 
do parceiro;
  Tendo em conta os antecedentes pessoais: idade, 
patologias, medicamentos em uso, etc.;
  De acordo com as especificidades associadas ao 
grupo etário;
  Tendo em conta os hábitos e estilos de vida: consu-
mo de substâncias ilícitas, comportamentos de risco 
etc;
  Tendo em conta os aspetos socioeconómicas (esco-
laridade, profissão, situação face ao emprego, …);
  Tendo em conta a auto perceção do indivíduo face 
ao risco;
  Tendo em conta os sinais e sintomas relacionados 
com a infeção VIH/sida e outras IST;
  Tendo em conta os exames e testes de diagnóstico 
a realizar;
  Tendo em conta as recomendações nacionais e in-
ternacionais para o diagnóstico da infeção VIH/sida;
  Tendo em conta os aspetos a transmitir ao indiví-
duo;
  Tendo em conta as principais coinfeções associadas 
à infeção VIH/sida;
  Tendo em conta a epidemiologia, etiologia e patoge-
nia das coinfeções associadas;
  Tendo em conta a abordagem diagnóstica das prin-
cipais coinfeções associadas;

No final da presente subunidade formativa, o formador  poderá aplicar um exercício avaliativo mediante o recurso 
a um exercício de simulação no âmbito do diagnóstico e avaliação  da infeção VIH/sida, o qual deverá permitir 
aferir o grau de mobilização dos saberes propostos nesta unidade formativa.

Para o efeito, poderá o formador ter em conta as dimensões e os referentes de apoio à avaliação, seguidamente 
apresentados:

ORIENTAÇõES pARA A AVAlIAÇÃO DA FORMAÇÃO
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SUBUNIDADE 2
processo de diagnóstico e avaliação da infeção VIH/sida.
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Dimensões avaliativasDimensões Referentes de apoio à  avaliação

1 -  Diagnóstico e a avaliação biológica do indivíduo.

2 -  Diagnóstico e avaliação das alterações psiquiátricas 
associadas à infeção VIH/sida.

3 -  Diagnóstico e avaliação das perturbações cognitivas 
associadas à infeção VIH/sida.

  Tendo em conta as recomendações na-
cionais e internacionais para o diagnóstico 
associado às principais coinfeções da infeção VIH/
sida;
  Tendo em conta a etiologia e epidemiologia das 
principais comorbilidades associadas à infeção VIH/
sida;
  Tendo em conta o diagnóstico e avaliação das princi-
pais comorbilidades associadas à infeção VIH/sida;
  Tendo em conta os exames físicos para o diagnósti-
co de comorbilidades em suspeição;
  Tendo em conta os exames complementares de 
diagnóstico; 
  De acordo com as recomendações nacionais e in-
ternacionais;

  Tendo em conta com os aspetos psicológicos asso-
ciados à vivência da infeção VIH/sida;
  Tendo em conta o estigma e avaliação social;
  Tendo em conta o processo de adaptação à doen-
ça;
  Tendo em conta a seropositividade em diferentes fa-
ses do ciclo de vida; 
  Tendo em conta os aspetos relacionais;
  Tendo em conta a reorganização do projeto de vida;
  Tendo em conta as comorbilidades psiquiátricas co-
muns em pessoas afetadas pelo VIH/sida;
  Tendo em conta os fatores de risco para o envolvi-
mento do SNC e défices resultantes;
  Tendo em conta os problemas associados à infeção 
VIH/sida e seu impacto (imagem corporal, lipodistro-
fia, comportamento sexual, qualidade de vida etc);
  De acordo com as recomendações nacionais e in-
ternacionais;
  De acordo  com os fluxos definidos.

  Tendo em conta as alterações cognitivas associadas 
à infeção VIH/SIDA (tipo e prevalência);
  De acordo com os tipos de avaliação das perturba-
ções cognitivas associadas à infeção VIH/sida a re-
alizar;
  De acordo com as recomendações nacionais e in-
ternacionais;
  De acordo com os fluxos definidos.
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Dimensões avaliativasDimensões Referentes de apoio à  avaliação

4 -  Avaliação das alterações psicológicas associadas 
à infeção VIH/sida.

5 -  Avaliação social associada à infeção VIH/sida.

6 -  Confirmação do diagnóstico da infeção e da 
avaliação global do indivíduo.

7 -  Transmissão ao indivíduo do diagnóstico e/ou 
prognóstico da infeção.

  Tendo em conta a prevalência das per-
turbações psicológicas e comorbilidades 
associadas à infeção VIH/sida;
  Tendo em conta a história psicológica prévia à infe-
ção VIH/sida;
  Tendo em conta os fatores de stress e sofrimento 
emocional;
  Tendo em conta os comportamentos de isolamento e 
desinvestimento terapêutico e vivencial;
  Tendo em conta sentimentos de vazio emocional, 
passividade; 
  Tendo em conta implicações pessoais, médicas, le-
gais e sociais que possam ter um resultado positivo;
  De acordo com as recomendações nacionais e in-
ternacionais;
  De acordo com os fluxos definidos.

  Tendo em conta o historial e as dimensões de vida 
do indivíduo; 
  Tendo em conta a atitude face à doença e ao futuro;
  Tendo em conta os aspetos legais;
  De acordo com a rede de recursos de apoio dispo-
níveis.
  De acordo com os apoios sociais disponíveis;
  De acordo com as recomendações nacionais e in-
ternacionais;
  De acordo com os fluxos definidos.

  De acordo com os resultados dos testes e do exame 
físico realizado;
  Tendo em conta a classificação do estádio de evolu-
ção da infeção.

  Tendo em conta o resultado do diagnóstico;
  Tendo em conta o prognóstico da doença;
  Tendo em conta a existência de outras IST ou outras 
coinfeções;
  De acordo com o plano de atuação no caso os sinais 
e sintomas se agravem;
  De acordo com a necessidade de marcação de con-
sulta em cuidados especializados;
  De acordo com uma linguagem acessível e compre-
ensível pelo indivíduo.
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Dimensões avaliativasDimensões Referentes de apoio à  avaliação

8 - Registo e notificação do caso diagnosticado

9 -  Referenciação para cuidados hospitalares e 
elaboração de documento de referenciação.

  De acordo com os procedimentos para 
o registo e notificação do caso diagnosti-
cado;
  De acordo com a documentação de referenciação.

  De acordo como motivo de referenciação;
  De acordo com os critérios de referenciação;
  De acordo com a rede de referenciação; 
  De acordo com a documentação de referenciação;
  Tendo em conta os procedimentos de referencia-
ção;
  Tendo em conta os fluxos de informação.



VIH/SIDA106

plANEAR E AplICAR UMA INTERVENÇÃO TERApÊUTICA ADEqUADA  
E INTEgRADA NA INFEÇÃO pOR VIH/SIDA

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE COMpETÊNCIA

A. Definir o tratamento farmacológico a aplicar e elaborar o guia de tratamento detalhado.
A1. De acordo com o diagnóstico realizado; 
A2. De acordo com as recomendações nacionais e internacionais para o tratamento da infeção VIH/sida;
A3. De acordo com os antecedentes pessoais (idade, patologias, medicamentos em uso, etc.);
A4. De acordo com as especificidades associadas ao grupo etário;
A5. De acordo com as especificidades do setting;
A6.Tendo em conta os sinais e sintomas relacionados com a infeção VIH/SIDA e outras IST;
A7.Tendo em conta as comorbilidades associadas;
A8.Tendo em conta as recomendações para o tratamento das comorbilidades associadas ao VIH/sida;
A9.Tendo em conta as recomendações para o tratamento das coinfeções associadas ao VIH/sida;
A10.Tendo em conta a informação do guia de tratamento.

B. Definir o tratamento nutricional/metabólico a aplicar e elaborar o guia de tratamento detalhado. 
B1. Tendo em conta o ciclo vicioso má-nutrição-infeção particularmente na infeção por VIH;
B2.Tendo em conta as causas de insuficiência energética;
B3.Tendo em conta a quantidade e qualidade da composição da alimentação;
B4.Tendo em conta as perdas nutricionais;
B5.Tendo em conta as alterações metabólicas;
B6.Tendo em conta o estádio da doença;
B7.Tendo em conta a utilização de alimentos probióticos e prébióticos;
B8.Tendo em conta a causas de perda de peso;
B9.Tendo em conta os sinais e sintomas;
B10.Tendo em conta a relação das tomas dos diferentes inibidores da protéase e horários de refeição e com-
posição da refeição;
B11.Tendo em conta as interações dos inibidores da transcriptase inversa com os horários das refeições.

C. Definir o tratamento das alterações psicológicas  associadas ao VIH/sida.
C1.Tendo em conta com os aspetos psicológicos associados à vivência da infeção VIH/sida;
C2.Tendo em conta os fatores que promovem a adaptação à infeção;
C3.Tendo em conta o processo de adaptação à doença.
 

Equipa de saúde multidisciplinar, constituída por 
médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos e 
assistentes sociais.

Cuidados de saúde primários e hospitalares.
DESTINATÁRIOS CONDIÇÕES DE CONTEXTO 

Esta UC visa a manifestação de comportamentos orientados para a intervenção terapêutica integrada na infe-
ção por VIH

DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE COMpETÊNCIA

VIH/SIDA 05
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D. Definir o plano de intervenção social.
D1. Tendo em conta as dimensões da vida do indivíduo;
D2. Tendo em conta a atitude face à doença e ao futuro;
D3.Tendo em conta o historial de vida do indivíduo;
D4.Tendo em conta os aspetos éticos e legais;
D5. De acordo com a rede de recursos de apoio disponíveis;
D6. De acordo com os apoios sociais disponíveis;
D7. De acordo com as recomendações nacionais; 
D8. De acordo com os fluxos definidos.

E. Referenciar o doente. 
E1. Cumprindo os critérios para referenciação; 
E2. Tendo em conta a rede de referenciação;
E3. De acordo com os procedimentos definidos.

RECURSOS EXTERNOS
- Bibliografia de referência;
- Circulares normativas e informativas da DGS; 
- Coleção de Boas práticas da ONU-SIDA; 
- Coleção de Boas práticas da Comissão Nacional para a Infeção VIH/sida;
- Critérios de referenciação;
- Enunciados de casos para análise ou simulação;
- Procedimentos de referenciação;
- Prontuário terapêutico; 
- Questionário/check list de avaliação à adesão terapêutica retro;
- Recomendações portuguesas para o tratamento da infeção VIH/sida;
- Redes de Referenciação;
- Rede de prestação de cuidados domiciliários e de apoio social disponível.

(*) Recomenda-se a consulta do anexo (saberes)
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Equipa de saúde multidisciplinar constituída por 
médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos 
e assistentes sociais.

Entre 7 e 14 horas
DESTINATÁRIOS CARGA HORÁRIA DE REFERÊNCIA

ObJETIVOS DE ApRENDIzAgEM

No final da formação o formando deverá ser capaz de:

  Identificar as recomendações para o tratamento da infeção VIH/sida; 
  Identificar as terapêuticas farmacológicas a aplicar no tratamento da infeção por VIH;
  Conhecer os procedimentos de prescrição do tratamento e do plano de tratamento a fornecer ao indivíduo 
portador de infeção por VIH;
  Identificar os elementos que constituem a informação sobre o esquema terapêutico a comunicar ao indivíduo 
portador de infeção por VIH, seu familiar e/ou cuidador;
  Identificar os objetivos da intervenção terapêutica antiretrovírica combinada (TARc) na infeção VIH-1;
  Identificar e explicar os potenciais benefícios e prejuízos da decisão de iniciar a terapêutica na primoinfeção 
VIH; 
  Identificar os critérios para aplicação do tratamento antiretrovírico combinado inicial;
  Conhecer os esquemas terapêuticos para o tratamento antiretrovírico combinado inicial;
  Conhecer os fármacos antiretrovíricos utilizados nos esquemas TARc; 
  Identificar os objetivos e opções da intervenção terapêutica em doentes com experiência prévia aos antiretro-
víricos; 
  Conhecer os esquemas terapêuticos aplicáveis aos doentes com experiência prévia aos antiretrovíricos, nome-
adamente os aplicáveis às situações especiais (crianças, grávidas), com coinfecção e/ou comorbilidades;
  Conhecer as propriedades, indicações terapêuticas, contraindicações, precauções, efeitos adversos e intera-
ções medicamentosas dos fármacos, aplicáveis aos indivíduos com experiência prévia a antiretrovíricos;
  Identificar os objetivos e opções da intervenção terapêutica antiretrovírica combinada na infeção (TARc) 
VIH-2;
  Identificar e explicar os potenciais benefícios e prejuízos da decisão de iniciar a terapêutica antirretrovírica na 
infeção VIH-2;
  Identificar os critérios para aplicação da terapêutica antirretrovírica na infeção VIH-2;
  Conhecer os pressupostos para elaboração dos esquemas terapêuticos antiretrovíricos na infeção VIH-2, 
nomeadamente, situações especiais (crianças, grávidas) e aplicáveis às situações de coinfecção e/ou co- mor-
bilidades;
  Conhecer as propriedades, indicações terapêuticas, contraindicações, precauções, efeitos adversos e intera-
ções medicamentosas dos fármacos antirretrovíricos utilizados no tratamento da infeção VIH-2.
  Identificar as recomendações aplicáveis ao tratamento da infeção por VIH e outras coinfeções associadas; 

INTERVENÇÃO TERApÊUTICA INTEgRADA NA INFEÇÃO VIH/SIDA
CÓDIgO  

DA UNIDADE  
DE FORMAÇÃO
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  Identificar as opções terapêuticas da infeção por VIH e o tratamento da coinfeção hepatite C e 
outras hepatites; 
  Conhecer fármacos para tratamento da infeção por VIH e a coinfecção Hepatite C ou outras he-
patites;
  Identificar as recomendações aplicáveis ao tratamento da infeção por VIH e tuberculose;
  Identificar as opções terapêuticas aplicáveis ao tratamento da infeção por VIH e tuberculose; 
  Conhecer os esquemas terapêuticos aplicáveis ao tratamento da infeção por VIH e tuberculose;
  Conhecer os fármacos aplicáveis ao tratamento da infeção por VIH e tuberculose;
  Conhecer  as opções terapêuticas do tratamento da infeção por VIH e comorbilidades associadas;
  Conhecer fármacos aplicáveis ao tratamento da infeção por VIH e das principais comorbilidades associadas; 
  Identificar as terapêuticas não farmacológicas na infeção VIH/sida;
  Compreender a influência nutricional e as alterações metabólicas na  infeção  VIH/sida; 
  Compreender a lipodistrofia nos doentes com sida;
  Identificar as alterações psicológicas associadas à infeção VIH/sida;
  Reconhecer os fatores que promovem a adaptação à infeção VIH/sida;
  Compreender e identificar os fatores comportamentais relacionados com a aquisição da infeção ou que afetam 
o rumo da doença;
  Identificar as etapas do plano de intervenção social; 
  Definir o plano de intervenção, selecionando estratégias, definindo objetivos e atividades que permitam modi-
ficar a situação problema, promover a adesão ao tratamento e o bem-estar social; 
  Executar o plano de intervenção definido com vista a modificar a situação problema e promover a adesão ao 
tratamento e o bem-estar social;
  Definir estratégias com o indivíduo portador de infeção por VIH que permitam facilitar e adaptar a toma da 
medicação à sua vida socio-laboral;
  Identificar e definir quais as respostas sociais e de saúde adequadas à situação problema;
  Esclarecer o indivíduo e seus familiares dos potenciais impactes na sua vida pessoal e social que possam 
decorrer do tratamento;
  Apresentar respostas adequadas às dificuldades de cariz socioeconómico do indivíduo;
  Identificar as intervenções de acompanhamento: aconselhamento, e apoio psicossocial;
  Identificar e aplicar a metodologia de vigilância do tratamento da infeção VIH/sida, coinfeções das comorbili-
dades associadas;
  Distinguir as técnicas e exames adequados à monitorização dos parâmetros hematológicos e bioquímicos, 
tendo atenção a função renal, hepática e a avaliação do risco cardiovascular;
  Aplicar os critérios para realização dos testes genotípicos de resistência; 
  Aplicar os critérios para monitorização das concentrações terapêuticas; 
  Identificar os elementos do plano de seguimento a comunicar ao indivíduo/doente e/ou seu cuidador; 
  Aplicar os procedimentos do plano de seguimento a fornecer ao doente;
  Identificar as redes de referenciação hospitalar e de apoio social;
  Aplicar os critérios e procedimentos para referenciação;  
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CONTEÚDOS

Plano/s de tratamento da infeção VIH/Sida: 
- Objetivos;
- Organização;
- Recursos;
- Componentes: 

• Plano de tratamento farmacológico; 
• Plano de tratamento nutricional e metabólico;
• Plano de tratamento das alterações psicológicas;
• Plano de intervenção social;

-  Esclarecimento terapêutico e o seu âmbito de apli-
cação.

Terapêuticas farmacológicas: 
-  Recomendações portuguesas para o tratamento da 

Infeção por VIH-1 e VIH-2;
-  O Tratamento antirretrovírico  combinado (TARc) 

em indivíduos com VIH-1:
•  Objetivos da intervenção terapêutica na primoin-

feção VIH;
•  Potenciais benefícios e prejuízos da decisão de 

iniciar a terapêutica antirretrovírica;
•  Critérios para iniciar a terapêutica antirretrovírica:

 Doentes assintomáticos;
 Grávidas ;
 �Crianças (lactentes e crianças com mais de 12 me-
ses);
 Adolescentes;
 Outras situações.

•  Esquemas de tratamento antiretrovírico combina-
do inicial (TARc):
  Esquemas de tratamento para doentes assintomáti-
cos;
   Esquemas de tratamento durante a gestação;
   Esquemas de tratamento para crianças e adolescen-
tes;
   Esquemas de tratamento para situações de coinfeções 
e comorbilidades;

•  Fármacos antirretrovíricos utilizados nos esque-
mas de TARc:
  Posologia;
  Formas de administração;
  Contraindicações;
  �Precauções aplicáveis às situações gerais e especí-
ficas;
  Reações adversas e eventuais interações;
   Esclarecimento terapêutico e seu âmbito de aplica-
ção;

•  Efeitos adversos e interações medicamentosas 
das diferentes classes terapêuticas;

•  Riscos decorrentes da não adesão 
ao tratamento.

-  O Tratamento antirretrovírico em doentes com 
experiência prévia:
•  Objetivos da intervenção terapêutica em doen-

tes com experiência prévia aos antirretrovíricos 
(ARV);

•  Opções terapêuticas em doentes com experiência 
prévia aos ARV;

•  Esquemas terapêuticos aplicáveis a doentes com 
experiência prévia aos ARV;

• Esquemas de tratamento individualizado;
•  Esquemas de tratamento aplicáveis a crianças e 

grávidas;
•  Fármacos antirretrovirais utilizados nos esque-

mas: 
  Posologia;
  Formas de administração;
  Contraindicações;
  �Precauções aplicáveis às situações gerais e especí-
ficas;
  �Reações adversas e eventuais interações;
  �Esclarecimento terapêutico e seu âmbito de aplica-
ção;

- Tratamento antirretrovírico combinado (TARc) em 
indivíduos com VIH-2:
•  Objetivos da intervenção terapêutica inicial na in-

feção VIH-2;
•  Potenciais benefícios e prejuízos da decisão de 

iniciar a terapêutica antirretrovírica na infeção 
VIH-2;

•  Critérios para iniciar a terapêutica antirretrovírica 
na infeção VIH-2:
  Adultos;
  Crianças;
  Grávidas;
  Outros.

•  Pressupostos para a elaboração de esquemas de 
tratamento antiretrovírico na infeção VIH-2:
  �Esquemas de tratamento individualizados em cada 
caso (incluindo crianças, grávidas e situações de coin-
feção e comorbilidades).

•  Fármacos antirretrovirais utilizados nos esquemas 
de TAR na infeção VIH-2:
  Posologia;
  Formas de administração;
  Contraindicações;
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CONTEÚDOS

   Precauções aplicáveis às situações gerais e especí-
ficas;
  Reações adversas e eventuais interações;
   Esclarecimento terapêutico e seu âmbito de aplica-
ção;

-  Tratamento da infeção por VIH e outras coinfeções 
associadas: 

I)Tratamento da coinfeção hepatite C, outras hepati-
tes e VIH:

•  Recomendações aplicáveis ao tratamento das 
principais coinfeções associadas ao VIH (hepatite 
C e outras hepatites virais);

•  Terapêuticas aplicáveis ao tratamento associadas 
à infeção por VIH e outras coinfeções  (hepatite C 
e outras hepatites virais);

•  Esquemas terapêuticos  associadas à infeção por 
VIH e outras coinfeções  (hepatite C e outras he-
patites virais);

•  Grupo de fármacos:
  Propriedades;
  Indicações terapêuticas;
  �Contraindicações, precauções aplicáveis, efeitos ad-
versos;
   Interações medicamentosas.

II)Tratamento da infeção por VIH e Tuberculose:
•  Recomendações aplicáveis ao tratamento da infe-

ção por VIH e tuberculose;
•  Esquemas terapêuticos aplicáveis aos indivíduos 

com infeção por VIH e tuberculose;
•  Grupo de fármacos no tratamento da infeção por  

VIH e tuberculose:
  Propriedades;
  Indicações terapêuticas;
  �Contraindicações, precauções aplicáveis, efeitos ad-
versos;
  Interações medicamentosas;

III)Tratamento da infeção por VIH e comorbilidades 
associadas: 
•  Tratamento da infeção por  VIH e das  principais 

comorbilidades associadas:
  Diabetes;
  Hipertensão;
  Dislipidemias;
  Outras.

•  Esquemas terapêuticos aplicáveis aos indivíduos 

com infeção por VIH e outras comor-
bilidades 

•  Grupo de fármacos dos esquemas de tra-
tamento aplicáveis aos indivíduos com infeção por 
VIH e outras comorbilidades:
  Propriedades;
  Indicações terapêuticas;
  �Contraindicações, precauções aplicáveis, efeitos ad-
versos; 
  Interações medicamentosas.

Terapêuticas não farmacológicas:
Tratamento nutricional e metabólico:

•  O ciclo vicioso má-nutrição-infeção, particularmen-
te na infeção VIH/sida:
   Influência da nutrição nos leucócitos e nas populações 
linfocitarias;
   Influência da nutrição na ocorrência e progressão de 
infeções;
   Influência da nutrição na passagem de infetado a sin-
tomático;

•  A suficiência quantitativa e qualitativa alimentar no 
contexto social e cultural:
  Insuficiência energética (calórica):

   Por razões sintomáticas:
�Falta de apetite;
 Complicações gastro- intestinais; 
Efeito secundário dos medicamentos; 

  Por razões sociais e culturais.
  Quantidade e qualidade (composição) da alimenta-
ção;
  Perdas nutricionais: diminuição da absorção de gordu-
ras e hidratos de carbono nos infetados;
  Alterações metabólicas nos indivíduos com SIDA: 

   Catabolismo proteico;
   Metabolismo dos lípidos. 

  Utilização das vitaminas e sais minerais do próprio or-
ganismo na fase aguda;
  Aumento dos requisitos calóricos e utilização deficiente 
dos nutrientes;
  Alteração dos níveis de requisitos diários de micro-
nutrientes estabelecidos para uma pessoa saudável 
(RDA);
  Causas da perda de peso: 

   Por infeções oportunistas de forma aguda;
   Por perda de peso crónica;
   Por sintomas gastrointestinais;  
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CONTEÚDOS

   Por efeitos secundários dos medicamentos;
  A perda de peso e a utilização das reservas proteicas 
do indivíduo com sida:
 Catabolismo muscular;
 Atrofia.

  Perda de peso e risco de infeção;
  Uso dos alimentos probióticos e pré-bióticos;
  Medidas a tomar nas seguintes situações: 

  Náuseas e vómitos provocados pelos inibidores da 
protéase;
 Diarreia provocada pelos inibidores da protéase;
  Sintoma da boca seca provocado pelos inibidores da 
protéase;
  Alterações do paladar provocados pelos inibidores 
da protéase;

  O papel da dieta na maximização da absorção dos ini-
bidores da protéase;
  Relação das tomas dos diferentes inibidores da protéa-
se (indinavir, saquinavir, nelfinavir, ritonavir) com:
 O horário das refeições;
 A composição das refeições.

  Relação dos inibidores da transcriptase inversa com os 
horários das refeições.

•  A lipodistrofia nos doentes com sida:
  Descrição dos mecanismos da lipodistrofia nos indiví-
duos com sida;
  Descrição da morfologia da lipodistrofia e dos seus as-
petos possíveis nos indivíduos com sida;
  Medicamentos associados à lipodistrofia;
  Fatores de risco da lipoatrofia.

•  Sida e alterações metabólicas associadas: 
  Sida e síndrome metabólica;
  Fatores de risco de deposição de gordura;
  Alteração do metabolismo da glicose; 
  Insulinorresistência. 
  Fatores de risco da insulinorresistência;
  Interferência dos agentes antirretrovirais no metabolis-
mo da glicose;
  Alteração dos lípidos do sangue;
  Fatores de risco de dislipidémia;
  Relação das dislipidémias com os medicamentos an-
tirretrovirais;
  Monitorização da dislipidémia e das alterações do me-
tabolismo dos hidratos de carbono;
  Tratamento da dislipidémia;
  Risco de doença cardiovascular.

-  Tratamento das alterações psicológi-
cas associadas à infeção VIH/sida:

•  Fatores que promovem a adaptação à 
infeção VIH/sida:
  Rever o grau efetivo de apreensão da realidade da si-
tuação clínica;
  Ajudar a delinear estratégias de redução de riscos;
  Detetar situações de intensa desorganização afetiva 
e/ou cognitiva;
  Ultrapassar situações de «crise», facilitando o progres-
so do doente respeitando valores, recursos pessoais e 
capacidade de autodeterminação;
  Envolver o doente, de forma ativa e responsável, no 
seu processo de tratamento;
  A importância do tratamento de patologias paralelas de 
consumos aditivos, de patologias do agir ou tendên-
cias para suicidas de predisposição ao risco;
  Ajuda na gestão dos efeitos colaterais associados às 
terapêuticas antirretrovirais;
  Ajuda na gestão de objetivos e expectativas, a par de 
desinvestimentos fatalistas.

•  Identificação e modificação de fatores comporta-
mentais relacionados com a aquisição da infeção 
ou que afetam o rumo da doença. 

- O Plano de intervenção Social: 
• Condicionalismos da adesão ao tratamento:

  Natureza pessoal;
  Natureza socioeconómica;
  Natureza cultural e religiosa.

•  Estratégias que promovam a qualidade de vida do 
utente que facilitem a adesão ao tratamento pro-
posto:
  Aspetos a promover no acesso e na toma da medica-
ção;
  Aspetos a alertar para os potenciais impactes do trata-
mento na vida do indivíduo;
  Aspetos a melhorar no processo de adaptação social;
  Aspetos a promover na reorganização sociofamiliar;
  Respostas sociais e de saúde adequadas à situação 
problema.

•  Acompanhamento, aconselhamento e apoio psi-
cossocial:
  Apoio emocional;
  Elevação da autoestima;
  Mediação e apoio psicossocial à família;
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  Visitas domiciliárias;
  Advocacia social;
  Mediação intra e inter institucional.

A monitorização dos planos de tratamento: 
- Consultas de seguimento;
- Outras consultas de especialidade;
-  Tipologia de testes e exames complementares de 
diagnóstico a realizar;

-  Formas de atuação em caso de agravamento de 
sinais e sintomas;

-  Formas de atuação em caso de efeitos adversos e 
interações medicamentosas;

-  Cuidados e recomendações em ca-
sos especiais ou em casos de comor-
bilidades;

- Contactos da equipa de saúde.
- Esclarecimento terapêutico.

A Referenciação: 
- Motivo de referenciação;
- Critérios de referenciação;
- Rede de referenciação
- Procedimentos de referenciação;
- Fluxos de informação para a referenciação;
- Documentação de referenciação.

RECURSOS
-  As novas demências em infeciologia. 13ª Jornadas de doenças infeciosas em medicina familiar (2010). Ouakinin, Sílvia. Clí-
nica Universitária de doenças infeciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina de Lisboa. Assuntos:1. 1.Perturbações 
neurocognitivas associadas ao VIH / 2. Aspetos clínicos e de diagnóstico de demência associada ao VIH / 3. A avaliação 
neuropsicológica / 4. Estratégias terapêuticas prioritárias na demência e outras perturbações neurocognitivas associadas 
ao VIH;

-  Análise de custo-eficácia e HIV/SIDA (1998), Coleção Boas Práticas da ONUSIDA;
-  Aspetos psicológicos e comportamentais da adesão à terapêutica anti-retroviral (HAART) na infeção VIH-SIDA (2004). 
Gonçalves, Graça e Costa Diogo Tese de mestrado. Orientação de Sílvia Ouakinin. Psiquiatria. Faculdade de Medicina, 
Universidade de Lisboa; 

-  Considerações psiquiátricas (2008). Ouakinin, Sílvia, P.489-500. F. Antunes (Ed). Manual sobre Sida, 3ª Edição. Per-
manyer. Portugal. Assuntos: 1.Perturbações neurobiológicas e psicobiológicas / 2. Perturbações depressivas e de an-
siedade /3. Perturbações Psicóticas/ 4. Demência associada ao VIH/Complicações neuropsiquiátricas da medicação 
anti-retrovírica / 5. Interações entre psico-fármacos e outros fármacos usados no tratamento da infeção VIH;

-   Doenças oportunistas relacionadas com o HIV (2002),Coleção Boas Práticas da ONUSIDA;
- Disposições normativas no âmbito do tratamento, em www.sida.pt;
- Disposições normativas no âmbito do apoio social e direitos, em www.sida.pt; 
-  Enfermagem: modelos de intervenção., em www.aidsportugal.com/Modules/WebC_Docs/GetDocument.
aspx?DocumentId=17. Assuntos: 1.Cuidados de saúde primários: intervenção na prevenção, na educação para a saú-
de, estratégias de prevenção da infeção por VIH segundo a OMS e aconselhamento, diagnóstico e referenciação como 
estratégia de saúde pública / 2.A infeção VIH/sida no contexto hospitalar: no serviço de internamento, na pediatria, na 
grávida e no hospital de dia / 3. Adesão terapêutica: o aconselhamento contínuo, a intervenção da enfermagem, as reco-
mendações da OMS / 4.Cuidados continuados Integrados em doentes com VIH/sida: fluxograma de implementação da 
gestão da rede de referenciação / 5.Legislação e direitos das pessoas com VIH/sida;

-  Formulários para solicitação de materiais informativos e de redução de riscos  (2009). Coordenação Nacional para a 
infeção VIH/sida, em recursos www.dgs.pt;

-  III Jornadas do GAT. A lipodistrofia, saúde mental e qualidade de vida (2010). Ouakinin, Sílvia;
-  Manual de boas práticas da farmácia hospitalar (2008).  em  www.sida.pt. Assuntos: 0. Fluxograma geral das Boas prá-
ticas de farmácia hospitalar no âmbito da infeção VIH/sida / 1. Enquadramento da farmácia hospitalar: 1.1.Boas práticas 
da dispensa de medicamentos ao doente em regime de ambulatório; 1.2. Normas de funcionamento e procedimentos 
– Fluxograma do ato farmacêutico no âmbito da dispensa de medicamentos ao doente VIH; 1.3. aconselhamento ao 
doente; 1.4. Comunicação com a equipa multidisciplinar; 1.5. Enquadramento legal; 2. Terapêutica farmacológica: 2.1. 
Terapêutica anti-retrovírica, 2.2. Efeitos adversos, 2.3. Boas práticas para a monitorização sérica (TDM) da terapêutica 
anti-retrovírica / 3. Aconselhamento ao doente 3.1. Falência terapêutica; 3.2. Adesão à terapêutica – métodos para avaliar 
a adesão - da investigação à prática clínica; 3.3. Seguimento farmacoterapêutico em doentes VIH+: conceito de cuidados 
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farmacêuticos; Conceito do segundo consenso de Granada; Conceito do terceiro consenso de Granada; 
Conceitos dos cuidados farmacêuticos e seguimento farmacoterapêutico: fluxograma do ato farmacêutico 
no âmbito da cedência de medicamento ao doente VIH+; Método de dáder de seguimento farmacotera-
pêutico: fluxograma de processo do método de dáder de seguimento farmacoterapêutico; Fluxograma da pri-
meira entrevista e modelo de  registo segundo o método de dáder de seguimento farmacoterapêutico; Fluxograma 
da fase de estudo do método de dáder de seguimento farmacoterapêutico; Fluxograma da fase de avaliação do método 
de dáder de seguimento famacoterapêutico; Modelo de registo da intervenção farmacêutica e fluxograma da fase de 
intervenção do método de dáder de seguimento terapêutico. 3.4. Suporte nutricional: desnutrição no doente com infeção 
VIH; Fatores patogénicos envolvidos na desnutrição do doente com infeção pelo VIH; Terapêutica nutricional: fluxograma 
nutricional no doente com infeção VIH/sida e fluxograma seleção da dieta entérica; Interações entre fármacos, nutrientes 
e estado nutricional: interações fármaco /nutriente. Recomendações de administração / 4. Ensaios clínicos na área VIH/
sida: programas de uso antecipado; Elementos intervenientes num ensaio clínico: fluxograma dos ensaios clínicos no 
âmbito dos serviços farmacêuticos; Boas práticas clinicas para farmacêuticos; Fase pós ensaio-clínico /. 5. Aspetos far-
macoeconómicos /  6. Padrões de qualidade assistencial: confidencialidade, atualização da informação, comunicação;

-  Mediadores de integracão entre o sistema nervoso central e sistema imunitário - a sida numa abordagem psiconeuro 
(1999). Ouakinin, Sílvia. Revista Portuguesa de Psicossomática. - Vol. 1, nº 2 . P. 91-111. Em www.ispa.pt/biblioteca/
localizacao_do_documento/r9.htm;

- Parecer jurídico sobre a partilha de informação de saúde. Centro de Direito Biomédico (2011), em www.sida.pt;
-  Parecer Jurídico relativo a cidadão que apresenta diversos problemas de saúde, designadamente ser portador de VIH, 
estar diagnosticado esquizofrenia e manter toxicodependência grave, acrescendo o facto de o cidadão recusar o trata-
mento. Centro de Direito Biomédico, em www.sida.pt;

-  Parecer Jurídico sobre o internamento compulsivo do VIH relativo a cidadão que apresenta diversos problemas de saú-
de, designadamente ser portador de VIH, estar diagnosticado esquizofrenia e manter toxicodependência grave, acres-
cendo o facto de o cidadão recusar o tratamento (2010). Centro de Direito Biomédico em www.sida.pt;

-  Parecer nº 49, sobre a execução do teste de deteção do VIH após exposição ocupacional (2006). Conselho Nacional de 
Ética para as Ciências da Vida, em www.cnecv.gov.pt;

-  Parecer sobre sigilo médico 32/CNECV/2000. Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, em www.cnecv.
gov.pt;

- Programa Nacional de Prevenção e Controlo da infeção VIH e sida 20011-2015.  em www.sida.pt;
-  Guia de recursos consulta dos equipamentos e serviços disponíveis ao público, a nível nacional, vocacionado para 
responder às necessidades das pessoas infetadas e afetadas pelo VIH (2010).Plataforma laboral contra a sida Infeção 
VIH. Coordenação Nacional para a infeção VIH/sida www.sida.pt.  Assuntos: 1.Enquadramento legal / 2.Auxiliar de 
consulta: fluxograma de aconselhamento como técnico de HST, médico de trabalho ou responsável de recursos huma-
nos / 3.Caraterização sumária dos recursos disponíveis na área VIH/sida / 4.Linhas telefónicas de aconselhamento e 
apoio / 5.Recursos disponíveis por distrito;

-  Recomendações Portuguesas  para o tratamento da infeção VIH – 1 e VIH – 2  (2012), em www.sida.pt: Assuntos:2. 
Categorização das Recomendações/ 3.Recomendações para o início da terapêutica antirretrovírica combinada (TARc) 
em doentes adultos e adolescentes com infeção crónica por VIH-1/  4.  Recomendações para o início da terapêutica an-
tirretrovírica combinada (TARc) em doentes adultos e adolescentes com infeção crónica por VIH-2/ 5. Recomendações 
para o início da terapêutica antirretrovírica combinada (TARc) em doentes adultos e adolescentes com infeção crónica 
por VIH-1 e VIH-2/ 6. Programa Nacional para a infeção VIH/SIDA. Documentos de referência, em www.sida.pt;

-  Recomendações portuguesas para o  tratamento da infeção VIH/SIDA     (2011), Coordenação Nacional para a infeção 
VIH/sida em www.sida.pt: Assuntos:  1. Tratamento anti retrovírico/; 2. Prevenção da transmissão vertical do VIH/ 3. 
Recomendações sobre TARV na infeção por VIH-1 em idade pediátrica/ 4. Infeção por VIH-2/ 5. Padrões de qualidade 
assistencial/ 6. Profilaxia pós exposição ocupacional (PPE), algoritmo de avaliação da necessidade de PPE/ 7. Profila-
xia pós-exposição não-ocupacional (PPENO), Fluxograma de atuação após exposição não ocupacional a líquidos bio-
lógicos, Folha de registo de episódio de exposição não ocupacional/ 8.Testes de resistência/ 9.Testes de tropismo/ 10. 
Monitorização de concentrações terapêuticas/11. Fármacos para profilaxia primária e secundária no âmbito da infeção 
VIH/sida;
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-  Recomendações portuguesas para o diagnóstico e tratamento da infeção VIH/SIDA (2009). Coordena-
ção Nacional para a infeção VIH/sida, em  www.min-saude.pt/NR/rdonlyres/030A05A2-12E7-4710-832D-
BCE84E17C93B/0/i006008.pdf;

- Rede de referenciação hospitalar de infeciologia(2001). DGS;
-  Panel un treatment of HIV-infected pregnant women and prevention of perinatal transmission. Recommendations 
for use of antiretroviral drugs in pregnant HIV-1- infected women for maternal health and interventions to reduce perinatal 
HIV-1 transmission in the united states. Sep. 14, 2011; pp1-207, em www.aidsinfo.nih.gov/contentfiles/perinatalIGL.pdf;

-  Peripheral neuropathy in people with HIV. HIV&AIDS treatment in practice,  em WWW.aidsmap.com;
-  Psicoimunologia e sida: fatores psicosociais, parâmetros imunológicos e evolução da infeção pelo VIH1 (2000), Ouaki-
nin, Sílvia. Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Assuntos: 
1.Psicossomática / 2.Psicologia da Saúde / 3.Tese de Doutoramento / 4Psiconeuroimunologia / 5.Stress / 6.SIDA / 7.VIH / 
8.Doença / 9.Alexitimia / 10.Estrategia de Coping / 11.Instruments/12.Psychosomatics / 13.Health Psychology /14. Thesis 
/15. Psychoneuroimunology /16. Stress / 17.Psychosomatic / 18.AIDS / HIV /19. Ilness / 20. Alexithymia /21. Coping Stra-
tegy / 22.Instruments;

-  Publicações AIDSPortugal,  em www.aidsportugal.com/publicacoes@63.aspx;
-  Seropositividade : gerir a proximidade, prevenir a solidão. Educação para a saúde (1999). Ouakinin, Sílvia. Instituto Edu-
cação Psicologia. Braga. P.235-242., em www.ispa.pt/biblioteca/localizacao_do_documento/c7.htm. Assuntos: Psicolo-
gia da Saúde;

-  Seropositividade e a sida: Sida eu e os outros, (2000). p. 19-29. Ouakinin, Sílvia. Climepsi, em www.ispa.pt/biblioteca/
localizacao_do_documento/c1.htm. Assuntos: Psiquiatria / Psicopatologia;

-  Síndrome de lipodistrofia em pacientes com infeção VIH/SIDA: aspetos psicossociais e qualidade de vida (2004). Nabais, 
Isabel Maria Rolão. Tese de mestrado. Orientação de Sílvia Ouakinin. Psiquiatria. Faculdade de Medicina da Universida-
de de Lisboa; 

-  Situational assessment of the HIV/AIDS Notification System: A portuguese experience(2009). Sarah Mauch. Coordenação  
Nacional para a Infeção VIH/sida, em www.sida.pt/aaaDefault.aspx;

-  VIH&TB (2009), em WWW.aidsmap.com e em  www.gatportugal.org.

RECOMENDA-SE A CONSUlTA

NACIONAIS

Associação ABRAÇO
www.abraco.pt

Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

APECS - Associação Portuguesa para o estudo clinico da SIDA 
www.apecs.pt

APMCG - Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 
www.apmcg.pt

APF - Associação Portuguesa para o planeamento da familiar 
www.apf.pt;

Comissão de ética para a investigação clínica
 www.ceic.pt 

Coordenação Nacional para a Infeção VIH/SIDA
 www.sida.pt

DGS - Direção Geral da saúde 
 www.dgs.pt

GAT - Grupo Português de Ativistas sobre tratamentos VIH/sida 
www.gatportugal.org

Instituto da Droga e Toxicodependência
 www.idt.pt 

LPCS - Liga Portuguesa Contra a Sida 
 www.ligacontrasida.org

MAPS - Movimento de Apoio à Problemática da SIDA
 www.mapsida.org

Programa Nacional de Saúde Ocupacional
www.dgs.pt

Programa Nacional de luta contra a tuberculose
www.dgs.pt

Aquando da preparação e da execução da formação, poderão ser consultadas as seguintes entidades de 
referência nos sites assinalados:
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Portal da Saúde
www.min-saude.pt

Portal de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

site sobre Lipodistrofia
www.lipodistrofia.net

SPMI - Sociedade Portuguesa de Medicina Interna 
www.spmi.pt

SPP - Sociedade Portuguesa de Pediatria  
www.spp.pt

SPDIMC - Sociedade Portuguesa de Doenças Infeciosas e Microbio-
logia Clínica 

www.spdimc.org
SPV -  Sociedade Portuguesa de Virologia 

www.spv.pt

INTERNACIONAIS

American College of Physicians – Internal Medicine 
www.acponline.org

European Society of Endocrinology
www.euro-endo.org

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
www.endocrino.org.br

The Endocrine Society
www.endo-society.org

OMS – Europa
 www.euro.who.int 

ONU-SIDA
 www.unaids.org/en

REqUISITOS pARA A SElEÇÃO DOS FORMADORES

RECOMENDAÇõES DE OpERACIONAlIzAÇÃO

Equipa de formadores multidisciplinar constituída por médicos especialistas em (infeciologia, medicina interna, pe-
diatria, ginecologia/obstetrícia, psiquiatria), nutricionistas, dietistas, psicólogos, assistentes sociais e outros con-
siderados relevantes, com experiência em tratamento da infeção VIH/sida. A equipa de formadores deverá ter 
preferencialmente formação pedagógica de formadores.

Aquando da preparação da formação sugere-se a consulta das recomendações nacionais para o tratamento da 
infeção VIH/sida no site do programa Nacional para Infeção VIH/sida, em www.sida.pt, bem como o guia de recur-
sos,  o manual de boas práticas da farmácia hospitalar,  o manual de serviço social e a coleção de “Boas Práticas 
da ONU-SIDA”.

No âmbito desta temática, recomenda-se também  a consulta no  “manual de formação”  do  módulo 1 -  Submódulo 
5: O papel do ADR na prevenção e tratamento da infeção VIH; do Módulo 3 - Adaptações do modelo standard e 
Referenciação: Submódulo 1: Modelos de ADR,  Submódulo 2: Adaptações a populações mais vulneráveis e Sub-
módulo 3: Desenvolvimento da rede de referenciação;

No âmbito do tratamento das comorbilidades associadas à infeção por  VIH,  sugere-se  a consulta dos referenciais 
para os domínios das doenças cardiovasculares, diabetes e tuberculose. 

Por último, sugere-se, o recurso à utilização do estudo de caso, no âmbito da intervenção terapêutica integrada na 
infeção VIH/sida, como metodologia de avaliação da formação, sendo de consultar a ficha de orientações disponi-
bilizada para o efeito.
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INTERVENÇÃO TERApÊUTICA INTEgRADA NA INFEÇÃO VIH/SIDA
VIH/SIDA 05

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Dimensões Referentes de apoio à  avaliação

1 -  Definição do tratamento farmacológico a aplicar e 
elaboração do guia de tratamento detalhado.

  Tendo em conta a abordagem diagnóstica das prin-
cipais coinfeções associadas;
  Tendo em conta as recomendações nacionais e in-
ternacionais para o tratamento da infeção VIH/sida;
  Tendo em conta os fatores de risco associados;
  Tendo em conta os antecedentes pessoais (idade, 
patologias, medicamentos em uso, etc.);
  De acordo com as especificidades associadas ao 
grupo etário;
  Tendo em conta as especificidades do setting;
  Tendo em conta os hábitos e estilos de vida: consu-
mo de substâncias ilícitas, comportamentos);
  Tendo em conta os aspetos socioeconómicas (esco-
laridade, profissão, situação face ao emprego, …);
  Tendo em conta a auto perceção do indivíduo face 
ao risco;
  Tendo em conta os sinais e sintomas relacionados 
com a infeção VIH/SIDA e outras IST;
  Tendo em conta os exames e testes de diagnóstico;
  Tendo em conta os aspetos a transmitir ao indiví-
duo;
  Tendo em conta as principais coinfeções associadas 
ao VIH/sida;
  Tendo em conta as recomendações nacionais e in-
ternacionais para o tratamento associado às princi-
pais coinfeções da infeção VIH/sida;
  Tendo em conta as comorbilidades associadas; 

No final da presente subunidade formativa, o formador poderá aplicar um exercício avaliativo mediante o recurso 
ao estudo de caso no âmbito da intervenção terapêutica integrada na infeção VIH/sida, o qual deverá permitir 
aferir o grau de mobilização dos saberes propostos nesta unidade formativa.

Propõe-se a análise de caso no seguinte âmbito:
- Hipótese 1: indivíduo assintomático, grávida, criança;  
- Hipótese 2: indivíduo com coinfeção e comorbilidades associadas; 
- Hipótese 3: indivíduo com experiência prévia de tratamentos retrovíricos (ARVs); 
- Hipótese 4: indivíduo em tratamento inicial da infeção por  VIH-1;
- Hipótese 5: indivíduo em tratamento da infeção por VIH-2.

Para o efeito, poderá o formador ter em conta as dimensões e os referentes de apoio à avaliação, seguidamente 
apresentados:

ORIENTAÇõES pARA A AVAlIAÇÃO DA FORMAÇÃO
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Dimensões Referentes de apoio à  avaliação

1 -  Definição do tratamento farmacológico a aplicar e 
elaboração do guia de tratamento detalhado.

2 -  Definição do tratamento nutricional/metabólico a 
aplicar e elaboração do guia de tratamento deta-
lhado.

3 -  Definição do tratamento das alterações psicológi-
cas  associadas à infeçãoVIH/sida.

4 -  Definição do plano de intervenção social.

  Tendo em conta as recomendações 
para  o tratamento das principais comor-
bilidades associadas ao VIH/sida;
  De acordo com os fluxos definidos;
  De acordo com o nível de detalhe recomendado para 
o guia de tratamento.

  Tendo em conta o ciclo vicioso má-nutrição-infeção 
particularmente na infeção  VIH/sida;
  Tendo em conta as causas de insuficiência energé-
tica;
  Tendo em conta a quantidade e qualidade da com-
posição da alimentação;
  Tendo em conta as perdas nutricionais;
  Tendo em conta as alterações metabólicas;
  Tendo em conta o estádio da doença;
  Tendo em conta a utilização de alimentos probióticos 
e pré-bióticos;
  Tendo em conta a causas de perda de peso;
  Tendo em conta os sinais e sintomas;
  Tendo em conta a relação das tomas dos diferentes 
inibidores da protéase e horários de refeição e com-
posição da refeição;
  Tendo em conta as interações dos inibidores da 
transcriptase inversa com os horários das refeições.

  Tendo em conta com os aspetos psicológicos asso-
ciados à vivencia da infeção VIH/sida;
  Tendo em conta os fatores que promovem a adapta-
ção à infeção;
  Tendo em conta o processo de adaptação à doen-
ça.

  Tendo em conta o historial de vida do indivíduo;
 Tendo em conta as dimensões da vida do indivíduo; 
 Tendo em conta a atitude face à doença e ao futuro;
 Tendo em conta os aspetos legais;
  De acordo  com a rede de recursos de apoio dispo-
níveis
 De acordo com os apoios sociais disponíveis;
  De acordo com as recomendações nacionais e in-
ternacionais;
 De acordo  com os fluxos definidos.
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Dimensões Referentes de apoio à  avaliação

5 -  Referenciação para prestação de cuidados e elabo-
ração de documento de referenciação. 

  De acordo como motivo de referencia-
ção;
  De acordo com os critérios de referencia-
ção;
  De acordo com a rede de referenciação; 
  De acordo com a documentação de referenciação;
  Tendo em conta os procedimentos de referencia-
ção;
  Tendo em conta os fluxos de informação.
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plANEAR E AplICAR UMA INTERVENÇÃO TERApÊUTICA ADEqUADA  
E INTEgRADA NA INFEÇÃO pOR VIH/SIDA

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE COMpETÊNCIA

A. Definir o esquema de profilaxia pós exposição (PPE).
A1. De acordo com os critérios definidos;
A2. De acordo com as recomendações nacionais e internacionais; 
A3. De acordo com os esquemas e critérios para seleção do esquema; 
A4. Tendo em conta os fármacos antirretrovirais etilizados nos esquemas PPE;
A5. Tendo em conta os procedimentos de prescrição do PPE a fornecer ao doente;
A6. Tendo em conta as medidas gerais de atuação pós exposição;
A7. Tendo em conta as medidas de vigilância profissional a ter em conta;
A8. De acordo com os procedimentos administrativos para o registo da ocorrência.

B. Definir o esquema de profilaxia pós exposição não ocupacional (PPENO).
B1. De acordo com os procedimentos clínicos na decisão de iniciar o PPENO;
B2. Tendo em conta as circunstâncias e o nível de risco da exposição;
B3. De acordo com as recomendações nacionais e internacionais para iniciar o PPENO;  
B4. De acordo com os esquemas e critérios para seleção do esquema de PPENO;
B5. Tendo em conta os fármacos antirretrovirais etilizados nos esquemas PPENO;
B6. Tendo em conta os procedimentos de prescrição do PPENO a fornecer ao doente;
B7. Tendo em conta as medidas gerais de atuação pós exposição não ocupacional;
B8. Tendo em conta as medidas de vigilância a ter em conta;
B9. De acordo com os procedimentos administrativos para o registo da ocorrência.

C. Definir o esquema de profilaxia antirretroviral na criança.
C1. De acordo com as recomendações nacionais e internacionais;
C2. Tenho em conta as opções terapêuticas;
C3. Tendo em conta os critérios para iniciar a profilaxia;
C4. Tendo em conta os esquemas de tratamento;
C5. Tendo em conta os fármacos; 
C6.Tendo em conta o plano de seguimento. 

D. Referenciar o doente. 
D1. Cumprindo os critérios para referenciação; 
D2. Tendo em conta a rede de referenciação;
D3. De acordo com os procedimentos definidos.

Equipa de saúde multidisciplinar constituída por 
médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos.

Cuidados de saúde primários e hospitalares.
DESTINATÁRIOS CONDIÇÕES DE CONTEXTO 

Esta UC visa a manifestação de comportamentos orientados para o aconselhamento, a informação e a orienta-
ção no âmbito da profilaxia pós exposição à infeção por VIH.

DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE COMpETÊNCIA

VIH/SIDA 06
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RECURSOS EXTERNOS
- Circulares informativas e normativas e orientações da DGS;
- Coleção de boas práticas da Comissão Nacional para a Infeção VIH/sida;
- Coleção de boas práticas da ONU-SIDA;
- Enunciado de casos para analisar/simular;
- Enunciados de jogos didáticos para realizar com crianças, jovens e adultos;
- Exemplos de planos de sessão para crianças, adultos e grupos;
- Folhetos informativos diversos destinados a indivíduos infetados com VIH/sida e seus cuidadores; 
- Guia de recursos da Comissão Nacional para a Infeção VIH/sida;
- Instrumentos de monitorização e avaliação da aprendizagem;
- Instrumentos de notação de autocontrolo e de autovigilância na infeção VIH/sida;
- Instrumentos de monitorização e avaliação da aprendizagem;
- Manual de boas práticas na área da intervenção de enfermagem da Comissão Nacional para a Infeção VIH/sida;
- Procedimentos de formulação de objetivos SMART;
- Procedimento para a construção do genograma;
- Questionários para avaliação do nível motivacional para a adesão ao tratamento;
- Recomendações internacionais e nacionais sobre a infeção VIH/sida; 
- Vídeos demonstrativos de sessões de ensino/aprendizagem para indivíduos infetados com VIH/sida.

(*) Recomenda-se a consulta do anexo (saberes)
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Equipa multidisciplinar constituída por médicos, 
enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos.

Entre 3 a 5 horas
DESTINATÁRIOS CARGA HORÁRIA DE REFERÊNCIA

ObJETIVOS DE ApRENDIzAgEM

No final da formação o formando deverá ser capaz de:

  Identificar os fatores de risco associados à transmissão da infeção por VIH e valorar o risco existente;
  Identificar e explicar os potenciais benefícios e prejuízos da decisão de iniciar profilaxia pós exposição ocu-
pacional (PPE);
  Identificar os objetivos da profilaxia pós exposição ocupacional e distinguir as opções terapêuticas;
  Identificar e aplicar os procedimentos clínicos para iniciar a PPE;
  Identificar e aplicar os critérios e recomendações para iniciar PPE;
  Identificar e caracterizar os esquemas terapêuticos para a profilaxia PPE;
  Distinguir os critérios para seleção do esquema de PPE;
  Identificar e caracterizar os fármacos antirretrovíricos nos esquemas  de PPE; 
  Identificar e aplicar os procedimentos de prescrição do tratamento e do plano de tratamento de PPE a fornecer 
ao doente;
  Identificar os elementos que constituem a informação sobre o esquema terapêutico de PPE a comunicar ao 
indivíduo/familiar e/ou seu cuidador;
  Identificar e aplicar os procedimentos para o registo da informação após exposição ocupacional;
  Definir conceito de exposição não-ocupacional;
  Identificar e explicar os potenciais benefícios e prejuízos da decisão de iniciar profilaxia pós exposição não 
ocupacional (PPENO);
  Identificar os objetivos da profilaxia PPENO e distinguir as opções terapêuticas;
  Identificar e aplicar os procedimentos clínicos para iniciar a PPENO;
  Identificar e aplicar os critérios e recomendações para iniciar PPENO;
  Identificar e caracterizar os esquemas terapêuticos para a PPENO;
  Identificar e aplicar os critérios para seleção do esquema de PPENO;
  Identificar e caracterizar os fármacos antirretrovíricos da PPENO;
  Identificar e aplicar os procedimentos de prescrição do tratamento e do plano de tratamento a fornecer ao 
doente;
  Identificar os elementos que constituem a informação sobre o esquema terapêutico de PPENO a comunicar ao 
indivíduo/familiar e/ou seu cuidador;
  Identificar e explicar o plano de acompanhamento PPENO;
  Identificar e aplicar os procedimentos para o registo da ocorrência;
  Identificar os objetivos da profilaxia antirretrovírica  nas crianças e particularmente no recém- nascido;  

pROFIlAXIA pÓS-EXpOSIÇÃO À INFEÇÃO pOR VIH 
CÓDIgO  

DA UNIDADE  
DE FORMAÇÃO

VIH/SIDA 06
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  Reconhecer e distinguir as opções terapêuticas da profilaxia antirretrovírica (recém-nascido, 
crianças com idade inferior ou superior a 12 meses);
  Identificar e aplicar os critérios para iniciar a profilaxia antirretrovírica adequada ao lactente, à 
criança com idade inferior ou superior a 12 meses;
  Identificar e aplicar os esquemas terapêuticos adequados ao lactente, a criança com idade inferior ou superior 
a 12 meses;
  Identificar e caracterizar os fármacos constituintes dos esquemas de profilaxia antirretrovírica adequada ao 
latente, à criança com idade inferior ou superior a 12 meses;
  Identificar e aplicar os procedimentos de prescrição do tratamento e do plano de tratamento a fornecer ao 
familiar e/ou cuidador da criança;
  Identificar os elementos que constituem a informação sobre o esquema terapêutico a comunicar ao familiar e/
ou seu cuidador.

CONTEÚDOS

Profilaxia pós exposição ocupacional:
-  Potenciais benefícios e prejuízos da decisão de ini-

ciar profilaxia pós exposição (PPE);
-  Fatores de risco associados à transmissão da infe-

ção por VIH e valoração do risco;
- Procedimentos clínicos:

• Objetivos da intervenção;
• Opções terapêuticas;
• Critérios para iniciar profilaxia;
• Esquemas de tratamento aplicáveis.

- Esquemas de profilaxia pós exposição (PPE):
• Critérios para seleção do esquema: 

 Gravidade da exposição;
 Opção do profissional;
  História de tratamentos anteriores, resistência;
 Viremia;
 Existência de outras patologias;
 Medicação concomitante.

• Duração do tratamento.
• Esquemas para retratamento. 
• Esquemas para profissionais grávidas.
• Esquemas pós-exposição ao VHB e VHC.

-  Fármacos antirretrovíricos utilizados nos esquemas 
de PPE:
• Propriedades;
• Indicações terapêuticas;
• Posologia;
• Contraindicações e precauções aplicáveis;
• Efeitos adversos e interações medicamentosas.

-  Procedimentos de prescrição do PPE a fornecer ao 
doente:
• Farmacologia de cada medicamento;

•  Formas de administração e dosagem dos fárma-
cos antirretrovíricos que constituem os esquemas 
terapêuticos;

•  Contraindicações e precauções aplicáveis às situ-
ações gerais e específicas. 

- Medidas gerais de atuação pós exposição:
• Limpeza das feridas;
•  Realização de testes para determinação de anti-

corpos.
-  Metodologia de vigilância do profissional após ex-

posição ocupacional:
•  Exames complementares de diagnóstico para ava-

liação do nível serológico e dos efeitos adversos;
•  Testes aplicáveis para avaliação do nível serológi-

co e dos efeitos adversos;
• Avaliação psicológica. 

-  Procedimentos administrativos para o registo da in-
formação após exposição ocupacional:  
• Legislação aplicável;
• Aspetos a considerar no registo: 

 Data, hora e local da exposição; 
  Pormenores do procedimento que estava a ser exe-
cutado;
  Uso de equipamento de proteção na altura da expo-
sição; 
  Tipo, gravidade e quantidade de fluido ao qual o traba-
lhador esteve exposto; 
  Detalhes relativos à fonte de exposição – dados a co-
lher;
  Infeção por VIH conhecida e com seguimento regular;
  Com terapêutica antiretrovírica (qual e qual o seu re-
sultado):
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  Existência ou não de falências prévias e resistências.
    Viremias mais recentes (indetetável ou positiva, e seu va-
lor). 

  Sem terapêutica antiretrovírica.
•  Infeção por  VIH desconhecida - comportamentos 

de risco: 
  Utilização de substâncias psicoativas ilícitas por via 
endovenosa;
  Relações sexuais sem utilização de preservativo com 
parceiro não habitual;
  Transfusões;
  Área endémica. 

• Indícios clínicos suspeitos de infeção por VIH;
•  Documentação médica sobre os procedimentos 

da profilaxia pós-exposição.

Profilaxia Pós-exposição não-ocupacional (PPENO):
- Definição de exposição não-ocupacional;
-  Potenciais benefícios e prejuízos da decisão de ini-

ciar profilaxia pós exposição (PPENO);
-  Fatores de risco associados à transmissão da infe-

ção por VIH e valoração do risco; 
-  Procedimentos clínicos na decisão de iniciar PPE-

NO: 
•  Avaliar as circunstâncias que levaram à exposi-
ção:
  Sexual:

    Violação
    Evento isolado ou repetido

  Utilizador de drogas intravenosas:
    Partilha de agulhas e de material de consumo

  Agulhas:
    Assalto e ferimento com agulha
    Picada acidental em agulha encontrada

• Avaliar o risco de aquisição da infeção por VIH;
•  Avaliar a possibilidade da fonte estar infetada por 
VIH;

•  Determinar o tempo entre a exposição e a apre-
sentação aos cuidados médicos;

•  Critérios para iniciar profilaxia pós exposição;
•  Recomendações para iniciar PPENO em caso de 

exposições sexuais;
•  Recomendações para iniciar PPENO em casos de 

exposições não sexuais:
  No contexto da utilização de drogas injetáveis. 
  No contexto de exposições a outras agulhas.
  Outras exposições: pele não intacta, mucosas, mor-
dedura, etc.

- Esquemas de PPENO:
• Critérios para seleção do esquema;
• Esquemas para grávidas;
• Situações de coinfeções e comorbilidades;

-  Fármacos antirretrovíricos utilizados 
nos esquemas de PPENO:
• Propriedades;
• Indicações terapêuticas;
• Posologia;
• Contraindicações e precauções aplicáveis;
• Efeitos adversos e interações medicamentosas.

-  Procedimentos de prescrição do PPENO a fornecer 
ao indivíduo: 
• Farmacologia de cada medicamento;
•  Formas de administração e dosagem dos fárma-

cos antirretrovíricos que constituem os esquemas 
de PPENO;

•  Contraindicações e precauções aplicáveis às situ-
ações gerais e específicas. 

-  Plano de acompanhamento pós exposição não 
ocupacional:
•  Exames complementares de diagnóstico e testes 

aplicáveis para avaliação do nível serológico; 
•  Exames complementares de diagnóstico de ou-

tras IST ou outras coinfeções; 
• Avaliação psicológica.

-  Procedimentos administrativos para o registo da 
ocorrência: 
• Aspetos a considerar no registo: 

  Data e hora e local da exposição; 
  Data e hora da consulta ou serviço de urgência (SU)
  Identificação de outras exposições anteriores;
  Tipo de exposição;
  Pormenores relativamente ao tipo de exposição. 

- Referenciação:
• Procedimentos para a referenciação.

Profilaxia antirretrovírica na criança (recém-nascido, 
lactente, criança com idade inferior ou superior a 12 
meses):

- Objetivos da intervenção; 
- Opções terapêuticas;
- Critérios para iniciar profilaxia; 
- Esquemas de tratamento aplicáveis;
-  Fármacos antirretrovíricos utilizados nos esquemas 

de profilaxia: 
• Propriedades;
• Indicações terapêuticas;
• Posologia;
• Contraindicações e precauções aplicáveis;
• Efeitos adversos e interações medicamentosas.

- Plano de seguimento: 
•  Exames complementares de diagnóstico e testes 

aplicáveis para avaliação do nível serológico;
• Testes para avaliar os efeitos adversos.
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RECURSOS
-  As novas demências em infeciologia (2010). Ouakinin, Sílvia. 13ª Jornadas de doenças infeciosas em 
medicina familiar. Clínica universitária de doenças infeciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina de 
Lisboa. Assuntos: 1. Perturbações neurocognitivas associadas ao VIH / 2. Aspetos clínicos e de diagnóstico 
de demência associada ao VIH / 3. A avaliação neuropsicológica / Estratégias terapêuticas prioritárias na demência e 
outras perturbações neurocognitivas associadas ao VIH;

- Análise de custo-eficácia e HIV/sida (1998). Coleção Boas Práticas da ONUSIDA;
-  Aspetos psicológicos e comportamentais da adesão à terapêutica anti-retroviral (HAART) na infeção VIH-SIDA (2004). 
Gonçalves, Graça e Costa Diogo. Tese de mestrado. Orientação de Sílvia Ouakinin. Psiquiatria. Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa; 

-  Considerações psiquiátricas. P.489-500 (2008). Ouakinin, Sílvia. F. Antunes (Ed). Manual sobre Sida, 3ª Edição. Per-
manyer. Portugal. Assuntos: 1.Perturbações neurobiológicas e psicobiológicas / 2. Perturbações depressivas e de an-
siedade / 3. Perturbações psicóticas/demência associada ao VIH/complicações neuropsiquiátricas da medicação anti-
retrovírica / Interações entre psico-fármacos e outros fármacos usados no tratamento da infeção VIH;

- Disposições Normativas no âmbito do Tratamento, em www.sida.pt;
- Disposições Normativas no âmbito do Apoio Social e Direitos, em www.sida.pt;
- Doenças oportunistas relacionadas com o HIV (2002), Coleção Boas Práticas da ONUSIDA;
-  Enfermagem: modelos de intervenção. em www.aidsportugal.com/Modules/WebC_Docs/GetDocument. 
aspx?DocumentId=17. Assuntos: 1.Cuidados de saúde primários: intervenção na prevenção, na educação para a saú-
de, estratégias de prevenção da infeção por VIH segundo a OMS e aconselhamento, diagnóstico e referenciação como 
estratégia de saúde pública / 2. A infeção VIH/sida no contexto hospitalar: no serviço de internamento; na pediatria; na 
grávida e no hospital de dia / 3. Adesão terapêutica: o aconselhamento contínuo, a intervenção da enfermagem, as reco-
mendações da OMS / 4.Cuidados continuados integrados em doentes com VIH/sida: fluxograma de implementação da 
gestão da rede de referenciação / 5.Legislação e direitos das pessoas com VIH/sida;

-  Formulários para solicitação de materiais informativos e de redução de riscos  (2009), Coordenação Nacional para a 
infeção VIH/sida, em recursos www.sida.pt;

-  III Jornadas do GAT. A lipodistrofia, saúde mental e qualidade de vida (2010). Ouakinin, Sílvia;
-   Manual de boas práticas da farmácia hospitalar (2008). em  www.sida.pt. Assuntos: 0. Fluxograma geral das “Boas prá-
ticas” de farmácia hospitalar no âmbito da infeção VIH/sida / 1. Enquadramento da farmácia hospitalar: 1.1.boas práticas 
da dispensa de medicamentos ao doente em regime de ambulatório; 1.2. Normas de funcionamento e procedimentos 
– fluxograma do ato farmacêutico no âmbito da dispensa de medicamentos ao doente VIH; 1.3. Aconselhamento ao 
doente; 1.4. Comunicação com a equipa multidisciplinar; 1.5. Enquadramento legal; 2. Terapêutica farmacológica: 2.1. 
Terapêutica anti-retrovírica, 2.2.Efeitos adversos, 2.3. Boas práticas para a monitorização sérica (TDM) da terapêutica 
anti-retrovírica / 3. Aconselhamento ao doente 3.1. Falência terapêutica; 3.2. Adesão à terapêutica – métodos para avaliar 
a adesão - da investigação à prática clínica; 3.3. Seguimento farmacoterapêutico em doentes VIH+: conceito de cuidados 
farmacêuticos; conceito do segundo consenso de Granada; conceito do terceiro consenso de Granada; conceitos dos 
cuidados farmacêuticos e seguimento farmacoterapêutico: fluxograma do ato farmacêutico no âmbito da cedência de me-
dicamento ao doente VIH+;  método de dáder de seguimento farmacoterapêutico: fluxograma de processo do método de 
dáder de seguimento farmacoterapêutico; Fluxograma da primeira entrevista e modelo de  registo segundo o método de 
dáder de seguimento farmacoterapêutico; Fluxograma da fase de estudo do método de dáder de seguimento farmacote-
rapêutico; Fluxograma da fase de avaliação do método de dáder de seguimento famacoterapêutico; Modelo de registo da 
intervenção farmacêutica e fluxograma da fase de intervenção do método de dáder de seguimento terapêutico. 3.4. Su-
porte nutricional: desnutrição no doente com infeção VIH; Fatores patogénicos envolvidos na desnutrição do doente com 
infeção pelo VIH; Terapêutica nutricional: fluxograma nutricional no doente com infeção VIH/sida e fluxograma seleção 
da dieta entérica; Interações entre fármacos, nutrientes e estado nutricional: Interações fármaco /nutriente. Recomenda-
ções de administração / 4. Ensaios clínicos ensaios clínicos na área VIH/sida: programas de uso antecipado; Elementos 
intervenientes num ensaio clínico: fluxograma dos ensaios clínicos no âmbito dos serviços farmacêuticos; Boas práticas 
clinicas para farmacêuticos; Fase pós ensaio-clínico / 5. Aspetos farmacoeconómicos /  6. Padrões de qualidade assis-
tencial: confidencialidade, atualização da informação, comunicação;

-  Mediadores de integracão entre o sistema nervoso central e sistema imunitário - a sida numa abordagem psiconeuro 
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(1999). Ouakinin, Sílvia. Revista Portuguesa de Psicossomatica. - Vol. 1, nº 2 . P. 91-111, em www.
ispa.;

-  Panel un treatment of HIV-infected pregnant women and prevention of perinatal transmission. Recom-
mendations for use of antiretroviral drugs in pregnant HIV-1- infected women for maternal Health and 
interventions to reduce perinatal HIV-1 transmission in the united states . Sep. 14,2011; pp1-207, em http://aidsinfo.nih.
gov/contentfiles/perinatalIGL.pdf;

- Parecer jurídico sobre a partilha de informação de saúde (2011). Centro de Direito Biomédico, em www.sida.pt;
-  Parecer jurídico relativo a cidadão que apresenta diversos problemas de saúde, designadamente ser portador de VIH, 
estar diagnosticado esquizofrenia e manter toxicodependência grave, acrescendo o facto de o cidadão recusar o trata-
mento. Centro de Direito Biomédico, em www.sida.pt;

-  Parecer jurídico sobre o internamento compulsivo do VIH relativo a cidadão que apresenta diversos problemas de 
saúde, designadamente ser portador de VIH, estar diagnosticado esquizofrenia e manter toxicodependência grave, 
acrescendo o facto de o cidadão recusar o tratamento (2010). Centro de Direito Biomédico, em www.sida.pt;

-  Parecer nº 49, sobre a execução do teste de deteção do VIH após exposição ocupacional (2006), Conselho Nacional 
de Ética para as Ciências da Vida, em www.cnecv.gov.pt;

-  Parecer sobre sigilo médico 32/CNECV/2000. Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, em www.cnecv.
gov.pt;

-  Peripheral neuropathy in people with HIV. HIV&AIDS treatment in practice, em  WWW.aidsmap.com;
-  Programa Nacional de Prevenção e Controlo da infeção VIH e sida 20011-2015., em www.sida.pt;
-  Psicoimunologia e sida: fatores psicosociais, parâmetros imunológicos e evolução da infeção pelo VIH1 (2000). Ouaki-
nin, Sílvia. Lisboa. Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. 
Assuntos: 1.Psicossomática / 2.Psicologia da Saúde / 3.Tese de Doutoramento / 4.Psiconeuroimunologia / 5.Stress 
/ 6.SIDA / 7.VIH / 8.Doença / 9.Alexitimia / 10.Estratégia de Coping / 11.Instruments/12. Psychosomatics / 13. Health 
Psychology / 14. Thesis / 15. Psychoneuroimunology /16. Stress / 17. Psychosomatic / 18. AIDS / 19.HIV / 20. Ilness / 
21.Alexithymia / 22.Coping Strategy / 23.Instruments;

- Publicações AIDSPortugal, em  www.aidsportugal.com/publicacoes@63.aspx;
-  Recomendações portuguesas para o diagnóstico e tratamento da infeção VIH/SIDA, (2009). Coordenação Nacio-
nal para a infeção VIH/sida,  em  www.min-saude.pt/NR/rdonlyres/030A05A2-12E7-4710-832D-BCE84E17C93B/0/
i006008.pdf;

-  Recomendações Portuguesas para o tratamento da infeção VIH – 1 e VIH – 2  (2012). Programa Nacional para a in-
feção VIH/SIDA, em www.sida.pt. Assuntos:2. Categorização das Recomendações/ 3.Recomendações para o início 
da terapêutica antirretrovírica combinada (TARc) em doentes adultos e adolescentes com infeção crónica por VIH-1/  
4.  Recomendações para o início da terapêutica antirretrovírica combinada (TARc) em doentes adultos e adolescentes 
com infeção crónica por VIH-2/ 5. Recomendações para o início da terapêutica antirretrovírica combinada (TARc) em 
doentes adultos e adolescentes com infeção crónica por VIH-1 e VIH-2/ 6. Documentos de referência;

-  Recomendações portuguesas para o  tratamento da infeção VIH/sida, (2011).   Coordenação Nacional para a infeção 
VIH/sida, em www.sida.pt. Assuntos: 1. Tratamento anti retrovírico/; 2.Prevenção da transmissão vertical do VIH/ 
3. Recomendações sobre TARV na infeção por VIH-1 em idade pediátrica/ 4.infeção por VIH-2/ 5.Padrões de qua-
lidade assistencial/ 6.Profilaxia pós exposição ocupacional (PPE), algoritmo de avaliação da necessidade de PPE/ 
7.Profilaxia pós-exposição não-ocupacional (PPENO), Fluxograma de atuação após exposição não ocupacional a 
líquidos biológicos, Folha de registo de episódio de exposição não ocupacional/ 8.Testes de resistência/ 9.Testes de 
tropismo/ 10.Monitorização de concentrações terapêuticas/11.Fármacos para profilaxia primária e secundária no âm-
bito da infeção VIH/sida;

- Rede de referenciação hospitalar de infeciologia, DGS (2001);
-  Seropositividade : gerir a proximidade, prevenir a solidão (1999). Ouakinin, Sílvia. Educação para a saude. – Braga: 
Instituto Educação Psicologia. Braga. - p. 235-242, em www.ispa.pt/biblioteca/localizacao_do_documento/c7.htm. As-
suntos: Psicologia da Saúde;

-  Seropositividade e a sida. Sida: eu e os outros. p. 19-29. (2000).  Ouakinin, Sílvia. Climepsi, em www.ispa.pt/biblioteca/
localizacao_do_documento/c1.htm. Assuntos: Psiquiatria / Psicopatologia;

-  Síndrome de lipodistrofia em pacientes com infeção VIH/sida: aspetos psicossociais e qualidade de vida (2004). Na-
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bais, Isabel Maria Rolão. Tese de mestrado. Orientação de Sílvia Ouakinin. Psiquiatria. Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa; 

-  Situational assessment of the HIV/AIDS Notification System: A portuguese experience, (2009). Sarah 
Mauch. Coordenação Coordenação Nacional para a Infeção VIH/sida, em  www.en.sida.pt/aaaDefault.
aspx;

-  Um guia de recursos  que visa ser um documento de consulta dos equipamentos e serviços disponíveis ao público, a 
nível nacional, vocacionado para responder às necessidades das pessoas infetadas e afetadas pelo VIH (2010). Coor-
denação Nacional para a infeção VIH/sida. Plataforma Laboral Contra a sida Infeção VIH,  em www.sida.pt. Assuntos: 
1.Enquadramento legal / 2.Auxiliar de consulta: fluxograma de aconselhamento como Técnico de HST, médico de 
trabalho ou responsável de recursos humanos / 3.Caraterização sumária dos recursos disponíveis na área VIH/sida / 
4.Linhas telefónicas de aconselhamento e apoio / 5.Recursos disponíveis por distrito;

- VIH&TB (2009), em WWW.aidsmap.com e  em www.gatportugal.org.

RECOMENDA-SE A CONSUlTA

NACIONAIS

Associação ABRAÇO
www.abraco.pt

Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

APECS - Associação Portuguesa para o estudo clinico da SIDA 
www.apecs.pt

APMCG - Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 
www.apmcg.pt

APF - Associação Portuguesa para o planeamento da familiar - 
www.apf.pt;

Comissão de ética para a investigação clínica
 www.ceic.pt 

Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA
 www.sida.pt

DGS - Direção Geral da saúde 
 www.dgs.pt

GAT- Grupo Português de Ativistas sobre tratamentos VIH/sida 
www.gatportugal.org

Instituto da Droga e Toxicodependência
 www.idt.pt 

LPCS - Liga Portuguesa Contra a Sida 
 www.ligacontrasida.org

MAPS - Movimento de Apoio à Problemática da SIDA 
 www.mapsida.org

Programa Nacional de Saúde Ocupacional
www.dgs.pt

Programa Nacional de Luta Contra a Tuberculose
www.dgs.pt

Portal da Saúde
www.min-saude.pt

Portal de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

SPMI - Sociedade Portuguesa de Medicina Interna 
www.spmi.pt

SPP - Sociedade Portuguesa de Pediatria 
www.spp.pt

SPDIMC - Sociedade Portuguesa de Doenças Infeciosas e Microbio-
logia Clínica 

www.spdimc.org

INTERNACIONAIS

American College of Physicians – Internal Medicine 
www.acponline.org/

European Society of Endocrinology
www.euro-endo.org

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
www.endocrino.org.br

The Endocrine Society
www.endo-society.org

OMS – Europa
 www.euro.who.int 

ONU-SIDA
 www.unaids.org/en/

Aquando da preparação e da execução da formação, poderão ser consultadas as seguintes entidades de 
referência nos sites assinalados:
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REqUISITOS pARA A SElEÇÃO DOS FORMADORES

RECOMENDAÇõES DE OpERACIONAlIzAÇÃO

Equipa de formadores deverá ser multidisciplinar composta por médicos (infeciologistas, medicina in-
terna, saúde pública, saúde ocupacional, endocrinologistas, psiquiatras entre outros), enfermeiros, psi-
cólogos e assistentes sociais. A equipa de formadores deverá ter, preferencialmente, formação pedagógica 
de formadores.

Aquando da preparação da formação, destaca-se a consulta das recomendações nacionais para o tratamento da 
infeção VIH/sida, do guia de recursos, do manual de boas práticas da farmácia hospitalar, do manual de serviço 
social e da coleção de “Boas Práticas da ONU-SIDA” disponíveis no site do Programa Nacional para Infeção VIH/
sida em www.sida.dgs.pt 

Por último, sugere-se, o recurso à utilização do estudo de caso, no âmbito profilaxia pós-exposição à infeção VIH, 
como metodologia de avaliação da formação, sendo de consultar a ficha de orientações disponibilizada para o 
efeito.
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pROFIlAXIA pÓS-EXpOSIÇÃO À INFEÇÃO pOR VIH
VIH/SIDA 06

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Dimensões Referentes de apoio à  avaliação

1 -  Definição do esquema de profilaxia pós exposição 
ocupacional (PPE).

2 -  Definição do esquema de profilaxia pós exposição 
não ocupacional (PPENO).

  Tendo em conta os fatores de risco associados;
  De acordo com as recomendações nacionais e inter-
nacionais para PPE;
  De acordo com os critérios definidos,
  De acordo com os esquemas e critérios para sele-
ção do esquema;
  Tendo em conta os fármacos antirretrovíricos utiliza-
dos nos esquemas PPE;
  Tendo em conta os procedimentos de prescrição do 
PPE a fornecer ao doente;
  Tendo em conta as medidas gerais de atuação pós 
exposição;
  Tendo em conta as medidas de vigilância profissio-
nal a ter em conta;
  Tendo em conta os antecedentes pessoais (idade, 
patologias, medicamentos em uso, etc.);
  De acordo com as especificidades associadas ao 
grupo etário;
  Tendo em conta os aspetos a transmitir ao indiví-
duo;
  De acordo com os fluxos definidos;
  De acordo com os procedimentos administrativos 
para o registo da ocorrência.

  Tendo em conta os fatores de risco associados;
  De acordo com as recomendações nacionais e inter-
nacionais para PPENO;
  De acordo com os critérios definidos;
  De acordo com os esquemas e critérios para sele-
ção do esquema;
  Tendo em conta os fármacos antirretrovíricos utiliza-
dos nos esquemas PPENO;
  Tendo em conta os procedimentos de prescrição do 
PPENO a fornecer ao doente;
  Tendo em conta as medidas gerais de atuação pós 
exposição;

No final da unidade formativa, o formador poderá aplicar um exercício de simulação no âmbito do aconselhamen-
to, da informação e da orientação na profilaxia pós exposição à infeção por VIH, o que permitirá aferir o grau de 
mobilização dos conhecimentos adquiridos durante a unidade formativa.

Para o efeito, poderá o formador ter em conta as dimensões e os referentes de apoio à avaliação, seguidamente 
apresentados:

ORIENTAÇõES pARA A AVAlIAÇÃO DA FORMAÇÃO
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Dimensões Referentes de apoio à  avaliação

2 -  Definição do esquema de profilaxia pós exposição 
não ocupacional (PPENO).

3 -  Definição do esquema de profilaxia antirretrovírica 
na criança.

4 -  Referenciação para prestação de cuidados e elabo-
ração de documento de referenciação. 

  Tendo em conta os fatores de risco associados;
  De acordo com as recomendações nacionais e in-
ternacionais;
  De acordo com as especificidades associadas ao 
grupo etário;
  De acordo com os critérios definidos;
  De acordo com os esquemas e critérios para sele-
ção do esquema;
  Tendo em conta os fármacos antirretrovíricos; 
  Tendo em conta os procedimentos de prescrição a 
fornecer ao familiar e/ou cuidador;
  Tendo em conta as medidas gerais de atuação e pla-
no de seguimento;
  Tendo em conta os aspetos a transmitir ao ao familiar 
e/ou cuidador;
  De acordo com os fluxos definidos;
  De acordo com os procedimentos administrativos 
para o registo da ocorrência.

  De acordo como motivo de referenciação;
  De acordo com os critérios de referenciação;
  De acordo com a rede de referenciação; 
  De acordo com a documentação de referenciação;
  Tendo em conta os procedimentos de referencia-
ção;
  Tendo em conta os fluxos de informação.

  Tendo em conta as medidas de vigilân-
cia profissional a ter em conta;
  Tendo em conta os antecedentes pessoais 
(idade, patologias, medicamentos em uso, etc.);
  De acordo com as especificidades associadas ao 
grupo etário;
  Tendo em conta as especificidades do setting;
  Tendo em conta os aspetos a transmitir ao indiví-
duo;
  De acordo com os fluxos definidos;
  De acordo com os procedimentos administrativos 
para o registo da ocorrência.
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CApACITAÇÃO DO INDIVÍDUO INFETADO  
pOR VIH pARA A gESTÃO DA DOENÇA

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE COMpETÊNCIA

A.  Explicar e esclarecer o doente sobre o plano de tratamento farmacológico e a importância da adesão 
à terapêutica.

A1. De acordo com plano de tratamento farmacológico definido; 
A2. De acordo com as características dos fármacos;  
A3. De acordo com a posologia, dosagem e administração dos mesmos;
A4. De acordo com as contraindicações;
A5. De acordo com as principais reações adversas e interações medicamentosas/alimentares.

B.  Explicar e esclarecer o doente sobre o plano de tratamento nutricional/metabólico e a importância da 
adesão à terapêutica.

B1. Tendo em conta o plano de tratamento nutricional/metabólico definido;
B2.Tendo em conta as causas de insuficiência energética;
B3.Tendo em conta a quantidade e qualidade da composição da alimentação;
B4.Tendo em conta as perdas nutricionais;
B5.Tendo em conta as alterações metabólicas;
B6.Tendo em conta o estádio da doença;
B7.Tendo em conta a utilização de alimentos probióticos e pré-bióticos;
B8.Tendo em conta a causas de perda de peso;
B9.Tendo em conta os sinais e sintomas;
B10. Tendo em conta a relação das tomas dos diferentes inibidores da protéase e horários de refeição e com-

posição da refeição;
B11.Tendo em conta as interações dos inibidores da transcriptase inversa com os horários das refeições;
B12.Tendo em conta os impactes da doença.

C. Explicar e esclarecer o doente sobre o plano de tratamento das alterações psicológicas  associadas. 
C1.Tendo em conta com os aspetos psicológicos do indivíduo associados à sua vivência da infeção VIH/sida;
C2.Tendo em conta os fatores que promovem a sua adaptação à infeção;
C3.Tendo em conta o seu processo de adaptação à doença;
C4. Tendo em conta as estratégias de apoio emocional para a adesão ao tratamento;  
C5. Tendo em conta os impactes da doença.

Equipa de saúde multidisciplinar constituída por 
médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos e 
assistentes sociais.

Cuidados de saúde primários, hospitalares e ONG.
DESTINATÁRIOS CONDIÇÕES DE CONTEXTO 

Esta UC visa a manifestação de comportamentos orientados para a capacitação do doente infetados por VIH 
para a gestão da doença.

DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE COMpETÊNCIA

VIH/SIDA 07



VIH/SIDA132

D. Explicar e esclarecer o doente sobre o plano de intervenção social.
D1. Tendo em conta os objetivos do acompanhamento social;
D2. Tendo em conta o historial de vida e  a atitude face à doença e ao futuro;
D3.Tendo em conta os hábitos e estilos de vida a modificar;
D4.Tendo em conta os aspetos éticos e  legais na capacitação e monitorização da doença;
D5.Tendo em conta as medidas de prevenção e autocontrolo, autovigilância e auto cuidado;  
D6. De acordo com os apoios sociais disponíveis;
D7. De acordo com as recomendações nacionais;  
D8. De acordo  com os fluxos definidos;
D9. Tendo em conta as estratégias de apoio emocional para a adesão ao tratamento e integração social;
D10. Tendo em conta os impactes da doença.

E. Referenciar o doente. 
E1. Cumprindo os critérios para referenciação;  
E2. Tendo em conta a rede de referenciação;
E3. De acordo com os procedimentos definidos.

RECURSOS EXTERNOS
- Bibliografia de referência; 
- Coleção de Boas Práticas da ONU-SIDA;
- Enunciados de caso para analisar;
- Legislação aplicável;
- Site do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida;
- Site da OMS- Europa;
- Site da ONU-SIDA. 

(*) Recomenda-se a consulta do anexo (saberes)
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Equipa multidisciplinar constituída por médicos, 
enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, dietistas, 
farmacêuticos, assistentes sociais.

Entre 5 a 7 horas
DESTINATÁRIOS CARGA HORÁRIA DE REFERÊNCIA

ObJETIVOS DE ApRENDIzAgEM

No final da formação o formando deverá ser capaz de:

 Identificar e definir os conceitos e princípios da pedagogia da saúde;
  Identificar as etapas do processo pedagógico na educação em saúde;
  Distinguir os pressupostos da aprendizagem adequados aos diferentes públicos (crianças, adultos, idosos, 
grávidas); 
 Definir o conceito e princípios da educação terapêutica;
 Distinguir os modelos pedagógicos de educação terapêutica;
 Identificar os objetivos de educação terapêutica nas doenças crónicas, particularmente na infeção VIH/sida;
 Identificar o potencial adaptativo das diferentes reações emocionais e dos mecanismos defensivos;
  Apresentar e esclarecer ao doente e/ou familiar quais as reações com maior potencial adaptativo (a curto, 
médio e longo prazo);
  Aferir, em conjunto com o doente, quais os mecanismos defensivos que revelam melhores resultados para a 
sua adaptação (em função da personalidade, história e contexto de vida de cada um);
  Dotar o indivíduo de estratégias para a procura de informação fidedigna, nomeadamente, quanto a formas de 
transmissão, tratamento;
  Avaliar se o indivíduo portador de infeção por VIH, compreendeu  adequadamente os comportamentos a ado-
tar;
  Explorar com o indivíduo portador de infeção por  VIH as crenças desadaptativas e as normas sociais desade-
quadas acerca da infeção por VIH e dos tratamentos existentes; 
  Demonstrar, face a situações desadaptativas, quando e como recorrer a ajuda externa (profissional, grupos de 
suporte, apoio institucional);  
  Selecionar e aplicar as estratégias para a educação terapêutica dos indivíduo portadores de infeção por VIH, 
seu familiar e/ou cuidador;
  Aplicar as estratégias facilitadoras de promoção da adesão terapêutica, adequadas ao grupo etário, ao tipo de 
destinatários e respetivo familiar ou cuidador;
  Identificar os fatores de insucesso relacionados com a educação terapêutica;
  Definir conjuntamente com o indivíduo portador de infeção por  VIH, seu familiar e/ou cuidador as metas e os 
objetivos a atingir com regime terapêutico prescrito, farmacológico e não farmacológico;  
  Apresentar ao indivíduo portador de infeção por  VIH, seu familiar e/ou cuidador, as metas e as componentes 
do plano de tratamento farmacológico prescrito de acordo com o diagnóstico efetuado;
  Demonstrar ao indivíduo portador de infeção por  VIH, seu familiar e/ou cuidador, como aplicar o plano de 
tratamento farmacológico prescrito;

pROFIlAXIA pÓS-EXpOSIÇÃO À INFEÇÃO pOR VIH 
CÓDIgO  

DA UNIDADE  
DE FORMAÇÃO

VIH/SIDA 07
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  Apresentar e esclarecer o indivíduo portador de infeção por  VIH, seu familiar e/ou cuidador, as 
metas e as componentes do plano de tratamento nutricional e metabólico prescrito;
  Demonstrar ao indivíduo portador de infeção por  VIH, seu familiar e/ou cuidador, como aplicar o 
plano de tratamento nutricional e metabólico prescrito;
  Apresentar e esclarecer o indivíduo portador de infeção por  VIH, seu familiar e/ou cuidador, as metas 
e as componentes do plano de tratamento relativo às alterações psicológicas; 
  Ensinar a utilizar estratégias de gestão do stress e ansiedade ajustadas ao seu quotidiano, ao indivíduo porta-
dor de infeção por  VIH, seu  familiar e/ou cuidador;
  Explorar com o indivíduo portador de infeção por VIH a perspetivação de um futuro com planos, objetivos e 
qualidade de vida;
  Demonstrar ao indivíduo portador de infeção por VIH seu familiar e/ou cuidador quais as consequências do 
consumo de álcool e drogas na infeção por VIH (desequilíbrio da situação clínica, maior vulnerabilidade a prá-
ticas de risco);
  Transmitir ao doente e/ou familiar quais os tratamentos adequados à paragem do consumo de tóxicos e estru-
turas de recurso na comunidade;
  Informar acerca das estruturas de apoio direcionadas à prevenção da infeção por VIH; 
  Alertar para a importância de assumir uma postura ativa na relação com os profissionais de saúde;
  Alertar para a repercussão do estigma e da discriminação associada ao VIH/sida (a nível laboral, social e emo-
cional) na vida dos doentes e seus familiares; 
  Transmitir ao indivíduo portador de infeção por  VIH, seu familiar e/ou cuidador os modos de gestão dos aspe-
tos associados ao estigma e à discriminação (recursos de apoio aos doentes);
  Apresentar e esclarecer o indivíduo portador de infeção por  VIH, seu familiar e/ou cuidador, dos objetivos do 
acompanhamento psicosocial;
  Informar, aconselhar e orientar o indivíduo portador de infeção por  VIH e família para a gestão da doença, 
tratamento e a reorganização da sua vida;
  Identificar e promover estratégias de apoio emocional ao indivíduo portador de infeção por  VIH e seus fami-
liares;
  Promover  estratégias de desenvolvimento e de reajustamento psicossocial com vista à promoção da mudan-
ça;
  Explicar e demonstrar ao indivíduo portador de infeção por  VIH, familiar ou seu cuidador as medidas de pre-
venção, autocontrolo, autovigilância e autocuidado a ter no âmbito do VIH/sida;
  Informar o doente e seus cuidadores acerca da sexualidade e da saúde reprodutiva adaptados a uma vivência 
com o VIH;
  Capacitar o doente com estratégias de negociação para a utilização do preservativo/práticas de sexo mais 
seguro;
  Explicar e demonstrar ao indivíduo portador de infeção por  VIH, familiar e/ou seu cuidador a importância do 
seu envolvimento na monitorização e na reavaliação das necessidades do plano terapêutico no âmbito do VIH/
sida;
  Identificar aspetos éticos a ter na capacitação do indivíduo portador de infeção por  VIH e aplicar os princípios 
e procedimentos de normas de conduta.
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CONTEÚDOS

Pedagogia da saúde:
- Conceitos e princípios da pedagogia da saúde;
- Etapas do processo pedagógico na educação em 
saúde. 

Educação terapêutica:
- Conceito e princípios de educação terapêutica;
- Modelos pedagógicos da educação terapêutica:

• Informativo-comunicacional;
• Persuasivo-motivacional;
• Político-económico-ecológico;

- Objetivos da educação terapêutica na infeção VIH/
sida.
-  Estratégias pedagógicas para a educação terapêu-

tica do indivíduo portador de infeção por VIH, seu 
familiar e/ou seu cuidador:
• Estratégias individuais;
• Estratégias de grupo.

Aspetos psicológicos da capacitação do doente e seus 
cuidadores:

- Reações emocionais face à infeção VIH/sida:
•  Importância da personalidade, dos mecanismos 

defensivos de autorregulação;
•  Importância do contexto social e emocional envol-

vente associado às mesmas.
-  Potencial adaptativo das diferentes reações emo-

cionais e dos mecanismos defensivos;
- Integração de conhecimentos corretos quanto ao 
VIH:

•  Identificação de estratégias que facilitem a procu-
ra de informação fidedigna (quanto a formas de 
transmissão, tratamento).

-  A importância da correção de crenças relacionadas 
com a infeção por VIH:
•  Crenças desadaptativas acerca da infeção por 

VIH e dos tratamentos existentes; 
• Correção de normas sociais desadequadas.

Estratégias facilitadoras de promoção da adesão tera-
pêutica: 

-  Familiares (envolvimento, participação da família na 
adesão ao tratamento);

- Apoio psicológico;
- Apoio social;
- Apoio da entidade empregadora;
-  Outras relacionadas com o acesso e facilitação do 

tratamento:

• Consulta fora de horas;
• Toma diretamente observada;
•  Visitas domiciliárias.

Os Fatores de insucesso relacionados com a educa-
ção terapêutica: 

-  Potenciais preditores da não adesão terapêutica:
• Aspetos psicológicos/psiquiátricos;
• Aspetos sociais, culturais e económicos e religio-
sos;
• Acessibilidade (acesso aos medicamentos);
• A dinâmica familiar;
• Relativos à doença (debilidade física e mental);
• Relativos ao regime terapêutico prescrito;
•  A relação médico/doente e/ou outros profissionais 
de saúde;

•  A organização e articulação dos serviços/entida-
des do sistema de saúde e/ou social;

• Relativos à entidade empregadora;
• Indícios de não compreensão;
• Outros.

Riscos na adesão ao tratamento:
- Insucesso terapêutico;
- Evolução natural da doença;
- Desenvolvimento de coinfeções; 
- Desenvolvimento de comorbilidades;
- Transmissão da doença.

As consequências e o impacte da não adesão ao tra-
tamento:

- Individuais;
- Sociais;
- Saúde pública.

 Apresentação do regime terapêutico prescrito:
-  Apresentação e apreciação conjunta de metas/ob-
jetivos a atingir pelo indivíduo portador de infeção 
VIH 
• Crianças;
• Adultos; 
• Idosos; 
• Grávidas.

-  Apresentação e apreciação conjunta da terapêutica 
a seguir;

O plano de tratamento farmacológico de acordo com 
a terapêutica prescrita:
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-  Quais as características dos fármacos utilizar no 
tratamento e respetivas indicações terapêuticas?

-  Qual a posologia, a dosagem e a forma de adminis-
tração dos mesmos?

-  Quais as contraindicações dos mesmos?
-  Quais as principais reações adversas associadas 

aos fármacos e as possíveis interações com o con-
trolo metabólico?

-  Que estratégias utilizar para minimizar os efeitos 
secundários, adversos e a forma de os minorar no 
seu dia-a-dia?

-  Quais as possíveis interações entre os medicamen-
tos e alimentos?

- Outros.

O plano de tratamento nutricional e metabólico:
-  Qual o ciclo vicioso entre a má -nutrição e a infeção 

em particular na infeção VIH/sida
-  Que motivos que podem estar associados à insufi-

ciência energética?
-  Que cuidados  deve ter na quantidade e composi-

ção da alimentação?
-  Quais as principais alterações metabólicas no do-

ente com sida?
-  Quais as causas potenciais de perda de peso? 
- Qual a relação da perda de peso e o risco da infe-
ção
- Como utilizar alimentos probióticos e pré-bióticos?
-  Que medidas tomar em situação de náuseas e vó-

mitos provocados pelos inibidores da protéase?
-  Que medidas tomar em situação de diarreia provo-

cada pelos inibidores da protéase?
-  Que medidas tomar em situação de boca seca pro-

vocada pelos inibidores da protéase?
-  Qual o papel da dieta na maximização da absorção 

dos inibidores da protéase?.
-  Qual a relação das tomas dos diferentes inibidores 

da protéase com horário e a composição das refei-
ções?

-  Qual a relação dos inibidores da transcriptase inver-
sa com os horários das refeições?

-  Descrição dos mecanismos da lipodistrofia nos do-
entes com infeção por VIH?

-  Qual a morfologia da lipodistrofia e potenciais aspe-
tos nos doentes com infeção por VIH?

- Quais os medicamentos associados à lipodistrofia?
- Quais os fatores de risco da lipoatrofia?
- Quais os fatores de risco de deposição de gordura.
-  Qual os fatores de risco associados alteração do 

metabolismo da glicose 

- Quais fatores de risco da insulinorre-
sistência?
-  Qual a interferência dos agentes antir-

retrovirais no metabolismo da glicose?
- Quais os fatores de risco da dislipidémia?
-  Qual a relação das dislipidémias com os medica-

mentos antirretrovirais?
-  Que cuidados a ter na monitorização da dislipidé-

mia e nas alterações do metabolismo dos hidratos 
de carbono? 

-  Como efetuar o tratamento da dislipidémia?
-  Qual o risco de desenvolver uma doença cardio-

vascular?
- Outros.

O plano de tratamento de alterações psicológicas:
-  Que estratégias poderão desenvolver para gerir o 

stress e a ansiedade do quotidiano?
-  Como adequar e/ou manter os seus planos de vida 

para o futuro ?
-  Que expectativas de vida em termos emocional, se-

xual, parental, laboral e de nível psicossocial podem 
ter os indivíduos com a infeção por VIH?

-  Como defender-se e/ou prevenir–se em relação a 
práticas de risco?

-  Quais os tratamentos adequados a comportamen-
tos de consumo de aditivos e de álcool?

-  Quais as estruturas de apoio na comunidade di-
recionadas à prevenção no âmbito da infeção por  
VIH?

-  Qual a importância de uma postura ativa na relação 
com os profissionais de saúde?

-  Qual a repercussão do estigma e da discriminação 
associada à infeção por  VIH (a nível laboral, social 
e emocional) na vida dos indivíduos e seus familia-
res?

-  Como gerir os aspetos associados ao estigma e à 
discriminação? 

- Outras.

 Plano de intervenção social: 
- Quais os objetivos do acompanhamento psicosso-
cial?
-  Quais as expectativas face ao acompanhamento e 

apoio social?
-  Quais os aspetos a transmitir ao doente com vista à 

mudança dos seus hábitos e estilos de vida? 
-  Quais os aspetos a abordar no âmbito do estigma 

da doença?
-  Quais as estratégias de apoio emocional para lidar 
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com a doença, o tratamento e a integração social?
-  Quais os apoios na facilitação e na manutenção do 

tratamento?
- Quais os direitos do indivíduo infetado por VIH?
- Qual a rede de apoio existente?
-  Quais as medidas politicas e de proteção social 

existentes?
-  Quais os apoios em relação à entidade emprega-

dora?
- Outras.

Medidas de prevenção, autocontrolo, autovigilância e 
autocuidado: 

-  Quais as medidas preventivas relacionadas com a 
vida sexual?

-  Como adaptar a sexualidade e saúde reprodutiva a 
uma vivência com o VIH?

- Como ter práticas de sexo mais seguro?
- Quais os aspetos relacionados com a higiene pes-
soal?
- Quais os aspetos relacionados com a profissão?
-  Quais os sinais e sintomas de alerta em relação à 

doença?
-  Quais os instrumentos a utilizar para o auto-controlo 

dos sintomas e sinais relacionados com a infeção 
VIH/sida?

- Como utilizar os mapas de progresso do tratamen-
to?
-  Como interpretar os indicadores dos mapas de pro-

gresso do tratamento?
- Outras.

O papel do doente, familiar ou cuidador 
na monitorização dos planos de tratamen-
to:

-  Qual a importância do cumprimento do plano de tra-
tamento prescrito? 

- Quais as datas para novas consultas?
-  Qual a importância do respeito e comparência nas 

consultas por parte do doente?
-  Quais os sinais ou  sintomas associados ao agrava-

mento da doença ou ao surgimento de comorbilida-
des, que deverá sinalizar ao médico?

-  Qual a importância da motivação para o cumprimen-
to dos resultados estabelecidos e para a redefinição 
de novas metas?

- Outros.

Os aspetos éticos na capacitação e monitorização da 
terapêutica:

- O acesso à informação e confidencialidade;
- A proteção da intimidade e privacidade das pesso-
as; 
- Princípios e normas de conduta; 
- Fronteiras e limites de atuação;
- O segredo profissional;
- A proteção de dados.

RECURSOS
- Análise de custo-eficácia e HIV/SIDA (1998). Coleção Boas Práticas da ONUSIDA;
-  As novas demências em infeciologia (2010). Ouakinin, Sílvia. 13ª Jornadas de doenças infeciosas em medicina familiar. 
Clínica Universitária de doenças infeciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina de Lisboa. Assuntos: 1. Pertur-
bações neurocognitivas associadas ao VIH / 2. Aspetos clínicos e de diagnóstico de demência associada ao VIH /3. A 
avaliação neuropsicológica / 4.Estratégias terapêuticas prioritárias na demência e outras perturbações neurocognitivas 
associadas ao VIH;

-  Aspetos psicológicos e comportamentais da adesão à terapêutica anti-retroviral (HAART) na infeção VIH-SIDA, (2004).  
Gonçalves, Graça e Costa Diogo. Tese de mestrado. Orientação de Sílvia Ouakinin. Psiquiatria. Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa; 

-  Considerações psiquiátricas. P.489-500 (2008). Ouakinin, Sílvia. F. Antunes (Ed). Manual sobre Sida, 3ª Edição. Per-
manyer. Portugal. Assuntos: 1. Perturbações neurobiológicas e psicobiológicas / 2. Perturbações depressivas e de an-
siedade / 3. Perturbações Psicóticas/ 4. Demência associada ao VIH/ 5.Complicações neuropsiquiátricas da medicação 
anti-retrovírica / 6. Interações entre psico-fármacos e outros fármacos usados no tratamento da infeção VIH;

-  Disposições Normativas no âmbito do Tratamento, em www.sida.pt;
-  Disposições Normativas no âmbito do Apoio Social e Direitos, em www.sida.pt;
- Doenças oportunistas relacionadas com o HIV( 2002). Coleção Boas Práticas da ONUSIDA; 
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-  Enfermagem: modelos de intervenção, Assuntos: 1.Cuidados de saúde primários: intervenção na preven-
ção, na educação para a saúde, estratégias de prevenção da infeção por VIH segundo a OMS e aconse-
lhamento, diagnóstico e referenciação como estratégia de saúde pública / 2. A infeção VIH/sida no contexto 
hospitalar: no serviço de internamento; na pediatria; na grávida e no hospital de dia / 3. Adesão terapêutica: o 
aconselhamento contínuo, a intervenção da enfermagem, as recomendações da OMS / 4.Cuidados continuados inte-
grados em doentes com VIH/sida: fluxograma de implementação da gestão da rede de referenciação / 5. Legislação e 
direitos das pessoas com VIH/sida;

-  Formulários para solicitação de materiais informativos e de redução de riscos, (2009). Coordenação Nacional para a 
infeção VIH/sida, em recursos www.sida.pt;

-  III Jornadas do GAT. A lipodistrofia, saúde mental e qualidade de vida, (2010).   Ouakinin, Sílvia;
-  Manual de boas práticas da farmácia hospitalar (2008).  em  www.sida.pt. Assuntos: 0. Fluxograma geral das “boas 
práticas” de farmácia hospitalar no âmbito da infeção VIH/sida / 1. Enquadramento da farmácia hospitalar: 1.1.”Boas 
práticas” da dispensa de medicamentos ao doente em regime de ambulatório; 1.2. Normas de funcionamento e procedi-
mentos – fluxograma do ato farmacêutico no âmbito da dispensa de medicamentos ao doente VIH; 1.3. Aconselhamento 
ao doente; 1.4. Comunicação com a equipa multidisciplinar; 1.5. Enquadramento legal; 2. Terapêutica farmacológica: 2.1. 
Terapêutica anti-retrovírica, 2.2. Efeitos adversos, 2.3. “Boas práticas” para a monitorização sérica (TDM) da terapêutica 
anti-retrovírica / 3. Aconselhamento ao doente 3.1. Falência terapêutica; 3.2. Adesão à terapêutica – métodos para avaliar 
a adesão - da investigação à prática clínica; 3.3. Seguimento farmacoterapêutico em doentes VIH+: conceito de cuidados 
farmacêuticos; conceito do segundo consenso de Granada; conceito do terceiro consenso de Granada; conceitos dos 
cuidados farmacêuticos e seguimento farmacoterapêutico: fluxograma do ato farmacêutico no âmbito da cedência de me-
dicamento ao doente VIH+; Método de dáder de seguimento farmacoterapêutico: fluxograma de processo do método de 
dáder de seguimento farmacoterapêutico; Fluxograma da primeira entrevista e modelo de  registo segundo o método de 
dáder de seguimento farmacoterapêutico; Fluxograma da fase de estudo do método de dáder de seguimento farmacote-
rapêutico; Fluxograma da fase de avaliação do método de dáder de seguimento famacoterapêutico; Modelo de registo da 
intervenção farmacêutica e fluxograma da fase de intervenção do método de dáder de seguimento terapêutico. 3.4. Su-
porte nutricional: desnutrição no doente com infeção VIH; Fatores patogénicos envolvidos na desnutrição do doente com 
infeção pelo VIH; Terapêutica nutricional: fluxograma nutricional no doente com infeção VIH/sida e fluxograma seleção 
da dieta entérica; Interações entre fármacos, nutrientes e estado nutricional: Interações fármaco /nutriente. Recomenda-
ções de administração / 4. Ensaios clínicos na área VIH/sida: Programas de uso antecipado; Elementos intervenientes 
num ensaio clínico: fluxograma dos ensaios clínicos no âmbito dos serviços farmacêuticos; “Boas práticas” clinicas para 
farmacêuticos; Fase pós ensaio-clínico /. 5. Aspetos farmacoeconómicos /  6. Padrões de qualidade assistencial: confi-
dencialidade, atualização da informação, comunicação;

-  Mediadores de integracão entre o sistema nervoso central e sistema imunitário - a sida numa abordagem psiconeuro 
(1999). Ouakinin, Sílvia. Revista Portuguesa de Psicossomatica. - Vol. 1, nº 2 . P. 91-111, em www.ispa.pt/biblioteca/loca-
lizacao_do_documento/r9.htm. 

-  Panel un treatment of HIV-infected pregnant women and prevention of perinatal transmission. Recommendations for use 
of antiretroviral drugs in pregnant HIV-1- infected women for maternal Health and interventions to reduce perinatal HIV-1 
transmission in the united states . Sep. 14,2011; pp1-207, em www.aidsinfo.nih.gov/contentfiles/perinatalIGL.pdf;

-  Parecer Jurídico sobre a partilha de informação de saúde (2011). Centro de Direito Biomédico, em www.sida.dgs.pt;
-  Parecer Jurídico relativo a cidadão que apresenta diversos problemas de saúde, designadamente ser portador de VIH, 
estar diagnosticado esquizofrenia e manter toxicodependência grave, acrescendo o facto de o cidadão recusar o trata-
mento. Centro de Direito Biomédico, em www.sida.dgs.pt;

-  Parecer Jurídico sobre o internamento compulsivo do VIH relativo a cidadão que apresenta diversos problemas de saúde, 
designadamente ser portador de VIH, estar diagnosticado esquizofrenia e manter toxicodependência grave, acrescendo 
o facto de o cidadão recusar o tratamento (2010). Centro de Direito Biomédico, em www.sida.pt;

-  Parecer nº 49, sobre a execução do teste de deteção do VIH após exposição ocupacional (2006).  Conselho Nacional de 
Ética para as Ciências da Vida,  em www.cnecv.gov.pt;

-  Parecer sobre sigilo médico 32/CNECV/2000. Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, em www.cnecv.gov.
pt;

-  Peripheral neuropathy in people with HIV. HIV&AIDS treatment in practice, em www.aidsmap.com;
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-  Programa Nacional de Prevenção e Controlo da infeção VIH e sida 2011-2015.  em www.sida.pt;
-  Programa Nacional para a Infeção VIH/sida (2012), recomendações portuguesas para o tratamento da 
infeção por VIH-1 e VIH-2. Direção Geral da Saúde;

-  Psicoimunologia e sida: fatores psicosociais, parâmetros imunológicos e evolução da infeção pelo VIH1 
(2000). Ouakinin, Sílvia Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa. Assuntos: 1. Psicossomática / 2.Psicologia da saúde / 3.Tese de Doutoramento / 4. Psiconeuroimunologia / 5. 
Stress / 6.SIDA / 7. VIH / 8.Doença / 9.Alexitimia / 10. Estratégia de Coping / 11. Instruments/Psychosomatics / 12. Health 
psychology / 13.Thesis / 14.Psychoneuroimunology / 15. Stress / 16.Psychosomatic /17. AIDS / HIV /18. Ilness /19, Alexi-
thymia / 20. Coping Strategy / 21.Instruments;

-  Publicações AIDSPortugal que poderá consultar em www.aidsportugal.com/publicacoes@63.aspx;
-  Recomendações Portuguesas  para o tratamento da infeção VIH – 1 e VIH – 2  (2012). Programa Nacional para a infe-
ção VIH/SIDA, em www.sida.pt. Assuntos:2. Categorização das Recomendações/ 3.Recomendações para o início da 
terapêutica antirretrovírica combinada (TARc) em doentes adultos e adolescentes com infeção crónica por VIH-1/  4.  
Recomendações para o início da terapêutica antirretrovírica combinada (TARc) em doentes adultos e adolescentes com 
infeção crónica por VIH-2/ 5. Recomendações para o início da terapêutica antirretrovírica combinada (TARc) em doentes 
adultos e adolescentes com infeção crónica por VIH-1 e VIH-2/ 6. Documentos de referência;

-  Recomendações Portuguesas para o  tratamento da infeção VIH/SIDA, (2011). Coordenação Nacional para a infeção 
VIH/sida,  em www.sida.pt. Assuntos: 1. Tratamento anti retrovírico/; 2.Prevenção da transmissão vertical do VIH/ 3. Re-
comendações sobre TARV na infeção por VIH-1 em idade pediátrica/ 4. Infeção por VIH-2/ 5.Padrões de qualidade assis-
tencial/ 6.Profilaxia pós exposição ocupacional (PPE), algoritmo de avaliação da necessidade de PPE/ 7.Profilaxia pós-
exposição não-ocupacional (PPENO), fluxograma de atuação após exposição não ocupacional a líquidos biológicos, folha 
de registo de episódio de exposição não ocupacional/ 8.Testes de resistência/ 9.Testes de tropismo/ 10.Monitorização de 
concentrações terapêuticas/11.Fármacos para profilaxia primária e secundária no âmbito da infeção VIH/sida.

-  Recomendações portuguesas para o diagnóstico e tratamento da infeção VIH/SIDA, (2009). Coordenação Nacional para 
a infeção VIH/sida, em  www.min-saude.pt;

-  Rede de referenciação hospitalar de infeciologia (2001). 
-  Síndrome de lipodistrofia em pacientes com infeção VIH/SIDA: aspetos psicossociais e qualidade de vida, (2004). Nabais, 
Isabel Maria Rolão. Tese de mestrado. Orientação de Sílvia Ouakinin. Psiquiatria. Faculdade de Medicina da Universida-
de de Lisboa; 

-  Situational assessment of the HIV/AIDS Notification System: A portuguese experience (2009).  Sarah Mauch. Coordena-
ção Coordenação Nacional para a Infeção VIH/sida, em www.sida.pt. 

-  Seropositividade : gerir a proximidade, prevenir a solidão. Educação para a saúde, p. 235-242, (1999). Ouakinin, Sílvia. 
Instituto Educação Psicologia. Braga, em www.ispa.pt/biblioteca/localizacao_do_documento/c7.htm. Assuntos: Psicolo-
gia da Saúde;

-  Seropositividade e a sida. Sida : eu e os outros. p. 19-29 (2000). Ouakinin, Sílvia. Climepsi,  em www.ispa.pt/biblioteca/
localizacao_do_documento/c1.htm. Assuntos: Psiquiatria / Psicopatologia;

-  Um guia de recursos  que visa ser um documento de consulta dos equipamentos e serviços disponíveis ao público , a 
nível nacional, vocacionado para responder às necessidades das pessoas infetadas e afetadas pelo VIH (2010). Coor-
denação Nacional para a infeção VIH/sida. Plataforma Laboral Contra a sida Infeção VIH, em www.sida.pt. Assuntos: 1. 
Enquadramento legal / 2.Auxiliar de consulta: fluxograma de aconselhamento como técnico de HST, médico de trabalho 
ou responsável de recursos humanos / 3.Caraterização sumária dos recursos disponíveis na área VIH/sida / 4.Linhas 
telefónicas de aconselhamento e apoio / 5.Recursos disponíveis por distrito.

- VIH&TB (2009), em www.aidsmap.com e em www.gatportugal.org.
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RECOMENDA-SE A CONSUlTA

NACIONAIS

AIDS Portugal
www.aidsportugal.com/Home@1.aspx

Associação ABRAÇO
www.abraco.pt

Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

APECS - Associação Portuguesa para o estudo clinico da SIDA 
www.apecs.pt

APMCG - Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 
www.apmcg.pt

APF- Associação Portuguesa para o planeamento da familiar 
www.apf.pt;

Comissão de ética para a investigação clínica
www.ceic.pt 

Coordenação Nacional para a Infeção VIH/SIDA
 www.sida.pt

DGS - Direção Geral da saúde 
 www.dgs.pt

GAT - Grupo Português de Ativistas sobre tratamentos VIH/sida 
www.gatportugal.org

Instituto da Droga e Toxicodependência
 www.idt.pt 

LPCS - Liga Portuguesa Contra a Sida 
 www.ligacontrasida.org

MAPS - Movimento de Apoio à Problemática da SIDA
 www.mapsida.org

Programa Nacional de Saúde Ocupacional
www.dgs.pt

Programa Nacional de luta contra a tuberculose
www.dgs.pt

Portal da Saúde
www.min-saude.pt

Portal de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

site sobre Lipodistrofia
 www.lipodistrofia.net

SPMI - Sociedade Portuguesa de Medicina Interna 
www.spmi.pt

SPP - Sociedade Portuguesa de Pediatria 
www.spp.pt

SPDIMC - Sociedade Portuguesa de Doenças Infeciosas e Microbio-
logia Clínica  

www.spdimc.org
SPV- Sociedade Portuguesa de Virologia 

www.spv.pt

INTERNACIONAIS

American College of Physicians – Internal Medicine 
www.acponline.org

European Society of Endocrinology
www.euro-endo.org

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
www.endocrino.org.br

The Endocrine Society
www.endo-society.org

OMS – Europa
 www.euro.who.int 

ONU-SIDA
 www.unaids.org/en

Aquando da preparação e da execução da formação, poderão ser consultadas as seguintes enti-
dades de referência nos sites assinalados:
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REqUISITOS pARA A SElEÇÃO DOS FORMADORES

RECOMENDAÇõES DE OpERACIONAlIzAÇÃO

Equipa de formadores deverá ser multidisciplinar com experiência na capacitação de indivíduos porta-
dores de infeção por VIH (médicos, enfermeiros, nutricionistas, dietistas, psicólogos, assistentes sociais 
e outros considerados relevantes) e com experiência em tratamento da infeção VIH/sida. A equipa de forma-
dores deverá, ter preferencialmente, formação pedagógica de formadores.

Aquando da preparação da formação sugere-se a  consulta das recomendações nacionais para o tratamento da 
infeção VIH/sida, do guia de recursos,  do manual de boas práticas da farmácia hospitalar; do manual de serviço 
social e da coleção de “Boas Práticas da ONU-SIDA”, disponíveis no site do programa Nacional para Infeção VIH/
SIDA em www.sida.pt. 

Recomenda-se ainda a consulta neste site do ”Manual de formação”, nomeadamente do Módulo 2 - Aconselha-
mento e Teste VIH: Submódulo 1: Introdução ao aconselhamento; Submódulo 2: Valores e atitudes no aconselha-
mento; Submmódulo 3: Competências em aconselhamento; Submódulo 4: Alteração comportamental; Submódulo 
7: Avaliação e gestão do risco de suicídio; Submódulo 8: Aconselhamento a Utilizadores de Drogas. E do  Módulo 
3 -  Adaptações do modelo standard e Referenciação: Submódulo 2: Adaptações a populações mais vulneráveis e 
Submódulo 3: Desenvolvimento da rede de referenciação. 

Por último, sugere-se o recurso à utilização do estudo de caso, no âmbito da capacitação do indivíduo portador de 
VIH para a gestão da doença, como metodologia de avaliação da formação, sendo de consultar a ficha de orien-
tações disponibilizada para o efeito.
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CApACITAÇÃO DO INDIVÍDUO INFETADO pOR VIH  
pARA A gESTÃO DA DOENÇAVIH/SIDA 07

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Dimensões Referentes de apoio à  avaliação

1 -  Explicação e  esclarecimento ao indivíduo sobre o 
plano de tratamento farmacológico e a importância 
da adesão à terapêutica.

2 -  Explicação e  esclarecimento ao indivíduo sobre o 
plano de tratamento nutricional/metabólico e a im-
portância da adesão à terapêutica.

  Tendo em conta o plano de  tratamentos prescrito;
  Tendo em conta as recomendações nacionais e in-
ternacionais para o tratamento da infeção VIH/sida;
  Tendo em conta os fatores de risco associados
  Tendo em conta os antecedentes pessoais (idade, 
patologias, medicamentos em uso, etc.);
  De acordo com as especificidades associadas ao 
setting;
  Tendo em conta os hábitos e estilos de vida: consu-
mo de substâncias ilícitas, comportamentos);
  Tendo em conta os aspetos socioeconómicas (esco-
laridade, profissão, situação face ao emprego, …);
  Tendo em conta a autoperceção do indivíduo face 
ao risco;
  Tendo em conta a auto perceção do indivíduo  na 
adesão à terapêutica;
  De acordo com as características dos fármacos;
  De acordo com a posologia, dosagem e administra-
ção dos mesmos;
  De acordo com as principais reações adversas e in-
terações medicamentosas/alimentares.

  Tendo em conta o plano de tratamento nutricional/
metabólico definido;
  Tendo em conta as causas de insuficiência energé-
tica;
  Tendo em conta as causas de insuficiência energé-
tica;
  Tendo em conta a quantidade e qualidade da com-
posição da alimentação;
  Tendo em conta as perdas nutricionais;
  Tendo em conta as alterações metabólicas;
  Tendo em conta o estádio da doença;
  Tendo em conta a utilização de alimentos probióticos 
e pré-bióticos;

No final da presente subunidade formativa, o formador poderá aplicar um exercício avaliativo mediante o recurso 
ao estudo de caso no âmbito da capacitação do indivíduo portador de infeção por  VIH para a gestão da doença, 
o qual deverá permitir aferir o grau de mobilização dos saberes propostos nesta unidade formativa.

Para o efeito, poderá o formador ter em conta as dimensões e os referentes de apoio à avaliação, seguidamente 
apresentados:

ORIENTAÇõES pARA A AVAlIAÇÃO DA FORMAÇÃO
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Dimensões Referentes de apoio à  avaliação

2 -    Explicação e  esclarecimento ao indivíduo sobre 
o plano de tratamento nutricional/metabólico e a 
importância da adesão à terapêutica.

3 -  Explicação e esclarecimento ao indivíduo sobre o 
plano de tratamento das alterações psicológicas 
associadas. 

4 -  Explicação e esclarecimento ao indivíduo sobre o 
plano de intervenção social.

  Tendo em conta a causas de perda de 
peso;
  Tendo em conta os sinais e sintomas;
  Tendo em conta a relação das tomas dos diferentes 
inibidores da protéase e horários de refeição e com-
posição da refeição;
  Tendo em conta as interações dos inibidores da 
transcriptase inversa com os horários das refeições;
  Tendo em conta os impactes da doença.

  Tendo em conta com os aspetos psicológicos asso-
ciados à vivência da infeção VIH/sida;
  Tendo em conta os fatores que promovem a adapta-
ção à infeção;
  Tendo em conta o processo de adaptação à doença 
  Tendo em conta os impactes da doença;
  Tendo em conta as estratégias de apoio emocional 
para a adesão ao tratamento.

  Tendo em conta os objetivos do acompanhamento 
social; 
  Tendo em conta o historial de vida do indivíduo;
  Tendo em conta as dimensões da vida do indivíduo; 
  Tendo em conta a atitude face à doença e ao futuro;
  Tendo em conta os hábitos e estilos de vida a mo-
dificar;
  Tendo em conta os aspetos legais;
  De acordo com a rede de recursos de apoio dispo-
níveis;
  De acordo com os apoios sociais disponíveis;
  De acordo com as recomendações nacionais e in-
ternacionais;
  De acordo com os fluxos definidos;
  Tendo em conta as medidas de prevenção e auto-
controlo, autovigilância e auto cuidado;
  Tendo em conta os impactes da doença.
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Dimensões Referentes de apoio à  avaliação

5 -  Referenciação para prestação de cuidados e elabo-
ração  do documento de referenciação. 

  De acordo como motivo de referencia-
ção;
  De acordo com os critérios de referenciação;
  De acordo com a rede de referenciação; 
  De acordo com a documentação de referenciação;
  Tendo em conta os procedimentos de referencia-
ção;
  Tendo em conta os fluxos de informação.
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Assistentes sociais. Entre 3 a 5 horas
DESTINATÁRIOS CARGA HORÁRIA DE REFERÊNCIA

ObJETIVOS DE ApRENDIzAgEM

No final da formação o formando deverá ser capaz de:

  Identificar e definir os conceitos básicos associados à infeção por  VIH/sida; 
  Identificar as estratégias facilitadoras de promoção da adesão terapêutica; 
  Reconhecer os fatores de insucesso relacionados com a educação terapêutica;  
  Identificar os riscos da não adesão ao tratamento;
  Compreender as consequências e o impacte da não adesão ao tratamento;
  Identificar as políticas e medidas sociais vigentes;
  Identificar os recursos da comunidade;
  Identificar a tipologia de entidades beneficiadoras;
  Reconhecer e utilizar a rede de recursos da comunidade em benefício dos indivíduos portadores de infeção 
por VIH/sida; 
  Compreender o papel do assistente social;
  Identificar os principais princípios éticos associados à intervenção do assistente social; 
  Identificar e aplicar as metodologias de intervenção social junto dos indivíduos portadores de infeção por VIH/
sida; 
  Elaborar o estudo/análise da situação; 
  Identificar as três dimensões inerentes do estudo/análise da situação;  
  Efetuar o diagnóstico social dos indivíduos portadores de infeção por VIH/sida; 
  Identificar os vários elementos que compõem o plano de intervenção social;  
  Elaborar um plano de intervenção social para indivíduos portadores de infeção por VIH/sida;
  Reconhecer a importância do ajustamento contínuo do plano de ação;  
  Monitorizar e avaliar o plano de intervenção social;
  Identificar os indicadores a monitorizar e avaliar;  
  Aplicar os instrumentos para monitorizar o plano de intervenção social;  
  Identificar a legislação VIH/sida;
  Identificar as redes de referenciação aplicáveis;  
  Aplicar os critérios e procedimentos para referenciação hospitalar;    
  Identificar a rede de cuidados continuados;   
  Aplicar os critérios e procedimentos para referenciação para cuidados continuados;  
  Identificar redes de apoio social existentes na comunidade;   
  Aplicar os critérios e procedimentos para referenciação para redes de apoio social;
  Identificar aspetos éticos a ter na capacitação dos indivíduos portadores de infeção por VIH/sida,  e aplicar os 
princípios e procedimentos de normas de conduta;

ACONSElHAMENTO E ApOIO SOCIAl NA INFEÇÃO  VIH/SIDA
CÓDIgO  

DA UNIDADE  
DE FORMAÇÃO

VIH/SIDA 08



VIH/SIDA146

CONTEÚDOS

Noções básicas relacionadas com a infeção VIH/sida:
-  Síndrome da imunodeficiência adquirida; 
- Principais vias de transmissão;
- As várias fases de evolução da doença;
- Os objetivos do tratamento anti retrovírico.

Estratégias facilitadoras de promoção da adesão tera-
pêutica: 

-  Familiares (envolvimento, participação da família na 
adesão ao tratamento);

- Suporte psicossocial;
- Equipamento e resposta social de apoio;
- Apoio da entidade empregadora;
-  Outras relacionadas com o acesso e facilitação do 
tratamento (consulta fora de horas; toma diretamente 
observada; visitas domiciliárias, etc.).

Os fatores de insucesso relacionados com a educação 
terapêutica: 

- Aspetos psicológicos/psiquiátricos;
- Aspetos sociais, económicos; 
- Aspetos culturais; 
- Aspetos religiosos;
- Acessibilidade (acesso aos medicamentos e trata-
mento);
- A dinâmica familiar;
- Relativos à doença (debilidade física e mental);
- Relativos ao regime terapêutico prescrito;
-  A relação médico/doente e/ou outros profissionais de 
saúde;

-  A organização e articulação dos serviços/entidades 
do sistema de saúde e/ou social;

- Relativos à entidade empregadora;
-  Indícios de não compreensão da explicação da te-
rapêutica;

- Outros.
 
Riscos da não adesão ao tratamento:

- Negação da doença;
- Insucesso terapêutico;
- Evolução natural da doença;
- Desenvolvimento de coinfeções;
- Desenvolvimento de comorbilidades;
- Transmissão da doença;
- Existência de problemas sociais;
- Ausência de suporte social e afetivo;
-  Crenças e conceções distorcidas e irreais da doença 
e do tratamento;

- Dificuldade de organização para ade-
quar as exigências do tratamento às ro-
tinas diárias;
- Abuso de substâncias psicoativas.

As consequências e o impacte da não adesão ao trata-
mento:

- Individuais;
- Sociais;
- Saúde pública.

As políticas e medidas sociais vigentes:
- Principais políticas;
- Principais medidas e públicos-alvo;
- Tipologia de entidades beneficiadoras.

Os recursos da comunidade:
- CRI’S;
- ONGS;
- Outros.

O papel do assistente social:
- As orientações da OMS;
- A ética e o serviço social.

A abordagem social aos indivíduos portadores da infe-
ção VIH/sida: 

- Metodologias de intervenção: 
• A metodologia clássica do serviço social; 
•  A adaptação da metodologia para a intervenção jun-
to aos indivíduos portadores da infeção VIH/sida.

- Estudo/análise da situação: 
• A pessoa;
• O contexto;
• O problema.

- O diagnóstico Social: 
• As dimensões a avaliar;
• Os instrumentos de recolha de informação;
• A sistematização da informação.

- O plano de intervenção social: 
• Os  objetivos;
• Tipologia de ações e as atividades relacionadas; 
• Os tempos de execução;
• Os recursos a mobilizar;
• A importância de uma intervenção multidisciplinar. 
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-  Monitorização e avaliação do plano de intervenção 
social: 

•  A importância do ajustamento contínuo do plano 
de ação;

• Os indicadores a monitorizar e a avaliar;
• Os instrumentos de monitorização e avaliação;
•  A ventilação dos resultados no ajustamento do pla-
no de intervenção social.

Documentação de referência:
-  Legislação e direitos e deveres dos indivíduos por-

tadores da infeção VIH/sida;      

A Referenciação: 
- Motivo de referenciação;
- Critérios de referenciação;
-  Redes de referenciação: cuidados hospitalares, cui-

dados continuados e cuidados sociais 
especializados, rede cuidados de saúde 
e de apoio social;

- Procedimentos de referenciação; 
- Fluxos de informação para a referenciação;
- Documentação de referenciação. 

Os aspetos éticos na capacitação e monitorização da 
terapêutica:

- O acesso à informação e confidencialidade;
- A proteção da intimidade e privacidade das pesso-
as;
- Princípios e normas de conduta;
- Fronteiras e limites de atuação;
- O segredo profissional;
- A proteção de dados.

RECURSOS
- Análise de custo-eficácia e HIV/SIDA (1998). Coleção Boas Práticas da ONUSIDA;
-  Aspetos psicológicos e comportamentais da adesão à terapêutica anti-retroviral (HAART) na infeção VIH-SIDA, (2004).  
Gonçalves, Graça e Costa Diogo. Tese de mestrado. Orientação de Sílvia Ouakinin. Psiquiatria. Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa; 

- Disposições Normativas no âmbito do Apoio Social e Direitos, em www.sida.pt;
- Doenças oportunistas relacionadas com o HIV( 2002). Coleção Boas Práticas da ONUSIDA; 
-  Enfermagem: modelos de intervenção., em www.sida.pt Assuntos: 1.Cuidados de saúde primários: intervenção na pre-
venção, na educação para a saúde, estratégias de prevenção da infeção por VIH segundo a OMS e aconselhamento, 
diagnóstico e referenciação como estratégia de saúde pública / 2. A infeção VIH/sida no contexto hospitalar: no serviço 
de internamento; na pediatria; na grávida e no hospital de dia / 3. Adesão terapêutica: o aconselhamento contínuo, a in-
tervenção da enfermagem, as recomendações da OMS / 4.Cuidados continuados integrados em doentes com VIH/sida: 
fluxograma de implementação da gestão da rede de referenciação / 5. Legislação e direitos das pessoas com VIH/sida;

-  Formulários para solicitação de materiais informativos e de redução de riscos, (2009). Coordenação Nacional para a 
infeção VIH/sida, em recursos www.sida.pt;

- III Jornadas do GAT. A lipodistrofia, saúde mental e qualidade de vida, (2010).   Ouakinin, Sílvia .
-  Panel un treatment of HIV-infected pregnant women and prevention of perinatal transmission. Recommendations for use 
of antiretroviral drugs in pregnant HIV-1- infected women for maternal Health and interventions to reduce perinatal HIV-1 
transmission in the united states . Sep. 14,2011; pp1-207, em www.aidsinfo.nih.gov/contentfiles/perinatalIGL.pdf;

-  Parecer Jurídico sobre a partilha de informação de saúde (2011). Centro de Direito Biomédico, em www.sida.dgs.pt;
-  Parecer Jurídico relativo a cidadão que apresenta diversos problemas de saúde, designadamente ser portador de VIH, 
estar diagnosticado esquizofrenia e manter toxicodependência grave, acrescendo o facto de o cidadão recusar o trata-
mento. Centro de Direito Biomédico, em www.sida.dgs.pt;

-  Parecer Jurídico sobre o internamento compulsivo do VIH relativo a cidadão que apresenta diversos problemas de saú-
de, designadamente ser portador de VIH, estar diagnosticado esquizofrenia e manter toxicodependência grave, acres-
cendo o facto de o cidadão recusar o tratamento (2010). Centro de Direito Biomédico, em www.sida.pt;

-  Parecer nº 49, sobre a execução do teste de deteção do VIH após exposição ocupacional (2006).  Conselho Nacional 
de Ética para as Ciências da Vida,  em www.cnecv.gov.pt;

-  Parecer sobre sigilo médico 32/CNECV/2000. Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, em www.cnecv.
gov.pt;

-  Peripheral neuropathy in people with HIV. HIV&AIDS treatment in practice, em www.aidsmap.com;
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-  Programa Nacional de Prevenção e Controlo da infeção VIH e sida 2011-2015, em www.sida.pt;
-  Publicações AIDSPortugal que poderá consultar em www.aidsportugal.com/publicacoes@63.aspx;
-  Rede de referenciação hospitalar de infeciologia (2001); 
-  Situational assessment of the HIV/AIDS Notification System: A portuguese experience (2009).  Sarah 
Mauch. Coordenação Coordenação Nacional para a Infeção VIH/sida, em www.sida.pt; 

-  Seropositividade : gerir a proximidade, prevenir a solidão. Educação para a saúde, p. 235-242, (1999). Ouakinin, Sílvia. 
Instituto Educação Psicologia. Braga, em www.ispa.pt/biblioteca/localizacao_do_documento/c7.htm. Assuntos: Psicolo-
gia da Saúde;

-  Seropositividade e a sida. Sida: eu e os outros. p. 19-29, (2000). Ouakinin, Sílvia. Climepsi, em www.ispa.pt/biblioteca/
localizacao_do_documento/c1.htm. Assuntos: Psiquiatria / Psicopatologia;

-  Um guia de recursos  que visa ser um documento de consulta dos equipamentos e serviços disponíveis ao público , a 
nível nacional, vocacionado para responder às necessidades das pessoas infetadas e afetadas pelo VIH (2010). Coor-
denação Nacional para a infeção VIH/sida. Plataforma Laboral Contra a sida Infeção VIH, em www.sida.pt. Assuntos: 1. 
Enquadramento legal / 2.Auxiliar de consulta: fluxograma de aconselhamento como técnico de HST, médico de trabalho 
ou responsável de recursos humanos / 3.Caraterização sumária dos recursos disponíveis na área VIH/sida / 4.Linhas 
telefónicas de aconselhamento e apoio / 5.Recursos disponíveis por distrito.

-  VIH&TB (2009), em www.aidsmap.com e em www.gatportugal.org;

RECOMENDA-SE A CONSUlTA

NACIONAIS

AIDS Portugal
www.aidsportugal.com/Home@1.aspx

Associação ABRAÇO
www.abraco.pt

Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

APECS - Associação Portuguesa para o estudo clinico da SIDA 
www.apecs.pt

APMCG - Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 
www.apmcg.pt

APF- Associação Portuguesa para o planeamento da familiar 
www.apf.pt;

Comissão de ética para a investigação clínica
www.ceic.pt 

Coordenação Nacional para a Infeção VIH/SIDA
 www.sida.pt

DGS - Direção Geral da saúde 
 www.dgs.pt

GAT - Grupo Português de Ativistas sobre tratamentos VIH/sida 
www.gatportugal.org

Instituto da Droga e Toxicodependência
 www.idt.pt 

LPCS - Liga Portuguesa Contra a Sida 
 www.ligacontrasida.org

MAPS - Movimento de Apoio à Problemática da SIDA
 www.mapsida.org

Programa Nacional de Saúde Ocupacional
www.dgs.pt

Programa Nacional de luta contra a tuberculose
www.dgs.pt

Portal da Saúde
www.min-saude.pt

Portal de Saúde Pública
www.saudepublica.web.pt

site sobre Lipodistrofia
 www.lipodistrofia.net

SPMI - Sociedade Portuguesa de Medicina Interna 
www.spmi.pt

SPP - Sociedade Portuguesa de Pediatria 
www.spp.pt

SPDIMC - Sociedade Portuguesa de Doenças Infeciosas e Microbio-
logia Clínica  

Aquando da preparação e da execução da formação, poderão ser consultadas as seguintes entidades de 
referência nos sites assinalados:
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www.spdimc.org
SPV- Sociedade Portuguesa de Virologia 

www.spv.pt

INTERNACIONAIS

American College of Physicians – Internal Medicine 
www.acponline.org

European Society of Endocrinology
www.euro-endo.org

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
www.endocrino.org.br

The Endocrine Society
www.endo-society.org

OMS – Europa
 www.euro.who.int 

ONU-SIDA
 www.unaids.org/en

REqUISITOS pARA A SElEÇÃO DOS FORMADORES

RECOMENDAÇõES DE OpERACIONAlIzAÇÃO

A equipa de formadores deverá ser constituída por assistentes sociais e outros considerados relevantes, com expe-
riência em aconselhamento e apoio social a  indivíduos portadores da infeção por  VIH/sida: a equipa de formadores 
deverá ter, preferencialmente, formação pedagógica de formadores.

No âmbito da preparação da formação sugere-se a consulta do manual de serviço social e do guia de recursos  
disponível no site do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida, em www.sida.pt.

Recomenda-se ainda a consulta neste site do “Manual de formação”, nomeadamente do módulo 2: Aconselha-
mento e Teste VIH: Submódulo - 1: Introdução ao aconselhamento; Submódulo - 2: Valores e atitudes no acon-
selhamento;  Submódulo - 3: Competências em aconselhamento;  Submódulo - 4: Alteração comportamental ; 
Submódulo - 5: Aconselhamento pré-teste; Submódulo - 6: Aconselhamento pós-teste;  Submódulo -  7: Avaliação 
e gestão do risco de suicídio; Submódulo - 8: Aconselhamento a utilizadores de drogas. E do módulo 3:  Adaptações 
do modelo standard e referenciação, Submódulo - 3: Desenvolvimento da rede de referenciação.

Por último, sugere-se o recurso ao estudo de caso no âmbito aconselhamento e apoio social a indivíduos portado-
res da infeção VIH/sida, como metodologia de avaliação da formação, pelo que deverá consultar a ficha disponibi-
lizada para o efeito neste documento.
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ACONSElHAMENTO E ApOIO SOCIAl NO VIH/SIDA
VIH/SIDA 08

CÓDIgO  
DA UNIDADE  

DE FORMAÇÃO

Dimensões Referentes de apoio à  avaliação

1 -  Elaboração do diagnóstico social.

2 -  Definição do plano de intervenção social .

  Tendo em conta  as dimensões a avaliar;
  Tendo em conta os antecedentes pessoais (idade, 
patologias, medicamentos em uso, etc.);
  De acordo com as especificidades associadas ao 
setting;
  Tendo em conta os hábitos e estilos de vida: consu-
mo de substâncias ilícitas, comportamentos);
  Tendo em conta os aspetos socioeconómicas (esco-
laridade, profissão, situação face ao emprego, …);
  Tendo em conta a auto perceção do indivíduo face 
ao risco;
  Tendo em conta a auto perceção do indivíduo na 
adesão à terapêutica;
  Tendo em conta os instrumentos de recolha de infor-
mação a aplicar;
  Tendo em conta as necessidades identificadas.

  Tendo em conta as necessidades identificadas;
  Tendo em conta os objetivos definidos;
  Tendo em conta os recursos a mobilizar;
  Tendo em conta as dimensões da vida do indivíduo; 
  Tendo em conta a atitude face à doença e ao futuro;
  Tendo em conta os aspetos legais;
  De acordo  com a rede de recursos de apoio dispo-
níveis;
  De acordo com os apoios sociais disponíveis;
  Tendo em conta a intervenção multidisciplinar;
  Tendo em conta os fluxos definidos.

No final desta unidade formativa, o formador poderá aplicar um exercício avaliativo  no âmbito do aconselhamen-
to e apoio social a  indivíduos portadores de infeção VIH/sida  o que permitirá aferir o grau de mobilização dos 
conhecimentos adquiridos durante a unidade formativa.

Para o efeito, poderá o formador ter em conta as dimensões e referentes de apoio à avaliação, seguidamente 
apresentados:

ORIENTAÇõES pARA A AVAlIAÇÃO DA FORMAÇÃO
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Dimensões Referentes de apoio à  avaliação

3 -  Monitorização e avaliação do plano de intervenção 
social.

4 -Referenciação. 

  Tendo em conta os objetivos do acompa-
nhamento social;
  De acordo com o estado de evolução da do-
ença;
  Tendo em conta a atitude do indivíduo face à doença;
  De acordo com os indicadores definidos;
  De acordo com os instrumentos de monitorização e 
avaliação;
  Tendo em conta os aspetos legais;
  De acordo com a rede de recursos de apoio dispo-
níveis;
  Tendo em conta a necessidade de se efetuar reajus-
tamentos ao plano de intervenção social.

  De acordo como motivo de referenciação;
  De acordo com os critérios de referenciação;
  De acordo com a rede de recursos de apoio dispo-
níveis;
  De acordo com a documentação de referenciação;
  Tendo em conta os procedimentos de referencia-
ção;
  Tendo em conta os fluxos de informação.
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ACONSElHAR E ORIENTAR OS INDIVÍDUOS pARA A ADOÇÃO DE COM-
pORTAMENTOS pREVENTIVOS E pARA A DETEÇÃO pRECOCE DO VIH UC-VIH/SIDA01

CÓDIgO
 DA UNIDADE 

DE COMpETENCIA

SAbERES FAzER -TéCNICOS SAbERES
  Identificar e definir os principais conceitos asso-
ciados à infeção por VIH;
  Identificar a epidemiologia da infeção VIH/sida  
(Mundo, Europa e Portugal);
  Identificar a etiologia da infeção por VIH;
  Identificar e caracterizar os grupos de risco;
  Identificar as principais coinfeções e comorbilida-
des associadas à infeção  VIH/sida;
  Identificar as principais vias de transmissão da 
infeção VIH/sida;
  Identificar os diversos tipos de impactes da infe-
ção VIH/sida;
  Identificar os diversos aspetos éticos relaciona-
dos com a infeção VIH/sida;
  Identificar os diversos aspetos legais relaciona-
dos com a infeção VIH/sida;
  Reconhecer a importância das recomendações 
nacionais e internacionais para a infeção VIH/
sida; 
  Reconhecer a importância das normas e circu-
lares normativas nacionais para a infeção VIH/
sida;
  Identificar as organizações nacionais e interna-
cionais com intervenção na infeção VIH/sida;
  Caraterizar e avaliar os comportamentos do in-
divíduo e do meio envolvente em que este se 
insere;
  Identificar os objetivos e princípios do aconselha-
mento preventivo para a infeção por VIH;
  Esclarecer os indivíduos sobre os comportamen-
tos de risco e formas de transmissão das IST e 
da infeção por VIH;
  Esclarecer sobre os comportamentos e  medidas 
preventivas a adotar no âmbito da infeção VIH/
sida.

  Principais conceitos da infeção por VIH;
  Epidemiologia da infeção por VIH/sida;
  Etiologia da infeção por VIH;
  Principais grupos de risco;
  Principais coinfeções e comorbilidades associa-
das à infeção  VIH/sida;
  Principais vias de transmissão 
  Principais impactes da infeção VIH/sida;
  Aspetos éticos relacionados com a infeção VIH/
sida;
  Aspetos legais relacionados com a infeção VIH/
sida;
  Documentos de referência, nacionais e interna-
cionais da infeção VIH/sida;
  Organizações de referência no âmbito da infeção 
VIH/sida;
  Variáveis de caraterização: comportamentos, há-
bitos, atitudes, perceção de comportamentos de 
risco do indivíduo e características do meio em 
que este se insere;
  O aconselhamento individual no âmbito da infe-
ção por  VIH;
  Princípios orientadores e medidas preventivas no 
âmbito da infeção VIH/sida.

SABERES



VIH/SIDA155

SAbERES SOCIAIS E RElACIONAIS

  Compreender a importância de respeitar os prin-
cípios de ética no desempenho das suas fun-
ções;
  Compreender a importância de respeitar e apli-
car os normativos definidos no desempenho das 
suas funções;
  Compreender a importância de demonstrar com-
preensão, paciência e sensibilidade na interação 
ou explicação ao indivíduo e/ou seu cuidador;
  Compreender a importância de comunicar de for-
ma clara, precisa e assertiva;
  Compreender a importância de agir de acordo 
com normas e/ou procedimentos definidos no 
âmbito das suas atividades.
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ACONSElHAR E ORIENTAR gRUpOS E COMUNIDADES NA ADOÇÃO DE  
COMpORTAMENTOS pREVENTIVOS E pARA A DETEÇÃO pRECOCE DO VIH UC-VIH/SIDA02

CÓDIgO
 DA UNIDADE 

DE COMpETENCIA

SAbERES FAzER -TéCNICOS SAbERES
  Identificar e definir os principais conceitos asso-
ciados à infeção por VIH;
  Identificar a epidemiologia da infeção VIH/sida  
(Mundo, Europa e Portugal);
 Identificar a etiologia da infeção por VIH;
  Identificar as características associadas aos di-
versos grupos no âmbito da infeção VIH/sida;
  Identificar as principais coinfeções e comorbilida-
des associadas à infeção  VIH/sida;
  Identificar as principais vias de transmissão da 
infeção VIH/sida;
  Identificar os diversos tipos de impactes da infe-
ção VIH/sida;
  Identificar os diversos aspetos éticos relaciona-
dos com a infeção VIH/sida;
  Identificar os diversos aspetos legais relaciona-
dos com a infeção VIH/sida;
  Reconhecer a importância das recomendações 
nacionais e internacionais para a infeção VIH/
sida; 
  Reconhecer a importância das normas e circu-
lares normativas nacionais para a infeção VIH/
sida;
  Identificar as organizações nacionais e interna-
cionais com intervenção na infeção VIH/sida;
  Caracterizar o grupo ou comunidade a intervir 
  Identificar os modelos e teorias de intervenção 
no âmbito da infeção VIH/sida em grupos e co-
munidades;
  Elaborar projetos de intervenção comunitária no 
âmbito da prevenção da infeção por VIH dirigidos 
a diferentes  grupos e comunidades,  utilizando 
os meios de comunicação adequados;
  Efetuar o diagnóstico de necessidades de saúde 
em grupos e comunidades no âmbito da infeção 
por VIH;

  Principais conceitos da infeção por VIH;
  Epidemiologia da infeção por VIH/sida;
  Etiologia da infeção por VIH;
  Principais grupos de risco;
  Principais coinfeções e comorbilidades associa-
das à infeção  VIH/sida;
  Principais vias de transmissão 
  Principais impactes da infeção VIH/sida;
  Aspetos éticos relacionados com a infeção VIH/
sida;
  Aspetos legais relacionados com a infeção VIH/
sida;
  Documentos de referência, nacionais e interna-
cionais da infeção VIH/sida;
  Organizações de referência no âmbito da infeção 
VIH/sida;
  Contexto epidemiológico, social, económico, cul-
tural, hábitos e modos de vida do grupo; 
  Modelos e teorias de intervenção no âmbito da 
infeção/VIH/sida; 
  Programas de intervenção comunitária;
  Caraterísticas e especificidades dos contextos de 
intervenção e dos grupos  no âmbito da infeção 
VIH/sida;
  Meios de comunicação no âmbito da promoção 
da saúde;
  Diagnóstico de necessidades de saúde em gru-
pos e comunidades no âmbito da infeção por 
VIH;
  Definição e gestão de projetos de intervenção 
comunitária no âmbito da prevenção da infeção 
por VIH.

SABERES
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SAbERES SOCIAIS E RElACIONAIS

  Compreender a importância de respeitar os prin-
cípios de ética no desempenho das suas fun-
ções;
  Compreender a importância de demonstrar com-
preensão, paciência e sensibilidade na interação 
ou explicação ao indivíduo e/ou seu cuidador;
  Compreender a importância de comunicar de for-
ma clara, precisa e assertiva;
  Compreender a importância de agir de acordo 
com normas e/ou procedimentos definidos no 
âmbito das suas atividades.

  Definir plano de intervenção e de atuação no 
grupo ou comunidade no âmbito da infeção VIH/
sida;
  Acompanhar e monitorizar os resultados de proje-
tos de intervenção comunitária no âmbito da pre-
venção da infeção por VIH.

SAbERES FAzER -TéCNICOS
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ACONSElHAR NO pRé E pÓS-TESTE DE DETEÇÃO DA INFEÇÃO pOR VH
UC-VIH/SIDA03

CÓDIgO
 DA UNIDADE 

DE COMpETENCIA

SAbERES FAzER -TéCNICOS SAbERES
  Identificar e definir os principais conceitos asso-
ciados à infeção por VIH;
  Identificar a epidemiologia da infeção VIH/sida  
(Mundo, Europa e Portugal);
  Identificar a etiologia da infeção por VIH;
  Identificar as características associadas aos di-
versos grupos no âmbito da infeção VIH/sida;
  Identificar as principais coinfeções e comorbilida-
des associadas à infeção  VIH/sida;
  Identificar as principais vias de transmissão da 
infeção VIH/sida;
  Identificar os diversos tipos de impactes da infe-
ção VIH/sida;
  Identificar os diversos aspetos éticos relaciona-
dos com a infeção VIH/sida;
  Identificar os diversos aspetos legais relaciona-
dos com a infeção VIH/sida;
  Identificar os aspetos a ter em conta na prepa-
ração de uma sessão de aconselhamento para 
a realização do teste de deteção da infeção por  
VIH;
  Identificar os aspetos a ter em conta no acon-
selhamento  pré teste de deteção da infeção por  
VIH;
  Identificar os aspetos a ter em conta no acon-
selhamento pós teste de deteção da infeção por  
VIH;
  Identificar e aplicar estratégias para construção 
de um plano de redução de riscos e de mudança 
de comportamentos;
  Identificar e aplicar as estratégias de apoio emo-
cional adequadas às características e condições 
dos indivíduos;
  Reconhecer a importância das recomendações 
nacionais e internacionais para a infeção VIH/
sida; 

  Principais conceitos da infeção por VIH;
  Epidemiologia da infeção por VIH/sida;
  Etiologia da infeção por VIH;
  Principais grupos de risco;
  Principais coinfeções e comorbilidades associa-
das à infeção  VIH/sida;
  Principais vias de transmissão 
  Principais impactes da infeção VIH/sida;
  Aspetos éticos relacionados com a infeção VIH/
sida;
  Aspetos legais relacionados com a infeção VIH/
sida;
  Princípios orientadores e medidas preventivas no 
âmbito da infeção por VIH;
  Planeamento e organização de uma sessão de 
aconselhamento para a realização do teste de 
deteção da infeção por VIH; 
  Aconselhamento  pré teste de deteção da infeção 
por  VIH;
  Aconselhamento pós teste de deteção da infeção 
por  VIH;
  Estratégias para construção de um plano de re-
dução de riscos e de mudança de comportamen-
tos;
  Estratégias de apoio emocional;
  Documentos de referência, nacionais e interna-
cionais da infeção VIH/sida;
  Organizações de referência no âmbito da infeção 
VIH/sida.

SABERES
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SAbERES SOCIAIS E RElACIONAIS

  Compreender a importância de respeitar os prin-
cípios de ética no desempenho das suas fun-
ções;
  Compreender a importância de demonstrar com-
preensão, paciência e sensibilidade na interação 
ou explicação ao indivíduo e/ou seu cuidador;
  Compreender a importância de comunicar de for-
ma clara, precisa e assertiva;
  Compreender a importância de agir de acordo 
com normas e/ou procedimentos definidos no 
âmbito das suas atividades.

  Reconhecer a importância das normas e circu-
lares normativas nacionais para a infeção VIH/
sida;
  Identificar as organizações nacionais e internacio-
nais com intervenção na infeção VIH/sida.

SAbERES FAzER -TéCNICOS
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DIAgNOSTICAR E AVAlIAR O ESTáDIO DE INFEÇÃO DO VIH/SIDA
UC-VIH/SIDA04

CÓDIgO
 DA UNIDADE 

DE COMpETENCIA

SAbERES FAzER -TéCNICOS SAbERES
  Identificar e definir os principais conceitos asso-
ciados à infeção por VIH;
  Identificar a epidemiologia da infeção VIH/sida  
(Mundo, Europa e Portugal);
  Identificar a etiologia da infeção por VIH;
  Identificar as características associadas aos di-
versos grupos no âmbito da infeção VIH/sida;
  Identificar as principais vias de transmissão da 
infeção VIH/sida;
  Identificar os diversos aspetos éticos relaciona-
dos com a infeção VIH/sida;
  Identificar os diversos aspetos legais relaciona-
dos com a infeção VIH/sida;
  Reconhecer a importância das recomendações 
nacionais e internacionais para a infeção VIH/
sida; 
  Reconhecer a importância das normas e circu-
lares normativas nacionais para a infeção VIH/
sida;
  Identificar as organizações nacionais e interna-
cionais com intervenção na infeção VIH/sida;
  Realizar o teste rápido;
  Realizar o diagnóstico e avaliação biofisiológica 
do indivíduo;
  Registar e notificar o caso diagnosticado;
  Realizar o diagnóstico e avaliação das alterações 
psiquiátricas;
  Realizar o diagnóstico e a avaliação das altera-
ções psicológicas;
  Realizar o diagnóstico e a avaliação social do in-
divíduo;
  Referenciar o indivíduo para cuidados hospitala-
res.

  Principais conceitos da infeção por VIH;
  Epidemiologia da infeção por VIH/sida;
  Etiologia da infeção por VIH;
  Fatores de risco da infeção por VIH e outras IST;
  Principais vias de transmissão da infeção VIH/
sida;
  Aspetos éticos relacionados com a infeção VIH/
sida;
  Conceito de consentimento informado para a re-
alização do teste rápido;
  Aspetos legais relacionados com a infeção VIH/
sida;
  Documentos de referência, nacionais e interna-
cionais da infeção VIH/sida;
  Organizações de referência no âmbito da infeção 
VIH/sida;
  Conceito de teste rápido;
  Recursos para a realização do teste rápido de 
deteção da infeção por VIH;
  Procedimentos para a realização, interpretação e 
registo de resultados;
  Diagnóstico da infeção VIH/sida e a avaliação 
das principais coinfeções e comorbilidades asso-
ciadas ao VIH/sida;
  Procedimentos de registo e notificação de caso 
diagnosticado;
  Diagnóstico e avaliação das alterações psiquiá-
tricas; 
  Diagnóstico e a avaliação das alterações psico-
lógicas;
  Diagnóstico e a avaliação social do indivíduo;
  Referenciação para cuidados hospitalares. 

SABERES
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SAbERES SOCIAIS E RElACIONAIS

  Compreender a importância de respeitar os prin-
cípios de ética no desempenho das suas fun-
ções;
  Compreender a importância de demonstrar com-
preensão, paciência e sensibilidade na interação 
ou explicação ao indivíduo e/ou seu cuidador;
  Compreender a importância de comunicar de for-
ma clara, precisa e assertiva;
  Compreender a importância de agir de acordo 
com normas e/ou procedimentos definidos no 
âmbito das suas atividades.
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plANEAR E AplICAR UMA INTERVENÇÃO TERApÊUTICA  
ADEqUADA E INTEgRADA NA INFEÇÃO pOR VIHUC-VIH/SIDA05

CÓDIgO
 DA UNIDADE 

DE COMpETENCIA

SAbERES FAzER -TéCNICOS SAbERES
  Identificar e definir os principais conceitos asso-
ciados à infeção por VIH;
  Identificar a epidemiologia da infeção VIH/sida  
(Mundo, Europa e Portugal);
  Identificar a etiologia da infeção por VIH;
  Identificar as características associadas aos di-
versos grupos no âmbito da infeção VIH/sida;
  Identificar as principais vias de transmissão da 
infeção por VIH;
  Identificar os diversos aspetos éticos relaciona-
dos com a infeção VIH/sida;
  Identificar os diversos aspetos legais relaciona-
dos com a infeção VIH/sida;
  Reconhecer a importância das recomendações 
nacionais e internacionais para a infeção VIH/
sida; 
  Reconhecer a importância das normas e circu-
lares normativas nacionais para a infeção VIH/
sida;
  Identificar as organizações nacionais e interna-
cionais com intervenção na infeção VIH/sida;
  Identificar as intervenções terapêuticas farmaco-
lógicas no âmbito da infeção VIH/sida; 
  Identificar as intervenções terapêuticas não far-
macológicas no âmbito da infeção VIH/sida; 
  Identificar e acompanhar os planos de tratamento 
prescritos;
  Referenciar os indivíduos para os  diferentes ní-
veis de prestação de cuidados.

  Principais conceitos da infeção por VIH;
  Epidemiologia da infeção por VIH/sida;
  Etiologia da infeção por VIH;
  Fatores de risco da infeção por VIH e outras IST;
  Principais vias de transmissão da infeção VIH/
sida;
  Aspetos éticos relacionados com a infeção VIH/
sida;
  Aspetos legais relacionados com a infeção VIH/
sida;
  Recomendações nacionais e internacionais para 
o tratamento da infeção por VIH;
  Documentos de referência, nacionais e interna-
cionais da infeção VIH/sida;
  Organizações de referência no âmbito da infeção 
VIH/sida;
  Intervenções terapêuticas  farmacológicas no tra-
tamento da infeção por VIH;
  Intervenções terapêuticas não farmacológicas: 
tratamento nutricional/metabólico,  tratamento 
das alterações psicológicas e plano de interven-
ção social;
  Monitorização de planos de tratamento; 
  Referenciação em VIH/sida.

SABERES
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SAbERES SOCIAIS E RElACIONAIS

  Compreender a importância de respeitar os prin-
cípios de ética no desempenho das suas fun-
ções;
  Compreender a importância de demonstrar com-
preensão, paciência e sensibilidade na interação 
ou explicação ao indivíduo e/ou seu cuidador;
  Compreender a importância de comunicar de for-
ma clara, precisa e assertiva;
  Compreender a importância de agir de acordo 
com normas e/ou procedimentos definidos no 
âmbito das suas atividades.
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SAbERES SOCIAIS E RElACIONAIS

  Compreender a importância de respeitar os prin-
cípios de ética no desempenho das suas fun-
ções;
  Compreender a importância de demonstrar com-
preensão, paciência e sensibilidade na interação 
ou explicação ao indivíduo e/ou seu cuidador;
  Compreender a importância de comunicar de for-
ma clara, precisa e assertiva;
  Compreender a importância de agir de acordo 
com normas e/ou procedimentos definidos no 
âmbito das suas atividades;

ACONSElHAR , INFORMAR E ORIENTAR NA pROFIlAXIA  
pÓS EXpOSIÇÃO À INFEÇÃO pOR VIHUC-VIH/SIDA06

CÓDIgO
 DA UNIDADE 

DE COMpETENCIA

SAbERES FAzER -TéCNICOS SAbERES
  Identificar e definir os principais conceitos asso-
ciados à infeção por VIH;
  Identificar a epidemiologia da infeção VIH/sida  
(Mundo, Europa e Portugal);
  Identificar a etiologia da infeção por VIH;
  Identificar as características associadas aos di-
versos grupos no âmbito da infeção VIH/sida;
  Identificar as principais vias de transmissão da 
infeção VIH/sida;
  Identificar os diversos aspetos éticos relaciona-
dos com a infeção VIH/sida;
  Identificar os diversos aspetos legais relaciona-
dos com a infeção VIH/sida;
  Identificar a documentação  de referência, nacio-
nal e internacional da infeção VIH/sida;
  Identificar as organizações de referência no âm-
bito da infeção VIH/sida;
  Identificar e aplicar esquemas de profilaxia pós 
exposição ocupacional (PPE);
  Identificar e aplicar esquemas de profilaxia pós 
exposição não ocupacional (PPENO);
  Identificar e aplicar esquemas de profilaxia antir-
retroviral na criança;
  Referenciar os indivíduos para os diferentes ní-
veis de prestação de cuidados.

  Principais conceitos da infeção por VIH;
  Epidemiologia da infeção por VIH/sida;
  Etiologia da infeção por VIH;
  Fatores de risco da infeção por VIH e outras IST;
  Principais vias de transmissão da infeção VIH/
sida;
  Aspetos éticos relacionados com a infeção VIH/
sida;
  Aspetos legais relacionados com a infeção VIH/
sida;
  Documentos de referência, nacionais e interna-
cionais da infeção VIH/sida;
  Documentos de referência, nacionais e interna-
cionais para a profilaxia pós exposição à infeção 
por VIH;
  Organizações de referência no âmbito da infeção 
VIH/sida;
  Esquemas de profilaxia pós exposição ocupacio-
nal (PPE);
  Esquemas de profilaxia pós exposição não ocu-
pacional (PPENO);
  Esquemas de profilaxia antirretroviral na criança;
  Referenciação.

SABERES
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ACONSElHAR, INFORMAR E ORIENTAR NA pROgRESSÃO DA DOENÇA E NA 
NECESSIDADE DE pRESTAÇÃO DE CUIDADOS NA INFEÇÃO VIH/SIDAUC-VIH/SIDA07

CÓDIgO
 DA UNIDADE 

DE COMpETENCIA

SAbERES FAzER -TéCNICOS SAbERES
  Identificar e definir os principais conceitos asso-
ciados à infeção por VIH;
  Identificar a epidemiologia da infeção VIH/sida  
(Mundo, Europa e Portugal);
  Identificar a etiologia da infeção por VIH;
  Identificar as características associadas aos di-
versos grupos no âmbito da infeção VIH/sida;
  Identificar as principais vias de transmissão da 
infeção VIH/sida;
  Identificar os diversos aspetos éticos relaciona-
dos com a infeção VIH/sida;
  Identificar os diversos aspetos legais relaciona-
dos com a infeção VIH/sida;
  Identificar a documentação  de referência, nacio-
nais e internacionais da infeção VIH/sida;
  Reconhecer a importância das normas e circula-
res normativas nacionais no âmbito do tratamen-
to da infeção VIH/sida;
  Identificar as organizações de referência no âm-
bito da infeção VIH/sida;
  Identificar os conceitos e princípios e objetivos da 
Educação terapêutica;
  Aconselhar, informar, esclarecer e acompanhar o 
tratamento farmacológico da infeção por VIH;
  Aconselhar, informar, esclarecer e acompanhar o 
tratamento nutricional/metabólico na infeção VIH/
sida;
  Aconselhar, informar, esclarecer e acompanhar o 
tratamento das alterações psicológicas no âmbito 
da infeção VIH/sida;
  Aconselhar, informar, esclarecer e acompanhar o 
plano de intervenção social no âmbito da infeção 
VIH/sida;
  Informar e esclarecer sobre as medidas de pre-
venção, autocontrolo, autovigilância e autocuida-
do nos tratamentos da infeção VIH/sida;
  Explicar ao indivíduo a importância do seu papel 
na monitorização dos planos de tratamento; 
  Referenciar para diferentes níveis de prestação 
de cuidados.

  Principais conceitos da infeção por VIH;
  Epidemiologia da infeção VIH/sida;
  Etiologia da infeção por VIH;
  Fatores de risco da infeção por VIH e outras IST;
  Principais vias de transmissão da infeção por 
VIH;
  Aspetos éticos relacionados com a infeção VIH/
sida;
  Aspetos legais relacionados com a infeção VIH/
sida;
  Documentos de referência, nacionais e interna-
cionais da infeção VIH/sida;
  Organizações de referência no âmbito da infeção 
VIH/sida;
  Educação terapêutica no âmbito da infeção  VIH/
sida;
  Aspetos facilitadores na capacitação dos doentes 
e seus cuidadores para a adesão à terapêutica e 
gestão da doença;
  Principais riscos de não adesão à terapêutica e 
consequências;
  Aconselhamento, informação, esclarecimento, e 
acompanhamento sobre o plano de tratamento 
farmacológico na infeção por VIH;
  Aconselhamento, informação, esclarecimento e 
acompanhamento no tratamento nutricional/me-
tabólico na infeção VIH/sida;
  Aconselhamento, informação, esclarecimento, e 
acompanhamento no tratamento das alterações 
psicológicas na infeção VIH/sida;
  Aconselhamento, informação, esclarecimento e 
acompanhamento no plano de intervenção social 
na infeção VIH/sida; 
  Medidas de prevenção, autocontrolo, autovigi-
lância e autocuidado nos tratamentos da infeção 
VIH/sida;
   O papel do indivíduo, familiar ou cuidador na mo-
nitorização dos planos de tratamento;
  Referenciação em VIH/sida.

SABERES
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SAbERES SOCIAIS E RElACIONAIS

  Compreender a importância de respeitar os prin-
cípios de ética no desempenho das suas fun-
ções;
  Compreender a importância de demonstrar com-
preensão, paciência e sensibilidade na interação 
ou explicação ao indivíduo e/ou seu cuidador;
  Compreender a importância de comunicar de for-
ma clara, precisa e assertiva;
  Compreender a importância de agir de acordo 
com normas e/ou procedimentos definidos no 
âmbito das suas atividades.
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