Aconselhamento e Deteção Precoce da Infeção pelo
VIH/SIDA

Em Portugal, e na região do Algarve, ainda há uma percentagem elevada de pessoas com infeção pelo VIH que
são diagnosticadas em fase tardia, pelo que é pertinente continuar a investir no reforço da deteção precoce desta
infeção, quer no contexto dos Serviços de Saúde quer na comunidade em geral e junto de populações mais
vulneráveis.
Desta forma, há necessidade de proporcionar formação aos profissionais de saúde das Unidades Funcionais de
Saúde dos ACeS e das ETETS/DICAD, das Organizações Não Governamentais (Associação para o Planeamento
da Família/APF e Movimento de Apoio à Problemática da SIDA/MAPS) com as quais a ARS Algarve, IP
estabeleceu protocolos de parceria
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
Dados Epidemiológicos;
Formas de transmissão e prevenção;
Importância da deteção precoce;
Norma da DGS de 10/12/2014 – “Diagnóstico e Rastreio Laboratorial pelo VIH”;
A infeção pelo VIH/SIDA (aspetos clínicos, história natural, classificação e tratamento);
Testes de diagnóstico laboratorial, caraterísticas dos testes rápidos VIH em uso de 3.ª e 4.ª geração e prática de
realização do teste rápido;
• Aconselhamentos pré-teste (enquadramento teórico, casos práticos e role-playing de casos pré-teste);
• Aconselhamentos pós-teste (enquadramento teórico, casos práticos e role-playing de casos pós-teste);
• Apresentação CAD e CAD móvel.
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FORMADORES:
ARS Algarve, IP – Dra. Helena Ferreira, Enf.ª Teresa Martins
CHUA, EPE – Unidade de Faro –Drª Ana Loureiro, Drª Paula Proença , Dr Miguel Seruca
MAPS – Drª Vera Costa
DESTINATÁRIOS:
Médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais de saúde implicados no aconselhamento e deteção da
infeção VIH/SIDA, das Unidades Funcionais de Saúde dos ACES, DICAD, APF, MAPS
DATA:

18,19,25 e 26 de maio 2022
HORÁRIO:
09h00 -13h00 às 14h00-17h00
LOCAL:
Sala de Formação da ARS Algarve IP
E.N.125 – Sítio das Figuras Lt 1-2º andar
Faro

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES:

11 de maio de 2022

