
Grupo de Trabalho

de Enfermagem

APECS



Elementos:

• André Lino – Consulta externa do Serviço de Doenças 

Infecciosas CH Porto

• Catarina Esteves Santos – Unidade Funcional VIH, HCJA

• Filipa Gramacho – Enfermeira em Funções de Chefia do 

internamento Infeciosas CHULN - HSM

• Raquel Couto – Consulta externa, CH Vila Nova de Gaia

• Maria José Santos (Consultora) – ARS Norte



Plano:

✓ Competências acrescidas, com valências diferenciadas

na gestão da doença crónica pela enfermagem na

infeção VIH

✓ Orientações e valências dos Enfermeiros em contexto de

cuidados a PVVIH



Objectivos:

O grupo de trabalho visa promover a saúde e o bem-estar das pessoas

afetadas e infetadas pelo VIH, garantir a prestção de cuidados com

qualidade.

➢ Criar uma rede eficaz e vinculada de enfermeiros no cuidado à PVVIH

➢ Uniformizar a prestação de cuidados diferenciados de enfermagem

➢ Fornecer suporte para a liderança da enfermagem na gestão dainfeção

por VIH e suas comorbidades

➢ Defender políticas públicas efetivas de atendimento de qualidade à

PVVIH



Estrutura:

❑ Alargamento do GT com integração de mais 5 elementos,

com representatividade geográfica:

❑ Ilhas da Madeira e Açores, Centro (Coimbra,

Santarém) e Algarve.

❑ Formalização da REDE DE ENFERMAGEM NACIONAL,

com inclusão de todos os enfermeiros que prestam

cuidados à população VIH: cuidados hospitalares,

internamento, ambulatório, cuidados de saúde primários,

ET, estabelecimentos prisionais e ONG.



Estrutura:

❑ Caracterização dos cuidados de enfermagem nacionais

em VIH, com recolha de dados ( a ser concluido)
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Estrutura:

❑Elaboração de grelha de contactos

❑Criação de momentos de partilha: reuniões, fóruns,…

❑Reuniões presenciais / online

❑Publicação de artigos científicos

❑Representação em eventos científicos nacionais e

internacionais



Estrutura:

❑ Formação diferenciada internacional (Apoio via APECS):

- Estágio em centro de excelência e referência com uso e

experiência em long acting (LA), com dezenas de doentes sob

tratamento -> Royal Free Hospital em Londres

- Preparação para os desafios às equipas multidisciplinares

dedicadas, fluxogramas, planeamento e profissionais formados

tecnicamente e cientificamente para esta inovação terapêutica,

nomeadamente a classe de enfermagem

- Este núcleo faria formação aos enfermeiros nacionais



Cronograma:

❑ 4 reuniões do GT/ ano

❑ 1 reunião anual de enfermeiros

❑ 1 curso de enfermagem

❑ Estágio em LA com pares (internacional)

❑ Núcleo de formação em LA aos pares (nacional)



Obrigada


