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26 de setembro de 2018 

Ação co-financiada: 

INSCRIÇÃOINSCRIÇÃOINSCRIÇÃOINSCRIÇÃO    

>  formulário de participante 

>  totalmente preenchida 

>  assinada e carimbada pelo superior hierárquico 

>  entregue no Núcleo de Formação 

A frequência da ação/curso de formação só se considera efetiva após 

confirmação da seleção pelo Núcleo de Formação 

A admissão fica sujeita ao número de vagas disponíveis. 

 

    

ORGANIZAÇÃO E CONTACTOSORGANIZAÇÃO E CONTACTOSORGANIZAÇÃO E CONTACTOSORGANIZAÇÃO E CONTACTOS    
    

Equipa do Núcleo de Formação: Equipa do Núcleo de Formação: Equipa do Núcleo de Formação: Equipa do Núcleo de Formação:     

 

Dr.ª  Sílvia Brito 

Sr. José Carlos Pereira 

 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P.Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P.Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P.Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. 

     Núcleo de Formação da ARSA, I.P. 

     Rua Dr. Joaquim Henrique da Fonseca, 20  

     7000-890 Évora 

    266 242 606 

     266 704 197 

 

     formacao@arsalentejo.min-saude.pt 

     www.arsalentejo.min-saude.pt    



    

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    
 

    

 

 

- A importância da realização do teste ao VIH no contexto epidemiológico nacional – 30’ 

- Confidencialidade e consen!mento informado – 30’ 

- Aconselhamento pré e pós-teste – 1 H 

- Tipos de testes, sensibilidade e especificidade e testes confirmatórios, algoritmo do diag-

nós!co da infeção por VIH – 1 H 

- Procedimentos para a realização dos testes (componente prá!ca) – 2 H 

- Interpretação dos resultados e referenciação – 1 H 

- Uniformização do suporte de registo para adequada monitorização/avaliação – 1 H  

FORMADORES 

Dr. Telo Faria 

Drª Elisabete Silva 

Enfª Fernanda Marreiros   

Testes Rápidos de VIHTestes Rápidos de VIHTestes Rápidos de VIHTestes Rápidos de VIH    

9:30 ~ 13:00 / 14:00 ~ 17:30  

Sala de Formação da Administração Regional de Saúde 

I.P.— Praça Joaquim António de Aguiar, 5—Évora 

 

até  14 de setembro de 2018 

 HORÁRIO | 

     LOCAL |  

 

INSCRIÇÃO | 

Assegurar a formação em aconselhamento pré e pós teste e realização do 
teste rápido para deteção da infeção por VIH aos profissionais de saúde 
dos organismos aderentes.  
 

Dotar os profissionais de saúde dos organismos aderentes de competên-
cias para o aconselhamento pré e pós teste e realização do teste rápido das 
pessoas que, por iniciativa própria ou estimuladas pelos serviços de saúde, 
decidem conhecer o seu estatuto serológico face à infeção por VIH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para participantes que frequentarem 95% das horas  

OBJETIVOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATÁRIOS: 

 

 

CERTIFICAÇÃO: 

Todos os inscritos, selecionados e não selecionados, serão contactados.  

Caso compareça no local da formação sem ter sido contatado  

não poderá assistir.  


