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A. IDENTIFICAÇÃO GERAL DA ENTIDADE
Projecto(s)

Saúde Móvel

Promotor(es):

Médicos do Mundo

Sigla

Saúde Móvel

Morada

Avenida de Ceuta (Sul), Lote 4 – Loja 1, 1300-125 Lisboa

Telefones

213 619 520

Fax

Email

Mdmp-lisboa@medicosdomundo.pt

Website

Coordenador

Carla Fernandes

Contacto

Carla.fernandes@medicosdomundo.pt

Equipa

Coordenadora; Enfermeira; Técnica de Serviço Social; Motorista/Tradutor; Administrativa; Sociólogo; 27
Voluntários.

www.medicosdomundo.pt
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B. CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO
Início

Janeiro 2010

Duração

Dezembro 2012

Génese

O projecto Saúde Móvel está baseado no princípio fundamental da Prevenção e Educação para a Saúde numa
metodologia de Empowerment a nível individual, através de um trabalho de complementaridade e maximização
de forças. A acção do Saúde Móvel tem como prioridade de intervenção a prestação de cuidados primários de
saúde (CPS), assim como prevenção e combate ao VIH/Sida incluindo o Programa de Troca de Seringas que
permite o acesso a material de redução de riscos e minimização de danos. Como recurso, o projecto conta
como uma Unidade Móvel de Saúde que de segunda a sexta-feira entre as 19h30 e as 23h30 estaciona em
pontos fixos que identificou como mais problemáticos da cidade de Lisboa. A equipa da Unidade Móvel dá
assim respostas e apoio ao nível dos cuidados primários de saúde, à população de rua (pessoas sem-abrigo),
imigrantes em situação regular e irregular, utilizadores de drogas intravenosas, trabalhadores sexuais, pessoas
idosas ou isoladas com baixos rendimentos. Os finais de noite de 4ª feira foram reservados para dar resposta
às sinalizações efectuadas por outras equipas de rua, instituições e particulares, da cidade de Lisboa.
O projecto posiciona-se numa área de actuação prioritária, oferecendo uma resposta integrada na prevenção
do VIH/SIDA. Além de prestarem informação relativamente à educação para a saúde através do conhecimento
do historial clínico dos beneficiários e dar a conhecer as formas de transmissão do VIH/Sida, os técnicos da
equipa fazem um esforço para que os utentes nunca saiam sem uma resposta adequada às suas necessidades
Além da componente preventiva e de prestação de cuidados de saúde primários, também se procura dar apoio
social, nomeadamente através do encaminhamento para estruturas de referência da área da saúde e social e
da disponibilização de medicamentos a pessoas em situação vulnerável de baixos rendimentos e isoladas
(idosos, imigrantes) mediante apresentação de receita ou guia de tratamento.
Reduzir a propagação do VIH/Sida através da condução de medidas de carácter preventivo.

Missão
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B. CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO (CONT.)
Objectivo
Geral

Reduzir a transmissão do VIH/Sida com particular atenção às populações mais vulneráveis.

Objectivo
Específico

Aumentar em 50% o n.º de beneficiários que adoptam comportamentos preventivos face ao VIH/SIDA.
Aumentar em 40% da população vulnerável o conhecimento do seu estado serológico.

Principais
Problemas
Identificados

População vulnerável com dificuldade no acesso a cuidados de saúde em geral
Falta de informação no que se refere ao VIH (formas de prevenção e transmissão)
Desconhecimento do estado serológico
Dificuldade na identificação das estruturas e suas valências

Beneficiários
(directos e
indirectos)

População de Rua da Cidade de Lisboa, nomeadamente: Imigrantes que não acedem ao Serviço Nacional
de Saúde; Pessoas Sem – Abrigo; Trabalhadores Sexuais; Utilizadores de Drogas Intravenosas.

Território de
actuação

Cidade de Lisboa, nomeadamente: Campo das Cebolas (2ª feira), Meia Laranja (3ª feira); Jardim
Constantino/Outros Percursos (4ª feira); Bº Cruz Vermelha/Santa Apolónia (5ª feira); Martim Moniz (6ª feira)
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C. ACCÇÕES EM CURSO
Actividades

Acções

Aconselhamento e
referenciação do VIH/SIDA

Prestação de Cuidados
Primários de Saúde e Apoio
Psicossocial

Identificação e quantificação
dos determinantes da
infecção

Disponibilização de material
informativo e preventivo
(preservativos e Programa
Troca de Seringas).

Encaminhamento para
estruturas de referência da
área da saúde e social
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C. PARCEIROS E FONTES DE FINANCIAMENTO
Parceiros

Associação Nacional de Farmácias

Câmara Municipal de Lisboa

Associação Crescer na Maior

Centro Padre Alves Correia

Associação VITAE

Instituto de Higiene e Medicina Tropical

Associação Cais

Instituto de Segurança Social
Rede Social de Lisboa

Coordenação Nacional para a Infecção do VIH/Sida (75%)
Financiadores

Instituto de Segurança Social (25%)
Médicos do Mundo (fundos próprios)
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D. RESULTADOS ALCANÇADOS
Estacionada, de segunda a sexta, em locais estratégicos da cidade de Lisboa, a unidade móvel da equipa dos Médicos do Mundo
serve um objectivo concreto: reduzir a transmissão do VIH/SIDA através de medidas de carácter preventivo. Ao abrigo do «Saúde
Móvel», os técnicos deste projecto também prestam cuidados de saúde primários e apoio psicossocial à população mais carenciada
da capital portuguesa.
Em 2012:
- Beneficiários atendidos – 1403
- Prestação de cuidados primários de saúde - 3757 consultas
- Apoio medicamentoso – 953 consultas em que foi disponibilizada medicação
- Prestação de apoio psicossocial – 293 atendimentos
- Despiste e encaminhamento de casos para estruturas de referência na área da saúde e social – 241 encaminhamentos de saúde
e 98 encaminhamentos sociais
- Programa Troca de Seringas – 6.184 seringas trocadas
- Disponibilização de material preventivo – 16.459 preservativos distribuídos; 36 preservativos femininos e 2.965 embalagens
de gel lubrificante
- Sinalizações de utentes a outros locais de intervenção – 48 deslocações
- Equipa Móvel Satélite (Equipa que intervém a pé) – 39 saídas
- Mobilização e integração de voluntários – 28 voluntários
- Acções de informação, educação e comunicação para a saúde (IEC)
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D. RESULTADOS ALCANÇADOS (cont.)

Em 2011:
- Beneficiários atendidos – 1. 657
- Prestação de cuidados primários de saúde - 2.744 consultas
- Apoio medicamentoso – 1.091 consultas em que foi disponibilizada medicação
- Prestação de apoio psicossocial – 305 atendimentos
- Despiste e encaminhamento de casos para estruturas de referência na área da saúde e social – 237 encaminhamentos de saúde
e 108 encaminhamentos sociais
- Programa Troca de Seringas - 5.510 seringas trocadas
- Disponibilização de material preventivo – 14.150 preservativos distribuídos; 80 preservativos femininos e 1.540 embalagens
de gel lubrificante
- Sinalizações de utentes a outros locais de intervenção – 26 deslocações
- Equipa Móvel Satélite (Equipa que intervém a pé) – 42 saídas
- Mobilização e integração de voluntários – 31 voluntários
- Acções de informação, educação e comunicação para a saúde (IEC)
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D. RESULTADOS ALCANÇADOS (cont.)
Em 2010:
- Beneficiários atendidos –
- Prestação de cuidados primários de saúde – 4.288 consultas a 1.417 beneficiários
- Apoio medicamentoso – 1.172 consultas em que foi disponibilizada medicação
- Prestação de apoio psicossocial – 185 atendimentos
- Despiste e encaminhamento de casos para estruturas de referência na área da saúde e social – 132 encaminhamentos de saúde
e 87 encaminhamentos sociais
- Programa Troca de Seringas – 8.674 seringas trocadas; 4.337 Kits disponibilizados
- Disponibilização de material preventivo – 15.405 preservativos masculinos; 20 preservativos femininos e 945 embalagens de
gel lubrificante
- Sinalizações de utentes a outros locais de intervenção – 26 deslocações
- Equipa Móvel Satélite (Equipa que intervém a pé) – 42 saídas
- Mobilização e integração de voluntários – 31 voluntários
- Acções de informação, educação e comunicação para a saúde (IEC)
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