


DaDos gerais

3 355 
7 840 

67% 
ProPorção de Pessoas que rePortaram Pertencer a um gruPo-chave

[HSH] - Homem que tem sexo com homens; 

[MIG] - Pessoa que nasceu noutro país, migrante; 

[MIG_HBV] - Pessoa nascida noutro país, endémico para VHB; 

[MIG_HCV] - Pessoa nascida noutro país, endémico para VHC; 

[PVVHB] - Pessoa que vive com VHB, previamente diagnosticada; 

[PVVHC] - Pessoa que vive com VHC, previamente diagnosticada; 

[PVVIH] - Pessoa que vive com VIH, previamente diagnosticada; 

[Trans] - Pessoa transgénero; 

[TS] - Pessoa que faz sexo comercial; 

[UDI] - Pessoa que usa drogas por via injetada.



Cabo VerDe

483
Faixa etária das pessoas rastreadas

pessoas rastreadas que reportaram 
Pertencer a algum dos gruPos-chave 

[HSH] - Homem que tem sexo com homens; 

[MIG] - Pessoa que nasceu noutro país, migrante; 

[MIG_HBV] - Pessoa nascida noutro país, endémico para VHB; 

[MIG_HCV] - Pessoa nascida noutro país, endémico para VHC; 

[PVVHB] - Pessoa que vive com VHB, previamente diagnosticada; 

[PVVHC] - Pessoa que vive com VHC, previamente diagnosticada; 

[PVVIH] - Pessoa que vive com VIH, previamente diagnosticada; 

[Trans] - Pessoa transgénero; 

[TS] - Pessoa que faz sexo comercial; 

[UDI] - Pessoa que usa drogas por via injetada.

Pessoas que não tinham feito o rastreio nos 
últimos 12 meses 

(Dado não recolhido para o teste de hepatite B)

resultados dos testes rápidos por cada 
inFeção rastreada 

número de pessoas com resultado do teste 
reativo que aceitou referenciação Para 
conFirmação laboratorial / diagnóstico 
no hosPital 



Guiné-Bissau

915
Faixa etária das pessoas rastreadas

pessoas rastreadas que reportaram 
Pertencer a algum dos gruPos-chave 

[HSH] - Homem que tem sexo com homens; 

[MIG] - Pessoa que nasceu noutro país, migrante; 

[MIG_HBV] - Pessoa nascida noutro país, endémico para VHB; 

[MIG_HCV] - Pessoa nascida noutro país, endémico para VHC; 

[PVVHB] - Pessoa que vive com VHB, previamente diagnosticada; 

[PVVHC] - Pessoa que vive com VHC, previamente diagnosticada; 

[PVVIH] - Pessoa que vive com VIH, previamente diagnosticada; 

[Trans] - Pessoa transgénero; 

[TS] - Pessoa que faz sexo comercial; 

[UDI] - Pessoa que usa drogas por via injetada.

Pessoas que não tinham feito o rastreio nos 
últimos 12 meses 

(Dado não recolhido para os testes de hepatite B, hepatite C 
e sífilis)

resultados dos testes rápidos por cada 
inFeção rastreada 

número de pessoas com resultado do teste 
reativo que aceitou referenciação Para 
conFirmação laboratorial / diagnóstico 
no hosPital 



MoçaMbique

267
Faixa etária das pessoas rastreadas

pessoas rastreadas que reportaram 
Pertencer a algum dos gruPos-chave 

[HSH] - Homem que tem sexo com homens; 

[MIG] - Pessoa que nasceu noutro país, migrante; 

[MIG_HBV] - Pessoa nascida noutro país, endémico para VHB;

 [MIG_HCV] - Pessoa nascida noutro país, endémico para VHC; 

[PVVHB] - Pessoa que vive com VHB, previamente diagnosticada; 

[PVVHC] - Pessoa que vive com VHC, previamente diagnosticada; 

[PVVIH] - Pessoa que vive com VIH, previamente diagnosticada; 

[Trans] - Pessoa transgénero; 

[TS] - Pessoa que faz sexo comercial; 

[UDI] - Pessoa que usa drogas por via injetada.

Pessoas que não tinham feito o rastreio nos 
últimos 12 meses 

(Dado não recolhido para os testes de hepatite B)

resultados dos testes rápidos por cada 
inFeção rastreada 

número de pessoas com resultado do teste 
reativo que aceitou referenciação Para 
conFirmação laboratorial / diagnóstico 
no hosPital 



Portugal

651
                                   

Faixa etária das pessoas rastreadas

pessoas rastreadas que reportaram 
Pertencer a algum dos gruPos-chave 

[HSH] - Homem que tem sexo com homens; 

[MIG] - Pessoa que nasceu noutro país, migrante; 

[MIG_HBV] - Pessoa nascida noutro país, endémico para VHB;

 [MIG_HCV] - Pessoa nascida noutro país, endémico para VHC; 

[PVVHB] - Pessoa que vive com VHB, previamente diagnosticada; 

[PVVHC] - Pessoa que vive com VHC, previamente diagnosticada; 

[PVVIH] - Pessoa que vive com VIH, previamente diagnosticada; 

[Trans] - Pessoa transgénero; 

[TS] - Pessoa que faz sexo comercial; 

[UDI] - Pessoa que usa drogas por via injetada.

Pessoas que não tinham feito o rastreio nos 
últimos 12 meses 

(Dado não recolhido para os testes de hepatite B, hepatite C 
e sífilis) 

resultados dos testes rápidos por cada 
inFeção rastreada 

número de pessoas com resultado do teste 
reativo que aceitou referenciação Para 
conFirmação laboratorial / diagnóstico 
no hosPital 



são toMé e PrínCiPe

1 039
Faixa etária das pessoas rastreadas

pessoas rastreadas que reportaram 
Pertencer a algum dos gruPos-chave 

[HSH] - Homem que tem sexo com homens; 

[MIG] - Pessoa que nasceu noutro país, migrante; 

[MIG_HBV] - Pessoa nascida noutro país, endémico para VHB;

 [MIG_HCV] - Pessoa nascida noutro país, endémico para VHC; 

[PVVHB] - Pessoa que vive com VHB, previamente diagnosticada; 

[PVVHC] - Pessoa que vive com VHC, previamente diagnosticada; 

[PVVIH] - Pessoa que vive com VIH, previamente diagnosticada; 

[Trans] - Pessoa transgénero; 

[TS] - Pessoa que faz sexo comercial; 

[UDI] - Pessoa que usa drogas por via injetada.

Pessoas que não tinham feito o rastreio nos 
últimos 12 meses 

(Dado não recolhido para os testes de hepatite B)

resultados dos testes rápidos por cada 
inFeção rastreada 

número de pessoas com resultado do teste 
reativo que aceitou referenciação Para 
conFirmação laboratorial / diagnóstico 
no hosPital 



Materiais 
inforMatiVos
Manual de Procedimentos para o rastreio integrado

Vídeo para aplicação do Guia de Triagem 

guia de triagem:

Cabo Verde

Guiné-Bissau

Moçambique 

São Tomé e Príncipe 

Áreas de intervenção de rastreio 

comunitário:

Cabo Verde

Guiné-Bissau

Moçambique

Portugal  

São Tomé e Príncipe  

Timor-Leste

Poster Fricção Antisséptica das Mãos e Lavagem das 
Mãos 

Poster Técnicas de Remoção Segura das Luvas

Poster Preservativos e Lubrificante 

Folhetos informativos sobre a infeção pelo VIH, hepatite 
B, hepatite C e sífilis 

outras iniCiatiVas
Vídeo promocional da Semana Internacional do Teste  

Workshop sobre Ferramentas de Comunicação 

Sessões de sensibilização para práticas sexuais mais 
seguras 

Materiais de comunicação

MeMbros 
Da reDe lusófona 

Fórum das ONG/Aids do Estado de São Paulo

Associação Cabo-verdiana Para Proteção da Família

Ajuda de 
Desenvolvimento 
de Povo para Povo

RENAP - Rede Nacional 
das Associações 
de Pessoas com HIV

Movimento para o Acesso aos Tratamento em Moçambique

Grupo de Ativistas em Tratamentos

Associação 
Santomense para 
a Promoção da Família

Associação Apoio à Vida

Fundação Hamutuk iha Diversidade da Asaun

https://drive.google.com/file/d/1O_qQJUEJA6EbLF83HyOGQC4zCS87cwDu/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=F-CUB9fZ0o8&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1nD2wKTc7O-H9-zF6QOgz_kBunkXSUffN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y0L-j4dvh6vayWGOgx2toMeHIjA1c87G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ESD5Yq59nLRwitw-2eLZsM0fFy3WAgHu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KcEGFyHBtJ8E8I7Cw4IAEU4NxnY8QEaJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KUmhY4LRHFwaaJJwcYj0KHjTzmsKfL_K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HRVErcNksEP8WSk22AKC_1Z3iUOXRlaO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WdKKfmr_iTLWc_m9XxDfke6io8z15lbM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1amwvQWJCEFo1X-by4_jkQpbXzTtsnNTz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XnuRF3Ose6pJcuGXPb_GhMRqNJR38GGG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fR1QfzWpcN0eLPptXo8nlqCo1yteRjOh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b9n_B8uyVTYkp9DYqhhPiLqLEmaN0RxE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b9n_B8uyVTYkp9DYqhhPiLqLEmaN0RxE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1grI_fVMJR9Wh1z4tVKoUTVEiTGcD0BbC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YrYYV8tALUhy5Y2jT7EYjo2hbH1GqLVa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zCGzcGZE4HFgZ8tPh3h0tTPdZx0CFeoM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cDTyeHpkJB0HAt0uBdnLy3lC-lebEg7n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cDTyeHpkJB0HAt0uBdnLy3lC-lebEg7n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KIvk1-nKCG2cXZ32HC1nyKcYfMIwqUT3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/125I1R1QfQA-JBJyFSbykzhyqowXkRViA/view?usp=sharing
https://youtu.be/733mOScbPTs
https://drive.google.com/file/d/1nuHqvcRSXR1mrGZHViOPKJ_69mPQ_Mjp/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/HatutanYouth/
https://www.facebook.com/HatutanYouth/
https://drive.google.com/drive/folders/1-FxCUF8M0rwzr3AdVUApYq1k3ZAFvyOE?usp=sharing
https://www.forumaidssp.org.br/
http://www.verdefam.cv/
http://www.adpp-gb.org/pt/
http://www.adpp-gb.org/pt/
http://www.adpp-gb.org/pt/
http://matram.org.mz/
https://www.gatportugal.org/
https://www.facebook.com/aspf.ong.7
https://www.facebook.com/aspf.ong.7
https://www.facebook.com/aspf.ong.7
https://www.facebook.com/HatutanYouth/



