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INTrODuçãO 
O GAT tem, nos últimos anos, baseado a sua inter-
venção no melhor conhecimento disponível bem 
como naquelas que são as principais orientações in-
ternacionais nas intervenções que implementa, com o 
objetivo de por fim à epidemia do VIH e SIDA, hepa-
tites virais e tuberculose, responsáveis pela morte de 
milhões de pessoas em todo o mundo. As principais 
estratégias são:

- ONUSIDA - 90%-90%-90% até - 2020;

- Estratégia Mundial do Sector de Saúde 
contra as Hepatites Víricas, 2016-2021;

- Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas; 

- Declaração de Paris sobre as Fast Track 
Cities.

Os dados mais recentes sobre a infeção pelo VIH e 
SIDA em Portugal1 (2016) indicam que, no que diz 
respeito aos objetivos da ONUSIDA (90%-90%-90%) 
até 2020, o país já atingiu o primeiro noventa, que 
diz respeito ao número de pessoas diagnosticadas, 
e o último noventa, que diz respeito ao número de 
pessoas sob terapêutica antirretroviral com carga 
viral suprimida.  Fica ainda por resolver o segundo 
noventa que diz respeito ao número de pessoas em 
tratamento e cuja a taxa é de 86,8%.

Fonte: Infeção Vih e Sida Desafios e Estratégias 2018, Ministério 

Da Saúde | Direção-Geral Da Saúde

O foco da intervenção do GAT deve ser portanto no 
segundo noventa que diz respeito à ligação aos cui-
dados de saúde e tratamento das pessoas que vivem 
com VIH e que foram diagnosticadas, não estando

1www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2018/07/RelatorioVIH_

SIDA2018.pdf
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ainda em seguimento. Por essa razão o GAT iniciou 
em 2018 um serviço que pretende facilitar a ligação 
aos cuidados de saúde das pessoas que são rastrea-
das nos nossos serviços e com resultado reativo, bem 
como as que forem referenciadas por serviços de 
saúde que estejam protocolados com o GAT ou que 
pretendam ser religadas (com diagnóstico mas sem 
seguimento no SNS). Acreditamos que as comunida-
des mais vulneráveis à infeção pelo VIH, bem como 
às hepatites víricas e tuberculose são também as que 
mais dificuldade têm em ser ligadas aos cuidados de 
saúde, devendo as estratégias a ser implementadas 
em Portugal abordar o segundo noventa.

No entanto, estando Portugal quase a atingir os objeti-
vos delineados pela ONUSIDA até 2020, ainda esta-
mos longe de erradicar a infeção pelo VIH e, por essa 
mesma razão, são estabelecidos objetivos a longo 
prazo que deverão ser a base das intervenções do 
GAT. Assim sendo até 2030:

95% 
DAS PESSOAS quE VIVEm 
cOm VIH DIAgNOSTIcADAS 
ATé 2030;

95% 

DAS PESSOAS 
DIAgNOSTIcADAS cOm VIH 
SOb TErAPêuTIcA 
ANTIrrETrOVIrAL 
ATé 2030;

95% 

DAS PESSOAS 
SOb TErAPêuTIcA 
ANTIrrETrOVIrAL 
cOm cArgA VIrAL 
SuPrImIDA ATé 2030.

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/90-90-90_en.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/318320/European-action-plan-HS-viral-hepatitis.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/318320/European-action-plan-HS-viral-hepatitis.pdf?ua=1
https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
https://www.iapac.org/fast-track-cities/
https://www.iapac.org/fast-track-cities/
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Para alcançar de forma mais célere estes objetivos foi 

lançada a iniciativa Fast Track Cities (Cidades na 

Via Rápida). Lisboa, Cascais e Porto foram as primei-

ras a aderir, tendo sido seguidas por sete municípios, 

a saber, Almada, Amadora, Loures, Oeiras, Odivelas, 

Portimão e Sintra, fazendo de Portugal o primeiro Fast 

Track Country. O GAT irá promover a adesão de ou-

tras cidades prioritárias à iniciativa Fast Track Cities, 

disponibilizando apoio na preparação do processo, à 

semelhança do que foi efetuado noutras cidades. 

Adicionalmente, o presidente do GAT foi nomeado 

membro do Grupo de Trabalho da iniciativa Fast Track 

Cities mencionado no Despacho n.º 5217/2017, pelo 

que o GAT continuará a contribuir para a implementa-

ção da iniciativa a nível nacional.

Apesar de Portugal estar, segundo o que é indicado 

pelos dados disponíveis, prestes a atingir os objetivos 

estipulados, a área do rastreio não pode ser descura-

da se quisermos eliminar a epidemia do VIH. Assim, 

através da contratualização do GAT, pela Adminis-

tração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 

cuja finalidade é o rastreio de várias infeções (VIH, 

hepatites virais A, B, C, bem como sífilis), permitirá 

aumentar o número de pessoas que conhecem o seu 

estatuto serológico para o VIH, bem como para outras 

infeções sexualmente transmissíveis. Continuaremos 

também a expandir a Rede de Rastreio Comu-
nitária, promovida pelo GAT, através da renovação 

de parcerias com as várias organizações de base co-

munitária em todo o país, bem como os serviços do 

GAT, permitirá um esforço a nível nacional para o 

alcance deste objetivo. 

A OMS Europa lançou em 2016 a Estratégia Mun-
dial do Sector de Saúde contra as Hepatites 
Víricas, 2016-2021, que tem como objetivo eli-

minar a ameaça que as hepatites virais constituem 

atualmente até 2030. Tendo este plano de ação em 

vista, preconiza-se reduzir os casos de infeção para 

1 milhão, bem como reduzir as mortes para 500 000 

até 2030.

As hepatites virais são também uma prioridade do 

GAT, sendo que todos os serviços do GAT oferecem 

já a possibilidade de rastreio destas infeções e (re)

encaminhamento para cuidados de saúde. 

Promoveremos também em 2019 um estudo de prova 

de conceito que funcionará como piloto de introdução 

do rastreio de tuberculose nos serviços do GAT no fu-

turo, chamando assim a atenção para a necessidade 

de serviços de rastreios completos que vão ao encon-

tro das necessidades das comunidades mais vulnerá-

veis ao VIH, hepatites virais e tuberculose.

Em 2019, em parceria com a Coalition PLUS, apos-

taremos também na cooperação internacional, com o 

investimento no projeto Rede Lusófona, cujo objetivo 

é conciliar as sinergias da Comunidade de Países de 

Língua Portuguesa e potenciar a partilha de experiên-

cias e competências.

http://www.iapac.org/cities
http://www.redederastreio.pt
http://www.redederastreio.pt
http://www.gatportugal.org/projetos
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/318320/European-action-plan-HS-viral-hepatitis.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/318320/European-action-plan-HS-viral-hepatitis.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/318320/European-action-plan-HS-viral-hepatitis.pdf?ua=1
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INfOrmAçãO 
E PrEVENçãO
Não existem intervenções de prevenção na área do 

VIH que sejam totalmente eficazes por si só. Por esta 

razão atualmente fala-se em prevenção combinada, 

que associa intervenções comportamentais, biomédi-

cas e estruturais. As intervenções em que o GAT está 

mais focado são as duas últimas, que são disponibili-

zadas de acordo com as necessidades de cada popu-

lação-alvo em que intervimos. Os serviços de rastreio 

do GAT disponibilizam:

*acompanhamento de pessoas em PrEP

**reencaminhamento para acompanhamento hospitalar

***tratamento como prevenção

PrESErVATIVOS 
ExTErNOS

PrESErVATIVOS 
INTErNOS

kITS PArA 
cONSumO 
fumADO  
- kIT cOmPLETO 

kITS PArA 
cONSumO 
fumADO  
- fILTrOS 

TESTES 
(VIH, VHb, 
VHc E SífILIS)

PrEP*  
PPE**  
TcP***

kITS PArA 
cONSumO 
INjETADO 
- AguLHAS
25g E 27g

mATErIAIS 
INfOrmATIVOS

O GAT, através do Centro Anti-Discriminação, 

em parceria com a Ser+, continua a promover ativi-

dades que abordam o estigma e a discriminação em 

relação às pessoas que vivem com VIH, tentando 

operar em mudanças estruturais que tenham também 

um impacto preventivo.

É também missão do GAT promover e apoiar a lite-

racia em saúde, tendo no seu passado desenvolvido 

materiais informativos que visavam a produção, pu-

blicação e disseminação de informação atualizada e 

cientificamente correta que cobrisse aspetos médicos 

e sociais relativos às pessoas que vivem com VIH e 

doenças frequentemente associadas. Apesar das difi-

culdades de financiamento que levaram à interrupção 

da produção da revista Ação e Tratamentos, o GAT 

continuou a traduzir e publicar brochuras e folhetos 

informativos através de parcerias europeias. Seja em 

formatos que permitem uma leitura rápida, como os 

folhetos publicados no âmbito do projeto Rede de 

Rastreio Comunitária, ou em publicações mais exten-

sas como as brochuras, o GAT procura sempre utili-

zar uma linguagem cientificamente correta e, ao mes-

mo tempo, acessível às diferentes populações com as 

quais trabalhamos. 

Paralelamente, foi desenvolvida uma aplicação móvel 

designada “CheckMe” que tem por objetivo mapear os 

locais de socialização HSH, informação sobre saúde 

sexual, gestão de medicação e de consultas médicas 

e/ou outras e histórico de parceiros sexuais. A apli-

cação foi desenvolvida tendo como principal objetivo 

ajudar a monitorizar a saúde sexual dos homens que 

têm sexo com homens.

http://www.gatportugal.org/projetos/centro-anti-discriminacao_8
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Programa LOVE Condom
Trata-se de um programa de distribuição gratui-
ta de preservativos e gel lubrificante em parceria 

com Aids Healthcare Foundation, dirigida 
não só aos grupos mais vulneráveis mais também 
à população em geral, através do estabelecimento 
de parcerias com várias instituições.

Objetivos Gerais:
1. Distribuir 2.000.000 de preservativos e 500.000 
lubrificantes, gratuitamente, a populações-chave 
em 2018.
2. Promover a utilização correta e consistente de 
material de prevenção sexual.

Objetivos Específicos:
1.1. Constituir, em 2018, uma de pool de volun-
tários para integrarem as “Brigadas de Preserva-
tivos”.
1.2. Contribuir para que haja acesso facilitado a 
materiais de prevenção sexual em locais chave.

PrOPOSTA PArA 2019: 
DISPONIbILIzAçãO grATuITA 
DE PrESErVATIVOS INTErNOS 
(“fEmININOS”), ExTErNOS 
(“mAScuLINOS”) E LubrIfIcANTES 
ATrAVéS DA PArcErIA cOm A DIrEçãO 
gErAL DE SAúDE E A AIDS HEALTHcArE 
fOuNDATION;

DISPONIbILIzAçãO grATuITA 
DE mATErIAL PArA O cONSumO 
mAIS SEgurO DE DrOgAS, 
NOmEADAmENTE, INALADO, 
fumADO E INjETADO; 

ESTAbELEcEr cONSuLTAS méDIcAS 
DE AcESSO E SEguImENTO DE PrEP, 
cOm O ObjETIVO DE APOIAr 
AS PESSOAS quE INIcIAm PrEP. 
A DISPONIbILIzAçãO DE cONSuLTAS 
Em cONTExTO cOmuNITárIO Têm POr 
ObjETIVO, mONITOrIzAr A SAúDE, 
ADESãO E EfEITOS SEcuNDárIOS;

rEfOrçAr O AcESSO à PPE 
E DISSEmINAr A INfOrmAçãO; 

PrOmOVEr A VAcINAçãO 
DA HEPATITE A e b, HPV e OuTrAS 
NOS cENTrOS DE rASTrEIO 
E ESTruTurAS fOrmAIS DE SAúDE; 

ATuALIzAr A APLIcAçãO checkme, 
DE AcOrDO cOm O fEEDbAck 
DOS uTILIzADOrES E OrIENTAçõES 
INTErNAcIONAIS;

DESENHAr umA cAmPANHA 
PubLIcITárIA A NíVEL NAcIONAL 
NO âmbITO DA rEDE DE rASTrEIO 
cOmuNITárIA DE fOrmA A PrOmOçãO 
O rASTrEIO Em cONTExTO cOmuNITárIO. 

https://www.aidshealth.org
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rASTrEIO E LIgAçãO 
AOS cuIDADOS 
DE SAúDE
Atualmente, a epidemia do VIH portuguesa é concen-

trada (geograficamente e em grupos-chave), sendo 

Portugal o terceiro país europeu com maior incidên-

cia, com mais de 1 000 novas infeções por ano. A 

transmissão da infeção pelo VIH é maioritariamente 

por via heterossexual, com um importante aumento 

no grupo dos homens que têm sexo com homens. 

Em 2014, cerca de 17,1% das novas infeções foram 

diagnosticadas na população migrantes, com 55% 

das pessoas a chegarem tardiamente aos cuidados 

de saúde. 

A epidemia pelo vírus da hepatite B tem menor ex-

pressão devido ao programa de vacinação de co-

bertura universal implementado em 1994, contudo, 

persistem casos de novas infeções, sobretudo em 

grupos-chave (maioritariamente migrantes de países 

de elevada prevalência).

A epidemia pelo vírus da hepatite C é estimada situar-

-se entre 50 000 a 150 000 casos, contudo, em outu-

bro de 2018 estavam aprovados 21 265 tratamentos 

para hepatite C2 havendo certamente ainda muitas 

pessoas por diagnosticar. 

A epidemia por sífilis é a que dispõe de menos in-

formação epidemiológica (com poucos programas de 

rastreio disponíveis), e com novos casos de infeção, 

sobretudo em alguns subgrupos.

Permanece prioridade rastrear e ligar aos cuidados de 

saúde as pessoas que vivem com VIH e SIDA, pas-

sando a ser uma prioridade fundamental de saúde a 

retenção e religação ao tratamento.

Em julho de 2017, a ARSLVT contratualizou os servi-

ços do GAT, possibilitando o aumento do número de 

sessões e de pessoas rastreadas. Este aumento tem 

por objetivo possibilitar estender a área geográfica de 

intervenção do GAT na grande Lisboa, bem como sen-

sibilizar os diferentes públicos para o rastreio comuni-

tário. 

2http://www.infarmed.pt/documents/15786/1084985/Hepatite+C/

dd545649-1042-42e9-b2d3-83db2bc34b11

Adicionalmente, o GAT promove também desde 2015 

a Rede de Rastreio Comunitária, que em 2017, 

no total, realizou: 53 766 testes.

Esta rede engloba 18 organizações de Norte a Sul 

do País com cerca de 25 locais de rastreio.

O GAT disponibiliza ainda o rastreio e outros serviços 

complementares a diferentes populações através dos 

seus serviços:

http://www.rederastreio.pt
https://www.gatportugal.org/projetos/espaco-intendente_3http://
https://www.gatportugal.org/projetos/inmouraria_1
https://www.gatportugal.org/projetos/movese_6
https://www.checkpointlx.com
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Adicionalmente, o GAT implementou já há vários anos 

um serviço de acompanhamento gratuito às primeiras 

consultas para todas as pessoas com resultados rea-

tivos e que aceitam ser referenciadas. Este serviço 

tem como objetivos principais garantir o acesso e a 

retenção nos serviços de saúde, diminuindo assim 

as barreiras no acesso e retenção nos cuidados de 

saúde (idioma, marginalização, exclusão social, obs-

táculos legais, entre outros). A taxa de adesão das 

pessoas a este serviço é superior a 80%.

PrOPOSTA PArA 2019:
AumENTAr O NúmErO DE PESSOAS 
quE rEALIzAm O rASTrEIO DO VIH, 
HEPATITE b e c, e SífILIS 
NOS gruPOS ONDE A EPIDEmIA 
é cONcENTrADA;

AumENTAr O NúmErO DE PArcEIrOS 
E DE LOcAIS DE rASTrEIO 
NO âmbITO DO PrOjETO rEDE 
DE rASTrEIO cOmuNITárIA; 

AumENTAr AS SESSõES DE rASTrEIO 
Em cONTExTO DE PrOxImIDADE, 
ATrAVéS DE NOVAS PArcErIAS 
cOm ASSOcIAçõES mIgrANTES, 
cOmuNIDADES TErAPêuTIcAS 
DE PESSOAS quE uSArAm DrOgAS 
E ALbErguES; 

ImPLEmENTAr ESTrATégIAS 
DE rASTrEIO PArA O gruPO 
DE PESSOAS TrANS, 
ATrAVéS DA cONSTITuIçãO 
DE umA cOOrTE DE PESSOAS TrANS; 

ImPLEmENTAr um PrOgrAmA 
DE IDENTIfIcAçãO DE TubErcuLOSE, 
ATrAVéS DA SuA INTEgrAçãO 
NOS SErVIçOS DE rASTrEIO 
já Em fuNcIONAmENTO;

INVESTIr NA INVESTIgAçãO 
cOmuNITárIA E NA PrODuçãO 
DE cONHEcImENTO, 
ATrAVéS DE PArcErIAS 
Em ESTuDOS EurOPEuS. 

rETENçãO 
NOS cuIDADOS 
DE SAúDE

PAr A PAr - Serviço de gestão 
e Apoio por Pares
O Par a Par é um serviço gratuito que foi desenhado  
para dar apoio complementar as pessoas que vivem 
com a infeção pelo VIH, VHB, VHC e/ou TB, proveniente 
dos diferentes serviços do GAT (CheckpointLX, Espaço 
Intendente, In Mouraria e Move-se), que necessitam de 
um apoio mais estruturado e prolongado.

O objetivo é realizar gestão de casos para garantir o 
acesso, adesão e retenção aos cuidados de saúde, fa-
cilitar a comunicação entre o utente e os profissionais 
de saúde, promover a adesão terapêutica, literacia em 
saúde, apoio social, psicológico e jurídico (através dos 
parceiros)  de modo a aumentar a qualidade de vida e 
a autonomia das pessoas, que beneficiam dos serviços 

prestados pelo Par a Par.

O programa pretende contribuir para alcançar as me-
tas da ONUSIDA para 2020 e 2030, principalmente no 
segundo e terceiro (90% das pessoas diagnosticadas 
com VIH sob terapêutica antirretroviral até 2020 e 95% 
em 2030. 90% das pessoas sob terapêutica antirretrovi-
ral com carga viral suprimida até 2020 e 95% até 2030).

PúbLIcO-ALVO  
O programa tem enfoque nas populações vulneráveis 
(Homens que têm Sexo com Homens (HSH), Migrantes 
(MIG), Pessoas que Usam Drogas (PUD), Trabalhado-
res do Sexo (TS) e Transexuais, que vivem com o vírus 
do VIH, VHB, VHC e/ou TB, com dificuldades no acesso 
aos cuidados de saúde ou outros problemas (sociais, 
económicos e/ou psicológicos) que dificultem a utiliza-

ção destes serviços.

LOcAL DE ATuAçãO
Lisboa e vale do Tejo.

PrOPOSTA PArA 2019:

08
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rEcONHEcImENTO DOS PArES 
cOmO cATEgOrIA PrOfISSIONAL
ObjETIVO: cOLOcAr NA AgENDA 
POLíTIcA O rEcONHEcImENTO 
DAS VANTAgENS DO TrAbALHO 
DE PArES cOm AS POPuLAçõES-cHAVE 
E DAS PESSOAS quE VIVEm cOm VIH 
E HEPATITES VIrAIS, NAS rESPOSTAS 
à EPIDEmIA DO VIH E HEPATITES VIrAIS, 
TAIS cOmO, A LITErAcIA, O rASTrEIO, 
A rETENçãO E A ADESãO 
AO TrATAmENTO.

PrOmOVEr TrEINO/fOrmAçãO 
AOS PArES DO PrOgrAmA
gESTãO DE cONfLITOS; éTIcA 
E cONfIDENcIALIDADE; rEDuçãO 
DE DANOS; NOVOS mEDIcAmENTOS VIH, 
VHb, VHc E Tb, SuPOrTE báSIcO DE VIDA 
E PrImEIrOS SOcOrrOS.

rEALIzAr PArcEIrA cOm O cENTrO 
HOSPITALAr DE LISbOA cENTrAL, 
cENTrO HOSPITALAr LISbOA NOrTE, 
cENTrO HOSPITALAr LISbOA OcIDENTAL 
E HOSPITAL gArcIA DE OrTA. 
ObjETIVO: DImINuIr O NúmErO 
DE cASOS PErDIDOS rEfErENcIADOS 
PELOS SErVIçOS DO gAT E OS quE já 
ESTAVAm Em SEguImENTO NO HOSPITAL. 
APOIAr OS uTENTES rEfErENcIADOS 
PELOS PrOfISSIONAIS DE SAúDE, E quE 
AcEITEm fAzEr PArTE DO PrOgrAmA, 
NA ADESãO E rETENçãO NOS cuIDADOS 
DE SAúDE, LITErAcIA Em SAúDE E APOIO 
SOcIAL. 

rEALIzAr PArcEIrAS
cOm OrgANIzAçõES gOVErNAmENTAIS 
E NãO gOVErNAmENTAIS 
quE TrAbALHAm cOm O PúbLIcO-ALVO 
DO PrOgrAmA. 
ObjETIVO: AumENTAr A LITErAcIA 
Em SAúDE PArA cOmbATEr O ESTIgmA 
E DIScrImINAçãO. cONSEguIr 
DAr umA rESPOSTA mAIS EfIcAz 
PArA OS uTENTES ATrAVéS DA rEDE 
DE PArcEIrOS E DOS SEuS SErVIçOS.

PrOmOVEr A AuTONOmIA 
E mELHOr quALIDADE DE VIDA 
PArA A POPuLAçãO-ALVO.

crIAr um guIA DE rEcurSOS 

DE APOIO SOcIAL:
ObjETIVO: TEr um DOcumENTO 
cOm O NOmE DAS INSTITuIçõES 
DE APOIO SOcIAS E juríDIcO-LEgAL, 
quE POSSAm DAr rESPOSTAS 
AS DIfErENTES DIfIcuLDADES 
ENfrENTADAS PELOS uTENTES.

AcESSO AOS cuIDADOS DE SAúDE 
PArA OS mIgrANTES
ObjETIVO: crIAr um DOcumENTO 
PASSO A PASSO, SImPLIfIcADO, 
DOS DOcumENTOS NEcESSárIOS, LEIS 
E DESPAcHOS DE AcESSO AOS cuIDADOS 
DE SAúDE, cOm LINguAgEm ADAPTADA 
AO PúbLIcO-ALVO (VíDEO 
E brOcHurAS).

O trabalho de Pares é uma estratégia de inter-
venção individual ou coletiva implementada por 
pessoas que vivem com VIH e/ou hepatite C ou 
das populações mais afetadas por estas infe-
ções, e que surge no inicio da epidemia como 
resposta às necessidades da comunidade. O 
seu trabalho assenta nos princípios do MIPA 
(Meaningful Involvement of People Living with 
HIV) e no reconhecimento da importante contri-
buição das pessoas que vivem estas infeções e 
destas comunidades nas respostas e soluções 
para os problemas.

rEfErENcIAçãO 

TESTES 
(VIH, VHb, 
VHc E SífILIS)

rESuLTADOS 
rEATIVOS

ATENDImENTOS 
SOcIAIS

ENcAmINHAmENTOS 
PArA ESTruTurAS 
DE SAúDE (uSf, cS)
(IN-mOurArIA, 
INTENDENTE 
E mOVE-SE)
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DIScrImINAçãO
E ESTIgmA 
É de conhecimento geral que os esforços de preven-

ção, o acesso aos cuidados de saúde, aos tratamen-

tos e serviços de apoio não serão bem-sucedidos en-

quanto não se eliminarem as barreiras do estigma e 

da discriminação relacionadas com o VIH.

Vários estudos (Awareness [2013] e Stigma Index 

Portugal [2013]) demonstram que as pessoas que vi-

vem com VIH são discriminadas 1 a 2 vezes/ano, 60% 

não confrontam quem as discriminou e 20% a 50% 

têm comportamentos de autodiscriminação. 

Uma das prioridades do Centro Anti-Discriminação é 

alcançar a meta de zero casos de discriminação, es-

tabelecida pela ONUSIDA.

PrOPOSTA PArA 2019:
ATENDImENTO, AcONSELHAmENTO, 
mEDIAçãO E SEguImENTO 
DE PESSOAS quE VIVEm VIH/HEPATITES 
VIrAIS ObjETO DE DIScrImINAçãO 
E/Ou cujOS DIrEITOS 
NãO fOrAm rESPEITADOS;

AcOmPANHAmENTO juríDIcO 
E juDIcIAL 
DE PESSOAS quE VIVEm 
cOm VIH/HEPATITES VIrAIS, 
Em cASOS DE DIScrImINAçãO 
E/Ou cujOS DIrEITOS 
NãO fOrAm rESPEITADOS;

PrOmOçãO DE ALTErAçõES 
LEgISLATIVAS E/Ou rEguLAmENTArES 
NEcESSárIAS à mELHOr PrOTEçãO 
DOS DIrEITOS E cOmbATE 
à DIScrImINAçãO;  

DESENVOLVImENTO DE fOrmAçõES 
SObrE VIH/HEPATITES VIrAIS, éTIcA, 
DIrEITOS HumANOS E DIScrImINAçãO;

rEcOLHA E DISPONIbILIzAçãO 
DE INfOrmAçãO 
ExTENSIVA E ALArgADA SObrE éTIcA, 
DIrEITOS HumANOS E DIScrImINAçãO 
DO VIH, HEPATITES VIrAIS, 
TubErcuLOSE E OuTrAS INfEçõES 
SExuALmENTE TrANSmISSíVEIS
E INfEçõES SExuALmENTE;

rEPLIcAçãO DO ESTuDO Stigma index 
2019. 

”Comprar-lhe-ia comida se ele fosse seroposi-

tivo para o VIH? A Discriminação com base no 

estatuto serológico positivo para o VIH é uma 

violação dos direitos humanos” 

campanha da ONU #zerodiscriminação.

http://https://unaids.org.br/wp-content/uploads/2018/02/ZDD_brochure_PT.pdf
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ENVOLVImENTO 
E PArTIcIPAçãO 
DE PESSOAS 
cOm DOENçA
Em DEcISõES DE SAúDE

cAPAcITAr+ 
Para além das pessoas com doença, utentes dos 

serviços de saúde e representantes de associações, 

vamos alargar a participação nos workshops a todas 

as pessoas com interesse em promover a participa-

ção pública em saúde e envolver os destinatários das 

políticas e dos serviços de saúde (decisores do Mi-

nistério da Saúde e do SNS, profissionais de saúde, 

investigadores, etc.). 

Vamos realizar 4 workshops (30-50 participantes 

por workshop), que incidirão sobre os princípios e li-

nhas orientadoras da Carta para a Participação 
Pública em Saúde e as barreiras à participação 

pública em Saúde:

- Participação Pública em Saúde. O quê? Quando? 

Como?

- +Participação em Saúde na prática: metodologias 

e ferramentais úteis

- Estudos de caso sobre participação em saúde em 

Portugal – o que correu bem? O que poderia ter 

corrido melhor?  

- Os orçamentos participativos e outras experiên-

cias de participação em Portugal – o que podemos 

aprender?

cOmuNIcAr+
Colocámos a participação pública na agenda dos de-

cisores. Em 2019, queremos ir mais longe e sensibi-

lizar os profissionais de saúde e o público em geral, 

para a participação enquanto direito e pilar da copro-

dução de saúde. Para tal, estamos a preparar uma 

campanha de informação e comunicação que incluirá: 

- Conferência sobre Desigualdades em Saúde em 

parceria com o Observatório das Desigualdades 

(CIES/ISCTE-IUL) onde será abordado o impacto 

das determinantes da saúde (género, idade, rendi-

mento, literacia, etnia, território de origem, etc.) pela 

voz das próprias pessoas afetadas; e analisadas as 

mudanças necessárias em painéis que incluirão 

profissionais de saúde, decisores e investigadores

- Vídeos com testemunhos de pessoas com doen-

ça, utentes dos serviços de saúde, profissionais de 

saúde e decisores 

- Infografias animadas sobre a Carta para a Partici-

pação Pública em Saúde e o processo de envolvi-

mento das pessoas na prática

- Newsletter digital trimestral

- Aumento da presença online através da página 

www.participacaosaude.com, do Facebook 

e outras redes sociais

PArTIcIPAr+
Para tornar realidade as 10 prioridades, para a pro-

moção da participação pública em saúde, vamos:

- Criar uma plataforma PARTICIPAR+ na página 

www.participacaosaude.com, onde divulgaremos 

as oportunidades de participação na saúde a nível 

nacional, regional e local, e informação sobre os di-

reitos e os deveres das pessoas das pessoas em 

contexto de saúde

- Acompanhar os trabalhos na Assembleia da Re-

pública, para que a Petição pela Carta para a Par-

ticipação Pública em Saúde, se traduza na aprova-

ção deste documento em lei

- Participar publicamente para sensibilizar todos os 

atores na saúde e mostrar a mais-valia de envolver 

as pessoas com doença e os utentes dos serviços 

de saúde

- Publicar a nossa visão e experiências de partici-

pação pública em saúde

- Representar o GAT – Grupo de Ativistas em Trata-

mentos no Conselho Nacional de Saúde, enquanto 

um dos 6 representantes dos utentes eleitos pela 

Assembleia da República

https://www.participacaosaude.com/capacitar
https://www.participacaosaude.com/carta
https://www.participacaosaude.com/carta
https://www.participacaosaude.com
https://www.facebook.com/participacaosaude
http://www.peticaopublica.com/pview.aspx?pi=maisparticipacao
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cOOPErAçãO 
INTErNAcIONAL  
- rEDE LuSófONA   
A Rede Lusófona, projeto promovido pelo Grupo de 
Ativistas em Tratamentos (GAT) e Coalition Plus, tem 
por objetivo promover o contacto, trabalho em parce-
ria e a articulação entre organizações da comunidade 
de países de língua oficial portuguesa (CPLP) cujo 
trabalho esteja direcionado para a melhoria de res-
postas no terreno nas áreas do VIH e SIDA e hepati-

tes virais. 

Partindo do idioma e da historia em comum, bem como 

do processo migratório em ambos os sentidos entre 

Portugal e os vários países da CPLP, o GAT e a Coa-

lition Plus propõem-se a avaliar a viabilidade de criar 

uma rede centrada no intercambio de informação atual 

e correta e baseada em boas praticas, na advocacia 

e na promoção da saúde publica e individual, tendo 

como base o direito universal à saúde e o desenvolvi- 

mento de respostas eficazes que respeitem os direitos 

humanos. 

A possibilidade de futuros projetos conjuntos será 
também avaliada, já que todos os países africamos 
de língua oficial portuguesa são beneficiários do Fun-
do Global, o que poderá proporcionar possibilidades 
de financiamento interessantes não só em articulação 
com os países da CPLP como entre as organizações 
dos países membro da Coalition Plus, ou outros par-
ceiros, em especial, os membros e parceiros africa-

nos. 

No final de 2019, pretende-se:
- Ter realizado 6 missões e identificado potenciais 
parceiros em pelo menos 4 países da CPLP que te-
nham demonstrado interesse em fazer parte desta 
rede lusófona;
- Ter organizado uma reunião com os parceiros, em 
que será elaborada uma agenda e um plano de tra-
balho a ser implementado a partir de 2020. A agen-
da e o plano de trabalho identificarão: 

- A lista de parceiros que integram a rede lu-
sófona;
- A missão e objetivos da rede lusófona;
- Objetivos comuns e posições das entidades 

parceiras;

- Principais áreas de trabalho para 202 e 2021;

- Possibilidades de financiamento. 

A mobilização de organizações nacionais e interna-
cionais, na tentativa de promover a participação e o 
diálogo da sociedade civil de todos os atores envolvi-
dos, farão parte integrante da estratégia de elabora-
ção de um plano de advocacia que será basilar nesta 

rede lusófona. 

A Coalition Plus foi fundada em 2008 e trata-se 

de uma coligação internacional de ONG comu-

nitárias na área do VIH e SIDA, da qual o GAT é 

membro. Intervém em cerca de 40 países, junta-

mente com um centena de organizações comu-

nitárias, sendo as principais áreas de trabalho:

- Rastreio de base comunitária;

- Reforço da oferta de saúde sexual;

- Redução de riscos;

- Investigação comunitária;

- Advocacia;

- Reforço de capacidades (gestão financeira, 

angariação de fundos, etc.).
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PrODuçãO DE cONHEcImENTO 2019

Estudos Descrição

Hepatite C - estudo de prevalência em ambiente de consumo 

injetado de drogas, em parceria com ISAMB e ANF.

Implementação da fase de recolha de dados, 

coordenada pelo GAT 

Implementação da unidade móvel de consumo assistido 

em Lisboa em parceria com os Médicos do Mundo de Lisboa

Aquisição de uma unidade móvel e estruturação do serviço

European Safer Injecting Drug use Education Research: 

EUROSIDER (coordenação: INSERM, AIDES 

and Correlation Network)

Implementação e avaliação de um programa comunitário 

de apoio e educação para a injeção mais segura.

 Somos parceiros locais na implementação 

do estudo em Portugal. 

Consulta descentralizada de Hepatite C Implementação de uma consulta na comunidade 

para o tratamento de hepatite C em pessoas 

com consumos ativos 

Lisbon MSM cohort;  Estimar a incidência da infeção pelo VIH, e seus preditores, 

na população de homens que têm sexo com homens 

COBA-Cohort Estimar a incidência da infeção pelo VIH, e seus preditores, 

na população de homens que têm sexo com homens

Avaliação do teste rápido combinado de rastreio  de VIH/ sífilis 

em homens que fazem sexo com homens

Avaliar a utilidade do rastreio combinado de VIH / sífilis 

no grupo HSH

HPV/AIN MSM Cohort Estimar a incidência da infeção pelo HPV e displasia/cancro 

na região anal, e seus preditores, na população de homens 

que têm sexo com homens 

Infeção por TB e/ou VIH e fatores socio-comportamentais 

associados, em imigrantes

Estimar a prevalência de TB, VIH e coinfecção TB/VIH 

em população migrante em Lisboa.

Coorte Trans Estimar a incidência da infeção pelo VIH, e seus preditores, 

na população de pessoas trans.

SexTra Study Recolher informações sobre a situação sociodemográfica, 

conhecimentos sobre a infeção pelo VIH e as outras infeções 

sexualmente transmissíveis, práticas sexuais e consumos 

de drogas em pessoas que nasceram homens

Coorte Rede de Rastreio Comunitária Estimar a incidência da infeção pelo VIH, e seus preditores, 

em populações vulneráveis 

13
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PrIOrIDADES 
ADVOcAcIA 2019
O GAT continua a pautar pelo seu envolvimento nos 
debates em torno das políticas de saúde em Portugal 
e na Europa, quer através da atividade política dos 
seus projetos em áreas específicas, incluindo a parti-
cipação por intermédio do Mais Participação, Melhor 
Saúde, das politicas de drogas, em articulação com 
outros parceiros, especialmente a Coalition Plus e a 
sua Plataforma Europa, e reforçada em 2018 com a 
seleção do GAT para integrar o Fórum Europeu da 
Sociedade Civil (CSF) sobre Drogas, em adição à 
participação no CSF sobre VIH, Hepatites Virais e Tu-

berculose.

Adicionalmente, em 2018 o GAT continuou a asse-
gurar presença em diversas reuniões internacionais 
de discussão da resposta a estas infeções na Região 
Europeia da OMS, quer organizadas pela OMS em si, 
quer pelo European Center for Disease Control and 
Prevention, participações que manteremos, a convite, 
durante 2019.

A nível nacional, o diálogo constante com as insti-
tuições públicas na área da saúde tem-se mantido, 
apesar de dificuldades na operacionalização de algu-
mas das nossas reivindicações. Com a mudança no 
executivo da Saúde, pretendemos manter a agenda 
política do GAT com alta prioridade nas instâncias 
públicas nacionais, esperando ainda a resolução de 
algumas das questões em cima da mesa antes do 
final do presente mandato governamental.

Para 2019, as prioridades de advocacia do GAT iden-
tificadas até ao momento são:

fINANcIAmENTO E AVALIAçãO 
DA rESPOSTA NAcIONAL AO VIH 
E HEPATITES VIrAIS: 

- Manter os esforços para a diminuição da despesa 
nacional com medicamentos e tecnologias médicas 
(no geral, com um foco óbvio na área das transmis-
síveis);
- Advogar pela inclusão das companhias de genéri-
cos nos tetos de despesa nas transmissíveis;
- Advogar pela alocação de parte da poupança 
para colmatar limitações e/ou falhas na resposta 
nacional, nomeadamente ao nível da monitoriza-
ção, reforço de recursos técnicos e humanos dos 

Programas Prioritários, e investimento em interven-
ções de saúde prioritárias, alinhadas com os ODS, 
tanto nos serviços públicos (ex.º Hospitais) como 
comunitários;
- Promover uma reforma dos modelos de avaliação 
das respostas em saúde, promovendo nomeada-
mente avaliação de impacto e custo-eficácia das 
intervenções financiadas com findos públicos na 
Comunidade, Hospitais e Cuidados de Saúde Pri-
mários;
- Ligado a este ponto, advogar ainda pela reava-
liação e eventual reestruturação dos modelos de 
financiamento atuais (quer na Comunidade quer 
nos serviços formais de saúde), promovendo uma 
passagem de modelos de avaliação baseados em 
atos, para modelos de avaliação baseados em out-
comes em saúde;
- Defender a passagem para modelos de financia-
mento da Sociedade Civil a 100%, quer nos Progra-
mas Prioritários, quer para os serviços de RRMD, 
com uma correspondente passagem dos modelos 
de financiamento de uma lógica de projeto, para 
uma lógica de contratualização de serviços;
- Defender a alocação de fundos para projetos 
inovadores na área do VIH, Hepatites Virais e Tu-
berculose, em paralelo à alocação de fundos para 
respostas estruturais, atualmente financiadas em 
regime de projetos anuais, estagnados ao longo 
dos últimos anos. Consideramos este ponto indis-
sociável da implementação de um novo modelo de 
avaliação destas respostas, como mencionado aci-
ma.
- Assegurar a alocação de fundos para literacia em 
saúde e adesão/retenção em tratamento, área que, 
com as atuais estimativas, é a maior lacuna na res-
posta nacional na área do VIH e SIDA;
- Introdução de respostas inovadoras no sistema de 
saúde tem atrasos/barreiras estruturais

POLíTIcAS DE DrOgAS:
- Assegurar participação ativa no desenvolvimento 
do dossier de políticas de drogas da Plataforma Eu-
ropa da Coalition Plus;
- Trabalho no sentindo de aprovar o acesso legal e 
regulamentação à canabis para uso pessoal;
- Assegurar presença nos eventos relevantes na 
área das drogas (Vienna Committee on Narcotic 
Drugs e segmento interministerial correspondente; 
conferências relevantes na área, incluindo a Harm 

Reduction Conference no Porto, em 2019)
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ADVOgAr PELO cOmPrOmISSO 
OfIcIAL DE POrTugAL 
cOmO fAST TrAck cOuNTry, 
ALINHADO cOm OS ODS E gArANTIr 
um rEfOrçO DA cONTrIbuIçãO 
POrTuguESA NA rESPOSTA
 INTErNAcIONAL AO VIH, 
TubErcuLOSE E HEPATITES VIrAIS;

- Promover uma nova Resolução da AR, onde seja 
claro um reforço dos compromissos nacionais e in-
ternacionais do país, bem como da resposta a nível 
nacional, que se traduza na ação do próximo Go-
verno, com uma adequada moldura de monitoriza-
ção e avaliação;
- Em paralelo, advogar por uma liderança politica ao 
mais alto nível nesta área;
- Garantir o aumento da contribuição portuguesa 
para o Fundo Global de Luta contra a SIDA, Tuber-
culose e Malária, bem como advogar pelo reforço 
da cooperação bilateral com os PALOP na resposta 
a estas infeções;
- Ainda no quadro da cooperação internacional, 
acordar, com parceiros dos Países de Língua Ofi-
cial Portuguesa, uma agenda de advocacia comum 
para 2020 e anos seguintes, no quadro da Rede 
Lusfona da CPLUS, da responsabilidade do GAT, 
bem como a implementação da mesma para 2020 
e 2021.

ADVOgAr PELA rESOLuçãO 
DE bArrEIrAS NO AcESSO A PrEVENçãO, 
DIAgNóSTIcO E TrATAmENTO DE TODAS 
AS PESSOAS, INDEPENDENTEmENTE 
DA SITuAçãO ADmINISTrATIVA, 
E PELA ImPLEmENTAçãO DE fAcTO 
DE VIAS VErDES PArA AcESSO à SAúDE 
NAS INfEçõES Em quE TrAbALHAmOS, 
INcLuINDO:

- Referenciação para PPE e articulação de proces-
sos com o SNS 24;
- Aumento da escala de implementação da PrEP, 
bem como resolução das atuais barreiras e atrasos 
no acesso a este mecanismo de prevenção;
- Garantir a dispensa de cobrança de despesas in- 
corridas para os não utentes do SNS;
 -  A dispensa de taxas moderadoras para utentes 
do SNS em to- dos os atos de saúde ligados ao 
diagnóstico, monitorização e tratamento de VIH e 
SIDA, Hepatites Virais, Tuberculose e Infeções Se-
xualmente Transmissíveis; 
- Advogar por um reforço da fiscalização do cum-
primento das normas de acesso aos serviços de 
saúde pelo SNS e convencionados;

SAúDE NAS PrISõES 
- Advogar pela implementação universal em meio 
prisional de respostas de prevenção (preservativos, 
troca de seringas, TSO), rastreio e tratamento uni-
versal, com uma moldura de monitorização anual 
pública;

PrEVENçãO
- Garantir a qualidade e variedade adequadas dos 
materiais de prevenção sexual e de consumo seguro 
de drogas a nível nacional (cachimbos, agulhas, pre-
servativos), com avaliação adequada pelos destina-
tários destas intervenções de prevenção;
- Aumentar o alcance e resultados do programa de 
distribuição comunitária de preservativos “LOVE 
Condoms”, assegurando que o GAT consiga distri-
buir pelo menos 1.500.000 preservativos em 2019, 
com pelo menos 75% destes distribuídos a grupos 
prioritários;
- Promover parcerias com estruturas públicas nacio-
nais e/ou municipais no sentido de aumentar acesso 
e disponibilidade de preservativos LOVE, e trabalhar 
no sentido de implementar um Condom Bank nas 
FTC; 
- Avaliar e advogar pela isenção de impostos e taxas 
alfandegárias para bens doados em áreas prioritá-
rias na saúde;
- Assegurar uma cobertura adequada a nível nacio-
nal dos programas de distribuição material de pre-
venção (drogas e sexual), com metas de 10.000.000 
de preservativos distribuídos e 2.000.000 de serin-
gas/agulhas entregues; 
- Tornar a PrEP comunitária uma realidade em Por-
tugal e acessível para todas as pessoas que dela 
necessitam, com 1000 pessoas em PrEP no servi-
ços do GAT.

TubErcuLOSE:
- Advogar pela inclusão de alvos mensuráveis re-
lacionados com a Tuberculose, e em linha com a 
Declaração da Reunião de Alto Nível sobre Tuber-
culose nas Fast Track Cities portuguesas;
- Advogar pelo acesso ao melhor padrão de trata-
mento e diagnóstico, e em linha com as recomen-
dações da OMS e ECDC no nosso país, com um 
acesso rápido e sem barreiras a profissionais de 
saúde desta área para todas as pessoas em terri-
tório nacional;
- Advogar pelo investimento no desenvolvimento 
melhores esquemas terapêuticos (I&D) bem como 
diagnóstico e monitorização de tratamento de TB 
ativa e latente;
- Trabalhar no sentido de uma mudança no para-
digma de resposta à TB, que inclua o diagnóstico e 

tratamento de TB latente.
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