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2020/ PLANO DE ATIVIDADES

INTrODuçãO 
O plano de atividades do Grupo de Ativistas em Trata-
mentos (GAT) para 2020 estrutura-se de acordo com 
as orientações internacionais e das melhores práti-
cas,  que que têm por objetivo eliminar as epidemias 
da infeção pelo VIH e SIDA, hepatites virais e tuber-
culose que afetam milhões de pessoas globalmente. 

Principais documentos orientadores:

- Fast-Track Targets 95%-95%-95% até 2030

- Estratégia Mundial do Sector de Saúde 
contra as Hepatites Virais 2016-2021
- Objetivos do Desenvolvimento Suste-
ntável das Nações Unidas
- Declaração de Paris

Segundo a a apresentação dos dados nacionais divul-
gados em 2019 pela Ministra da Saúde, a Dra. Marta 
Temido, “Portugal alcançou os três objetivos da Or-
ganização das Nações Unidas ao diagnosticar 92,2% 
das pessoas que vivem com infeção por VIH, estando 
90,2 das pessoas diagnosticadas em tratamento an-
tirretroviral e 93% das pessoas em tratamento com 
carga viral indetetável.” 1

Apesar de estas metas terem sido  atingidas, ainda 
não foi alcançada a erradicação da infeção pelo VIH 
e, por essa mesma razão, são estabelecidos objetivos 
a longo prazo que deverão ser a base das interven-
ções a desenvolver a curto prazo:

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

95% 

DAS PESSOAS 
DIAgNOSTIcADAS cOm VIH 
SOb TErAPêuTIcA 
ANTIrrETrOVIrAL 
ATé 2030; 
1https://www.sns.gov.pt/noticias/2019/07/08/90-90-90/
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95% 

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

Alinhado com esta estratégia, o GAT pretende con-
solidar as respostas que tem desenvolvido ao longo 
dos anos, através da contratualização com a Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
(ARSLVT) e com a Direção Geral de Saúde (DGS), 
cuja finalidade é a oferta do rastreio combinado (VIH, 
hepatites virais A, B, C, e sífilis) bem como contribuir 
para o aumento do rastreio da Tuberculose . A consoli-
dação destas respostas permitirá aumentar o número 
de pessoas que conhecem o seu estatuto serológico 
para estas infeções, promovendo a literacia em saú-
de, acesso à prevenção, rastreio e diagnóstico preco-
ce, referenciação e apoio à navegação nos cuidados 
de saúde do Sistema Nacional de Saúde (SNS) para 
fins de profilaxia, tratamento e retenção.

Para reforçar e acelerar o compromisso de alcançar as 
metas acima identificadas, O GAT é o parceiro comuni-

tário formal da iniciativa Fast Track Cities/Cidades 
na Via Rápida de Lisboa e Almada,  tendo já ou-

tras cidades portuguesas subscrito à Declaração 
de Paris.

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/201506_JC2743_Understanding_FastTrack_en.pdf
https://www.who.int/hepatitis/strategy2016-2021/ghss-hep/en/
https://www.who.int/hepatitis/strategy2016-2021/ghss-hep/en/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
https://www.iapac.org/files/2018/08/Paris-Declaration-2.0-07-24-2018.pdf
https://www.iapac.org/fast-track-cities/
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2017/11/Relat%C3%B3rio-Cidades-na-via-r%C3%A1pida-para-acabar-com-a-epidemia-VIH-1.pdf
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2017/11/Relat%C3%B3rio-Cidades-na-via-r%C3%A1pida-para-acabar-com-a-epidemia-VIH-1.pdf
https://www.lisboa.pt/lisboasemsida
http://www.fast-trackcities.org/cities/lisbon
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O GAT continuará ainda a expandir a Rede de Ras-
treio Comunitária através da renovação de parce-
rias com organizações de base comunitária em todo o 

país, bem como dos serviços do GAT o que permitirá 
um esforço conjunto a nível nacional para o alcance 
destas metas.  

O GAT implementará em 2020 um novo serviço a sul do 
Tejo direcionado ao rastreio e tratamento de infeções 
sexualmente transmissíveis com foco nas populações 
mais vulneráveis a residir na Península de Setúbal.

Em parceria com a Coalition PLUS será reforçada 

a cooperação internacional, através da iniciativa Rede 
Lusófona, cujo objetivo é o de conciliar as sinergias 
das organizações de base comunitária da Comunidade 
de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e promover a 
sua participação nas áreas de advocacia e partilha de 
experiências e competências.

Todos os serviços disponibilizados pelo GAT são confi-
denciais e gratuitos. 

https://www.redederastreio.pt/
https://www.redederastreio.pt/
https://www.gatportugal.org/servicos/gat-afrik_19
http://www.coalitionplus.org/
https://www.gatportugal.org/iniciativas/rede-lusofona_2
https://www.gatportugal.org/iniciativas/rede-lusofona_2


2020/ PLANO DE ATIVIDADES

05

INfOrmAçãO 
E PrEVENçãO
As ferramentas de prevenção que dispomos atual-

mente são variadas e devem ser oferecidas como 

um leque de intervenções a que designamos de pre-

venção combinada2. Entre as mais eficazes estão a 

prevenção biomédica e estrutural, que são as pre-

conizadas pelas atividades do GAT, de acordo com 

as necessidades de cada população para a qual os 

serviços são dirigidos. Desta forma, todos os serviços 

do GAT disponibilizam:

*acompanhamento de pessoas em PrEP

**reencaminhamento para acompanhamento hospitalar

***tratamento como prevenção

2https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/hiv-pre-

vention-2020-road-map_en.pdf

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

Através do Centro Anti-Discriminação, em par-

ceria com a associação Ser+, objetiva-se  promover 

atividades nas áreas do estigma e da discriminação 

para com as pessoas que vivem com VIH e/ou hepati-

tes virais, tentando concretizar mudanças estruturais 

na sociedade portuguesa.  

O GAT continua a investir na promoção da literacia 

em saúde, desenvolvendo e adaptando materiais in-

formativos com o objetivo de disseminar informação 

atualizada e cientificamente correta sobre os aspetos 

médicos relacionados com a infeção pelo VIH, hepa-

tites virais, tuberculose e outras doenças frequente-

mente associadas. 

O GAT continuará a fazer a cobertura dos principais 

eventos e conferências científicas nesta área através 

da tradução e adaptação de conteúdos disponibiliza-

dos pelo seu parceiro Aidsmap, bem como de ou-

tras organizações nacionais/internacionais. 

https://www.gatportugal.org/servicos/centro-antidiscriminacao_8
http://www.sermais.pt/
https://www.aidsmap.com/
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rASTrEIO E LIgAçãO 
AOS cuIDADOS 
DE SAúDE
Segundo o relatório “Infeção VIH e SIDA – 2019”3, a 

epidemia do VIH é concentrada geograficamente e 

em grupos-chave, colocando o país no terceiro lugar 

do ranking de países com maior incidência da Euro-

pa Ocidental, com mais de 1 000 novas infeções e 

mais de 200 mortas por SIDA/ano. A transmissão da 

infeção pelo VIH continua a ser na sua maioria trans-

mitida por via heterossexual (59,9%), seguindo-se por 

via homossexual (38,3%). Adicionalmente a percen-

tagem de diagnósticos tardios mantém-se superior à 

observada na União Europeia.

Em 2018 foram diagnosticados 174 casos de infeção 

pelo vírus da hepatite B (VHB), tendo sido identificada 

como como provável via de transmissão, conhecida 

em 43% dos casos, a via sexual4.  

A epidemia pelo vírus da hepatite C (VHC) foi esti-

mada em 2014 situar-se nos 50 000 casos5, contudo, 

em 2018 foram apenas notificados 269 casos de in-

feção pelo vírus da hepatite C, sendo 65% associada 

à exposição não ocupacional a sangue ou materiais 

contaminados6. 

Através  da implementação do Portal da Hepatite C7  

do INFARMED, até 30 de junho de 2019, cerca de 25 

000 doentes tinham sido assinalados como vivendo 

com VHC. 

Comparativamente aos dados existentes em Portugal, 

o número de casos notificados de 2015 a 2018 era de 

774, salientando o problema de subnotificações.  

3,4,6https://www.dgs.pt/portal-da-estatistica-da-saude/direto-

rio-de-informacao/diretorio-de-informacao/por-serie-1136517-

pdf.aspx?v=%3d%3dDwAAAB%2bLCAAAAAAABAArySzItz-

VUy81MsTU1MDAFAHzFEfkPAAAA
5https://noticias.up.pt/hepatite-c-ispup-aponta-para-um-maxi-

mo-de-50-mil-infetados-em-portugal/
7https://www.infarmed.pt/documents/15786/1084985/Hepa-

tite+C+-+Forma%C3%A7%C3%A3o/3a7cfa50-31fc-4000-8a07-

7d142d70906d

PrOPOSTA PArA 2020: 
DISPONIbILIzAçãO grATuITA 
DE PrESErVATIVOS INTErNOS 
(“fEmININOS”), ExTErNOS 
(“mAScuLINOS”) E LubrIfIcANTES 
ATrAVéS DA PArcErIA cOm A DIrEçãO 
gErAL DE SAúDE E A AIDS HEALTHcArE 
fOuNDATION, ATrAVéS DO PrOgrAmA 
LOVE cONDOm, um SErVIçO DE DISTrI-
buIçãO DE mATErIAL DE PrEVENçãO 
SExuAL cOm fOcO NAS POPuLAçõES 
mAIS VuLNEráVEIS;

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

ImPLEmENTAçãO DE umA cONSuLTA 
DEScENTrALIzADA DE AcESSO 
E SEguImENTO DE PrEP,
cOm O ObjETIVO DE APOIAr 
AS PESSOAS quE INIcIAm PrEP. 
A DISPONIbILIzAçãO DE cONSuLTAS 
Em cONTExTO cOmuNITárIO TEm POr 
ObjETIVO AumENTAr O NúmErO 
DE PESSOAS Em PrEP E, 
cONSEquENTEmENTE, A DImINuIçãO 
DO NúmErO DE NOVAS INfEçõES.

rEfOrçAr E uNIfOrmIzAr 
O AcESSO à PPE 
E DISSEmINAr O PrOcEDImENTO; 

ImPLEmENTAçãO DE cONSuLTA 
rEguLAr PArA A VAcINAçãO 
DA HEPATITE A E b, HPV 
Em TODOS OS cENTrOS DE rASTrEIO 
cOmuNITárIO DO gAT.

https://www.dgs.pt/
https://www.dgs.pt/
https://www.aidshealth.org/
https://www.aidshealth.org/
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Segundo o Serviço de Intervenção nos Comporta-

mentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), os 

dados referentes a pessoas com consumos ativos de 

substâncias ilícitas indicam cerca de 59% de anticor-

pos para o VHC, valor que aumenta para 88% quando 

se analisa a população que consome por via injetada.

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.

Em Portugal, e segundo o cálculo do modelo do 

ECDC usado pela Direção Geral de Saúde com da-

dos até 2014, o continuum de tratamento traduz-se 

nos seguintes valores:

ESTImA-SE quE 

45 500 
PESSOAS VIVAm 
cOm VIH Em POrTugAL;
DAS quAIS 

92% 
(ESTImATIVA) ESTãO 
DIAgNOSTIcADAS 
cOm INfEçãO PELO VIH;

90,2% 
ESTãO Em TrATAmENTO;

93% 
(ESTImATIVA) TEm cArgA 
VIrAL SuPrImIDA.

Ainda assim é prioritário rastear e ligar aos cuidados 

de saúde  as  pessoas que vivem com infeção pelo 

VIH e SIDA que desconhecem o seu estatuto seroló-

gico, mas há que reforçar também o trabalho no que 

diz respeito à adesão e retenção no tratamento, bem 

como certificar que as pessoas perdidas para segui-

mento têm a possibilidade de se religar aos cuidados 

de saúde e consequente tratamento, de forma a não 

deixarmos ninguém para trás.

Em 2019, a ARSLVT renovou por mais um ano a 

acordo de cooperação com o GAT, que obteve ain-

da o apoio da Direção Geral de Saúde (DGS). Estes 

apoios   possibilitam a implementação de dois novos  

serviços de rastreio comunitário do GAT nomeada-

mente, o GAT’AFRIK, dirigido à população de origem 

africana e a GATMóvel, serviço em outreach dirigido 

às populações mais vulneráveis residentes em conce-

lhos específicos da Península de Setúbal

O GAT continuará a promover e a implementar as 

duas edições anuais da Semana Europeia do Tes-

te VIH e Hepatites Virais de forma a sensibilizar um 

maior número de pessoas para a importância do ras-

treio, mas também um maior número de pessoas que 

conheça os serviços de rastreio em contexto comuni-

tário envolvendo os parceiros da  Rede de Rastreio 

Comunitária que, desde 2015,  engloba 18 organiza-

ções de Norte a Sul do País com cerca de 35 locais 

de rastreio.
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PrOPOSTA PArA 2020:
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 A rESPOSTA NA DETEçãO 
E TrATAmENTO DE OuTrAS INfEçõES 
SExuALmENTE TrANSmISSíVEIS 
ATrAVéS DA cONSuLTA méDIcA 
E DE ENfErmAgEm.

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; 

ImPLEmENTAr um PrOgrAmA PILOTO 
quE NumA PrImEIrA fASE cONSISTE 
NA APLIcAçãO DE um quESTIONárIO 
DE SINTOmAS  DE TubErcuLOSE 
E POSTErIOr rEfErENcIAçãO 
NOS SErVIçOS DO gAT 
NA PENíNSuLA DE SETúbAL;

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

08

O GAT disponibiliza ainda o rastreio e outros serviços 

complementares a diferentes populações através dos 

seus serviços:

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
https://www.gatportugal.org/servicos/gat-afrik_19
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rETENçãO 
NOS cuIDADOS 
DE SAúDE
O serviço Par a Par, transversal a todos os serviços do 
GAT, assenta numa forte componente de capacitação e 
empoderamento dos grupos-chave onde a epidemia é 
concentrada. O serviço de acompanhamento às primei-
ras consultas para todas as pessoas com resultados 
reativos e que aceitam ser referenciadas é já proposto 
pelo GAT em todos os seus serviços há vários anos. 
A inovação do Par a Par é o trabalhar na garantia do 
acesso e a retenção de pessoas com maior dificuldade 
de navegação nos serviços de saúde e sociais, tentan-
do diminuir assim as barreiras no acesso e retenção 
aos mesmos. Pretende-se que a taxa de pessoas que 
aceitam acompanhamento à primeira consulta  seja su-
perior a 80%. 

Adicionalmente, este serviço pretende promover o de-
bate de políticas públicas de acesso à saúde e a outras 
respostas de caracter social, através de atividades de 
advocacia pela, e com base, nas necessidades identifi-
cadas pela própria comunidade. 

O GAT tem ainda por objetivo em 2020 abrir a primeira 
consulta descentralizada de tratamento para a hepati-
te C para pessoas que usam/usaram drogas no centro 
de rastreio IN-Mouraria. Esta consulta tem por objetivo 
levar à comunidade os serviços formais de saúde de 
forma a tornar-se mais acessível (com diferenciação do 
horário, exames médicos, acesso à medicação, traba-
lho de pares).  

PrOPOSTA PArA 2020:
ExPANDIr E TOrNAr SuSTENTáVEL 
O PrOgrAmA DE APOIO DE PArES 
cujO ObjETIVO é O DE cAPAcITAr 
PESSOAS quE VIVEm cOm VIH E/Ou 
HEPATITE c E DISPONIbILIzAr APOIO 
NO AcESSO AOS cuIDADOS DE SAúDE, 
NA gESTãO DA DOENçA, 
NOS TrATAmENTOS, NA ADESãO 
E NAS “fALHAS” DO SISTEmA 
NAcIONAL DE SAúDE. 

ImPLEmENTAçãO DE umA cONSuLTA 
DEScENTrALIzADA PArA 
O TrATAmENTO DA HEPATITE c, 
cOm O ObjETIVO DE APOIAr 
O DIAgNóSTIcO, rEfErENcIAçãO 
E ADESãO DAS PESSOAS 
AO TrATAmENTO cOm ANTIVIrAIS 
DE AçãO DIrETA. A DISPONIbILIzAçãO 
DESTAS cONSuLTAS Em cONTExTO 
cOmuNITárIO TEm POr ObjETIVO 
AumENTAr O NúmErO DE PESSOAS 
quE SErONEgATIVA O VíruS 
DA HEPATITE c E, cONSEquENTEmENTE, 
TrAbALHAr NA DImINuIçãO 
DO NúmErO DE rEINfEçõES.

cONSOLIDAçãO E ESTAbELEcImENTO 
DE PrOcEDImENTOS DE rEPOrTE 
SISTEmáTIcO DAS PESSOAS 
rEfErENcIADOS àS cONSuLTAS 
DE ESPEcIALIDADE NOS HOSPITAIS 
NO quE DIz rESPEITO à SuA ADESãO 
E rETENçãO Em TrATAmENTO.

https://www.gatportugal.org/servicos/par-a-par_17
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ESTIgmA 
E DIScrImINAçãO 
O GAT considera que os esforços nas áreas da pre-

venção, do acesso aos cuidados de saúde, dos tra-

tamentos e dos serviços de apoio não serão bem-

sucedidos enquanto não se eliminarem as barreiras 

do estigma e da discriminação relacionadas com a 

infeção pelo VIH.

A prioridades do Centro Anti-Discriminação é alcan-

çar a meta de zero casos de discriminação, estabele-

cida pela ONUSIDA8.

8ht tps: / /www.unaids.org/s i tes/defaul t / f i les/media_as -

set/2019-UNAIDS-data_en.pdf

PrOPOSTA PArA 2020:
ATENDImENTO, AcONSELHAmENTO, 
mEDIAçãO E SEguImENTO 
DE PESSOAS quE VIVEm 
cOm VIH/HEPATITES VIrAIS ObjETO 
DE DIScrImINAçãO E 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, 
DIrETOS HumANOS E DIScrImINAçãO 
DO VIH, HEPATITES VIrAIS, 
TubErcuLOSE E OuTrAS INfEçõES 
SExuALmENTE TrANSmISSíVEIS.

cONfErêNcIA DOS 10 ANOS 
DE TrAbALHO DO cAD 
A rEALIzAr-SE NA ASSEmbLEIA 
DA rEPúbLIcA.

rEPLIcAçãO DO ESTuDO 
Stigma index 2020. 
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cOOPErAçãO 
INTErNAcIONAL  
- rEDE LuSófONA   
A Rede Lusófona, iniciativa  promovida pelo GAT e 

Coalition Plus, tem por objetivo promover o con-
tacto, trabalho em parceria e a articulação entre or-
ganizações da CPLP cujo trabalho esteja direcionado 
para a melhoria de respostas no terreno nas áreas do 
VIH e SIDA, hepatites virais e tuberculose. 

A possibilidade de futuros projetos conjuntos está a 
ser avaliada, já que todos os países africanos de lín-

gua oficial portuguesa são beneficiários do Fundo 
Global contra a SIDA, Tuberculose e Malária, 
o que poderá proporcionar possibilidades de finan-
ciamento interessantes não só em articulação com 
os países da CPLP como entre as organizações dos 
países africanos membros ou parceiros da Coalition 
PLUS. 

PrOPOSTA PArA 2020:
ESTruTurAçãO E ALArgAmENTO 
DA rEDE LuSófONA 
ATrAVéS DA ImPLEmENTAçãO 
DE um SISTEmA DE gOVErNANçA 
E DEfINIçãO DE PrOcESSO E PAPEL 
DOS mEmbrOS PArcEIrOS.

ImPLEmENTAçãO DE ESTrATégIAS DE 
cOmuNIcAçãO E DE umA NEwSLETTEr.
 
DESENVOLVImENTO 
DE umA cAmPANHA INfOrmATIVA, 
A SEr ImPLEmENTADA NOS DIVErSOS 
PAíSES LuSófONOS.

mONITOrIzAçãO E DIVuLgAçãO 
DE INfOrmAçãO 
SObrE O AcESSO A TrATAmENTO 
E ruTurAS DE STOck.

rEfOrçO DE cAPAcIDADES 
E PArTILHA DE ExPErIêNcIAS 
ATrAVéS DE INTErcâmbIOS 
E PArTIcIPAçãO Em cONfErêNcIAS.

PrOmOçãO DO DEbATE POLíTIcO 
Em TOrNO DA rESPOSTA A ESTAS 
INfEçõES Em TODOS OS fóruNS
 rELEVANTES DA LuSOfONIA, INcLuINDO 
A NíVEL NAcIONAL NOS PAíSES mEmbrO.

ADVOcAcIA PELA cONfErêNcIA 
SObrE VIH DA cPLP 
cOmO LugAr PrIVILEgIADO
 DE DIScuSSãO muLTISSEcTOrIAL 
DA rESPOSTA àS INfEçõES 
NO ESPAçO LuSófONO.

PLANEAr E ImPLEmENTAr AçõES 
cOm VISTA à rEDuçãO DO ESTIgmA
 E DIScrImINAçãO DAS PESSOAS 
quE VIVEm cOm ESTAS INfEçõES 
E DOS gruPOS mAIS ATINgIDOS PELAS 
mESmAS.

http://www.coalitionplus.org/
https://www.theglobalfund.org/en/
https://www.theglobalfund.org/en/
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ADVOcAcIA
As diversas prioridades elencadas no Plano de Ativi-

dades de 2019 do GAT integram o discurso e posições 

oficiais do GAT em todas as estruturas, iniciativas, re-

des e/ou grupos de trabalho onde nos encontramos 

representados a nível europeu e mundial.

O impacto deste esforço de advocacia é difícil de me-

dir, embora seja claro que ao mais alto nível as posi-

ções recomendadas pelas redes da Sociedade Civil 

e Comunidades ao nível europeu estão totalmente 

em linha com as defendidas pelo GAT, e pelos nossos 

parceiros comunitários internacionais.

Nacional
O GAT continua a investir na advocacia pela melhoria 

das respostas existentes, bem como pela eliminação 

rápida das barreiras que persistem no acesso à pre-

venção, rastreio, diagnóstico, tratamento e cuidados 

de todas as pessoas que vivem com estas doenças e 

dos grupos mais vulneráveis.

Outra constante da nossa advocacia tem sido a parti-

cipação plena e direitos de todas pessoas.

De forma a refletir sobre as prioridades do GAT e do 

dia 1 de Dezembro, foi publicado um artigo de opinião 

no jornal Público de autoria conjunta de Ana Rita Bes-

sa, Maria Antónia Almeida Santos, Luís Mendão Moi-

sés Ferreira, Paula Santos e Ricardo Baptista Leite 

“Compromisso político e social para a elimi-
nação do VIH/sida em Portugal: trabalhar em 
conjunto”.

Modelos de financiamento sustentáveis 

de respostas eficazes no terreno e que garantam 

a sua sustentabilidade a longo prazo.

Remoção de todas as barreiras financeiras e ad-

ministrativas no acesso à saúde de grupos-chave 

e sistemas de pagamento de medicamentos que 

retirem o peso financeiro das estruturas clínicas, 

e que facilitem o acesso aos serviços de saúde, 

maximizando o acesso de todas as pessoas a 

tratamento de qualidade.

No que concerne à remoção das barreiras no acesso 

à saúde de grupos-chave e apesar da aprovação da 

globalmente positiva nova Lei de Bases da Saúde 

aprovada a 04 de Setembro de 2019, o GAT 

tem continuado a reunir com os altos responsáveis do 

Ministério da Saúde, Parlamento, Presidente e autar-

cas no sentido de efetivar o procedimento juntos dos 

cuidados de saúde que permita, na prática, eliminar 

as barreiras administrativas e financeiras no acesso à 

saúde a todas as pessoas em território nacional prin-

cipalmente à população migrante.

O GAT reforçou ainda junto da tutela a importância 

das mudanças necessárias em relação às hepatites 

virais.

Se não for estabelecido e implementado um plano 

nacional para a eliminação da hepatite B e C, com 

orçamento, métricas claras e responsabilidades defi-

nidas, dificilmente atingiremos os objetivos da Orga-

nização Mundial de Saúde (OMS) e da Organização 

das Nações Unidas (ONU), uma vez que em Portugal 

não se sabe nem número de pessoas vacinadas nem 

estimativa de pessoas que vivem com doença, nem 

taxas de transmissão.

A grande dificuldade em Portugal é que a vigilância 

epidemiológica é má e não permitir fazer estimativas 

fiáveis de quantas pessoas vivem em Portugal com 

hepatite B e C. Os objetivos da OMS e da ONU são 

medidas de progresso a partir de base com data de 

2015, facto que em Portugal não sabemos nem núme-

ro de pessoas vacinadas nem estimativa de pessoas 

que vivem com a doença, nem taxas de transmissão.

Advogamos a necessidade de implementação de um 

plano nacional para a eliminação da hepatite C, com 

orçamento, com métricas claras e responsabilidades 

também elas claras assim como um estímulo a ações 

de rastreio baseado no melhor conhecimento epide-

miológico, para que sejam identificados os doentes 

com hepatite C que não estão diagnosticados ou que 

não estão em seguimento médico.

A vacina da hepatite B é extremamente eficaz e em 

Portugal existe um bom sistema de vacinação nas 

crianças, no entanto, há uma necessidade de melho-

rar as estratégias de vacinação de adultos para se 

conseguir chegar à sua eliminação.

https://www.publico.pt/2019/11/28/sociedade/opiniao/compromisso-politico-social-eliminacao-vih-sida-portugal-trabalhar-conjunto-1895279?fbclid=IwAR0MaZQgcL0B0FG294_GRUUNwWw-jWM2n_uX9AslC3YU2FMoJ7yfYmL37UA
https://www.publico.pt/2019/11/28/sociedade/opiniao/compromisso-politico-social-eliminacao-vih-sida-portugal-trabalhar-conjunto-1895279?fbclid=IwAR0MaZQgcL0B0FG294_GRUUNwWw-jWM2n_uX9AslC3YU2FMoJ7yfYmL37UA
https://www.publico.pt/2019/11/28/sociedade/opiniao/compromisso-politico-social-eliminacao-vih-sida-portugal-trabalhar-conjunto-1895279?fbclid=IwAR0MaZQgcL0B0FG294_GRUUNwWw-jWM2n_uX9AslC3YU2FMoJ7yfYmL37UA
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124417108/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124417108/details/maximized
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Desenvolvimento de respostas a epidemias 

locais, tendo em vista o ultrapassar das metas 

internacionais em 2020 e 2030 e melhoria do 

enquadramento legal sobre estigma e discrimina-

ção das pessoas que vivem com VIH e SIDA.

O GAT continuou a ter um papel determinante na 

constituição e desenvolvimento do plano de acção do 

consórcio Fast Track Cities, assumindo o secreta-

riado da iniciativa junto da Câmara Municipal de Lis-

boa e Almada e estando em contacto com a Câmara 

Municipal de Setúbal.

A iniciativa Lisboa Sem Sida desenvolve atividades 

para assegurar o acesso sustentado a respostas de 

qualidade na área do teste, tratamento e prevenção 

do VIH, incluindo o uso do preservativo, a profilaxia 

pré-exposição (PrEP) e a profilaxia pós-exposição 

(PPE), numa abordagem abrangente que também 

inclui as hepatites virais, a tuberculose e outras infe-

ções sexualmente transmissíveis, assim como a redu-

ção de riscos e a minimização de danos associados 

ao uso de drogas, a promoção da saúde mental e a 

gestão das comorbilidades associadas ao envelheci-

mento com VIH.

A iniciativa Lisboa Sem Sida desenvolve também ati-

vidades para eliminar o estigma e a discriminação as-

sociados à infeção pelo VIH.

Como parte da estratégia, a iniciativa Fast TracK Ci-

ties lançou no final do ano a campanha de sensibiliza-

ção sob o lema “Nós Paramos o VIH”, estruturada em 

torno de quatro estratégias de prevenção combinada, 

que são cruciais para Lisboa eliminar a infeção pelo 

VIH até 2030: teste do VIH, uso do preservativo, PrEP 

e Indetetável = Intransmissível (I=I). A campanha con-

tou com a participação da artista Vanessa Teodoro e 

foram desenvolvidos quatro painéis, cada um alusivo 

a um dos temas da campanha. Os painéis serviram 

de suporte ao desenvolvimento dos demais materiais 

gráficos: cartazes, postais e vídeos.

A campanha “Nós Paramos o VIH”, recebeu o prémio Cam-

panha do Ano 2019, atribuído pelo Dezanove.pt – portal de 

notícias e cultura LGBTI.

Disponibilização efetiva da profilaxia pré-exposi-

ção, incluindo a sua disponibilização em contex-

to comunitário, junto das pessoas em maior risco 

de contrair a infeção pelo VIH.

O acesso às consultas de PrEP ainda enfrenta enor-

mes barreiras e o GAT continuou a advogar a neces-

sidade da descentralização da consulta de PrEP de 

forma a que o acesso das populações-chave seja 

efectivado promovendo assim o scale-up da mesma.

Advogamos ainda a reformulação da NOC nº 
025/2017 de 28/11/2017 actualizada a 16/05/2018 

que apenas permite a prescrição por médicos dos 

serviços hospitalares, assim como a participação das 

pessoas com doença e das associações de doentes 

na criação das mesmas.

http://www.fast-trackcities.org/
https://www.lisboa.pt/lisboasemsida
https://dezanove.pt/premios-dezanove-os-melhores-de-2019-1302573
https://dezanove.pt/premios-dezanove-os-melhores-de-2019-1302573
https://dezanove.pt/
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0252017-de-28112017.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0252017-de-28112017.aspx
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Outro dos pontos relevantes debatidos foi a utilização 

de Truvada para PrEP, uma vez que a análise dos 

ensaios clínicos da DATS é extremamente redutora 

(eficácia e eficiência em subgrupos) e custo-eficácia 

e impacto orçamental calculado de parte dos custos 

com o tenofovir disoproxil fumarato + emtricitabina  

(agora genéricos e em queda de preços, descida de 

mais de 90% do preço) não são pagos em Portugal. 

Acrescendo a proteção adicional da despesa com 

os medicamentos antirretrovirais pelo acordo do teto 

com ARV em vigor.

Acesso a dados públicos relevantes, nomeada-

mente informação sobre adesão e retenção tera-

pêutica, custo e eficácia de estruturas e projetos 

de rastreio, programas de prevenção e redução 

de riscos/minimização de danos, PrEP e PPE. 

A informação epidemiológica fiável continua a ser 

um dos pontos constantes na agenda política do 

GAT, uma vez que a plataforma SI.VIDA não tem ca-

pacidade de resposta, a monitorização dos projetos 

financiados por fundos públicos é opaca e, em mui-

tas situações, inexistente ou limitada a indicadores 

de execução financeira, e é assim impossível ter in-

formação epidemiológica actual e fiável que permita 

ajustar as estratégias de resposta nacionais.

A situação em relação às hepatites virais é ainda pior 

do que na área da infeção pelo VIH, não se sabendo 

sequer o número de pessoas em seguimento ou no-

vos diagnósticos. Esta problemática é transversal a 

todos os serviços de saúde refletindo também a rea-

lidade das prisões.

Reforma de políticas de drogas que inclua a 

disponibilização de naloxona em contexto de 

proximidade, alargamento e reforço de capaci-

dades do Programa de Troca de Seringas (PTS), 

disponibilização de todas as opções terapêuticas 

para utilizadores de opiáceos e alargamento das 

respostas existentes com eficácia demonstrada, 

bem como a regulamentação dos canabinóides 

para uso medicinal e recreativo.

No seguimento do trabalho já iniciado no GAT, co-or-

ganizou uma sessão com a sociedade civil Portugue-

sa, especialistas, personalidades de diferentes seto-

res e opinion makers que trabalham ou tenham tido 

intervenção nas discussões sobre a necessidade de 

reformas nas políticas de drogas e mesmo a favor de 

políticas de regulação legal.

Esta sessão lançou o repto para a discussão das po-

líticas de drogas em Portugal, os direitos humanos, 

saúde pública e segurança para todos os segmentos 

da população, a guerra às drogas e à criminalização 

e penalização das pessoas que usam drogas e as es-

tratégias a favor da regulação legal, da produção e 

mercados de drogas.

Este encontro que contou com a participação de Ruth 

Dreifuss, ex-presidente da Suíça e Jorge Sampaio 

ex-presidente da República, e antecedeu a reunião 

anual e de apresentação de relatório da Global 
Commission on Drugs Policy.

https://www.globalcommissionondrugs.org/
https://www.globalcommissionondrugs.org/
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Relativamente à naloxona, no seguimento do com-

promisso público estabelecido em 2018 das estrutu-

ras públicas no sentido de que a naloxona em spray 

nasal passasse a ser implementada em meio comu-

nitário, ainda que este compromisso não se tenha tra-

duzido em intervenção concreta, foi iniciada formação 

dos técnicos para a sua utilização e distribuição junto 

das entidades.

No que concerne ao Programa Troca de Seringas, 

continuamos a advogar pela actualização do progra-

ma às necessidades dos novos consumidores e dos 

novos padrões de consumo, tal como pela disponi-

bilização de todas as opções terapêuticas, incluindo 

heroína medicalizada para pessoas que consomem 

opiáceos, assim como a revisão e adaptação dos kits 

de consumo distribuídos.

Em outubro de 2019 foi ainda assinado o protocolo de 

colaboração entre o GAT e o Centro Hospitalar Uni-

versitário Lisboa Central que permitirá a implemen-

tação da consulta descentralizada de hepatite C para 

pessoas que usam drogas no serviço GAT In- Moura-

ria. Esta consulta de proximidade permitirá um serviço 

completo de testes, consulta, exames e tratamento.

Tuberculose
O GAT continuou a advogar junto da tutela sobre a im-

portância da promoção da literacia e do scale-up do 

acesso ao rastreio da tuberculose em pessoas com 

infeção por VIH e SIDA, migrantes, trabalhadores do 

sexo, utilizadores de drogas ilícitas ou dependentes 

de álcool e população sem-abrigo, bem como o cum-

primento do tratamento, bem como a monitorização 

e análise epidemiológica da tuberculose em Portugal  

Trabalho em rede/Parceria
O GAT continuou representado em diverso Grupos de 

Trabalho e iniciativas como o Conselho Nacional 
de Saúde, no Fórum Nacional da Sociedade 
Civil para o VIH e SIDA (FNSC) não só como 

membro integrante mas como parte do secretariado 

em parceria com a Abraço. No âmbito das reuniões 

e trabalho do FNSC as prioridades de advocacia do 

GAT também se viram refletidas. Foi discutido o po-

sicionamento do FNSC relativamente ao concurso 

DGS para o rastreio, em que foi publicada uma po-

sição pública. Foram debatidas ainda questões rela-

cionadas com o hiato temporal no financiamento do 

último concurso SIDA_F_19 da DGS e estabelecido 

um consórcio para aquisição de testes rápidos entre 

as entidades membro.

O GAT representou ainda o FNSC no Grupo de Traba-

lho criado em 2019 sobre “Comportamentos de risco 

com impacte na Segurança do sangue e na Gestão 

de Dadores”.

Internacional
O GAT continuou a sua defesa e promoção de políti-

cas de saúde em todas as iniciativas europeias rele-

vantes na área do VIH, TB e hepatites virais através 

da sua participação no Fórum Europeu da Socie-
dade Civil, tendo ainda mantido esforços de advo-

cacia junto das empresas farmacêuticas no sentido 

de aumentar acesso aos genéricos, aumentar a pool 

de licenças voluntárias e aumentar a pressão no sen-

tido de que nos países de baixo e médio rendimento 

usufruam de baixas de preços que permitam acesso 

universal às melhores opções terapêuticas disponí-

veis.

Assegurar a participação nos seguintes fora/iniciati-

vas:

- European Center for Disease Control - Ad-

visory Group for monitoring of the Dublin Declara-

tion;

- Organização Mundial de Saúde Europa;

- Coligação Achieve (focada na eliminação das 

Hepatites virais);

- European Monitoring Center for Drugs 
and Drug Addiction;

- HIV Outcomes;

- Joint Action Integrate;

- European Union Civil Society Forum on 
Drugs;

- Joint Action HA-React;

- European AIDS Treatment Group;

- Coalition Plus - Plataforma Europa;

- European AIDS Clinical Society;

- European Association for the Study of 
the Liver;
- EUROTest.

https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/conselho-nacional-de-saude/
https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/conselho-nacional-de-saude/
https://www.sns.gov.pt/noticias/2017/01/10/forum-da-sociedade-civil-para-o-vih-sida/
https://www.sns.gov.pt/noticias/2017/01/10/forum-da-sociedade-civil-para-o-vih-sida/
https://www.aidsactioneurope.org/en/civil-society-forum#:~:text=The%20EU%20HIV%2FAIDS%2C%20viral,countries%20including%2015%20international%20organisations.
https://www.aidsactioneurope.org/en/civil-society-forum#:~:text=The%20EU%20HIV%2FAIDS%2C%20viral,countries%20including%2015%20international%20organisations.
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.euro.who.int/en/home
https://www.pactworld.org/achieve
https://www.emcdda.europa.eu/emcdda-home-page_en
https://www.emcdda.europa.eu/emcdda-home-page_en
https://hivoutcomes.eu/
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=5161
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/civil-society-forum-drugs_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/civil-society-forum-drugs_en
https://www.hareact.eu/en
http://www.eatg.org/
https://www.coalitionplus.org/notre-reseau/plateformes-geographiques/plateforme-europe/
https://www.eacsociety.org/
https://easl.eu/
https://easl.eu/
https://www.eurotest.org/
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PrODuçãO DE cONHEcImENTO
As dimensões da epidemia do VIH, das hepatites virais, da tuberculose e de outras infeções sexualmente trans-

missíveis e a necessidade de implementação adequada de políticas de saúde pública, de programas e de servi-

ços, impõem uma partilha de responsabilidades. A parceria e integração de esforços e recursos entre o Estado, 

as organizações de base comunitária de apoio a pessoas que vivem com estas infeções, o sector privado, os 

profissionais de saúde, os investigadores, as universidades e os responsáveis políticos têm um papel conjunto a 

desempenhar no que diz respeito à produção de evidência. O GAT em 2020 tem previsto desenvolver os seguin-

tes estudos:

Estudos Descrição

EMERGE Avaliação da tecnologia mHealth na gestão do VIH para mel-

horar o empoderamento e a utilização de serviços de saúde.

IN-Mouraria  

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. O GAT é parceiro 

local na implementação do estudo em Portugal. (2018-2019).

Consulta descentralizada de Hepatite C Implementação de uma consulta na comunidade para o trata-

mento de hepatite C em pessoas com consumos ativos. 

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 (2018-2020).

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.

CheckpointLX  

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. 

FOCUS Promover parcerias com instituições de saúde, governo, agên-

cias e parceiros da comunidade para:

- tornar o rastreio de rotina das infeções pelo VIH, VHC e VHB 

um padrão de cuidados para populações apropriadas;

- reduzir o número de pessoas não diagnosticados, diminuir o 

número de pessoas diagnosticados tardiamente e assegurar 

ligação aos cuidados de saúde e tratamento.

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

população de homens que têm sexo com homens. 

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. 
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Estudos Descrição

Espaço Intendente  

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

população de pessoas trans.

Dá-te a Marvila Contribuir para a inclusão social de crianças e jovens, dos 6 aos 

25 anos, com comportamentos de risco, promovendo o sucesso 

escolar e o desenvolvimento de competências através do diálo-

go intercultural e das artes.

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.

Rede de Rastreio Comunitária 

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

populações vulneráveis. 
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