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dAdOS GERAIS
O Programa Nacional para a Infeção pelo VIH, SIDA 

e Tuberculose da Direção Geral de Saúde (DGS) de-

fine como metas: diagnosticar 90 % das pessoas que 

vivem com infeção pelo VIH; destas, assegurar que 

90% estão em tratamento antirretroviral e destas, que 

90% tenham carga viral suprimida; reduzir em 75% 

o número de novas infeções pelo VIH em adultos e 

reduzir em 75% a taxa de diagnóstico tardio da infe-

ção pelo VIH (definido pela contagem de células CD4 

inferior a 350/mm3). 

O Programa Nacional para as Hepatites Virais da 

DGS define como metas: reduzir em 33% a proporção 

de pessoas que desconhecem estar infetadas pelos 

vírus das hepatites B e C e reduzir em 30% o número 

de novos casos de infeção por VHB e VHC. 

Tendo em conta as diretrizes da DGS, alinhadas com 

as metas da ONUSIDA, e com base nos dados ofi-

ciais disponíveis até à data, apresentamos os resul-

tados do teste rápido em contexto comunitário dos 

centros do GAT nos últimos dois anos, contabilizan-

do o número de reativos para cada uma das infeções 

rastreadas:

2016 2017

Nº 

Reativos

% 

Reativos

Nº 

Reativos

% 

Reativos

VIH

Portugal ** ** ** **

CAD 115 1,04% 115 1,04

CSP 42 0,97% 37 0,33

OBC *** 207 1,51% 236 1,28%

Centros 

do GAT

140 2,4% 214 1,9%

VHB

Portugal ** ** ** **

OBC *** 125 2,24% 159 1,99%

Centros 

do GAT*

44 2,9% 209 2,3%

VHC

Portugal ** ** ** **

OBC *** 182 2,57% 191 1,9%

Centros 

do GAT*

76 3% 261 2,6%

Sífilis

Portugal ** ** ** **

OBC *** ** ** ** **

Centros 

do GAT*

213 4,5% 533 3,8%

*Abertura do espaço intendente em setembro 2016

** Sem dados 

*** Dados disponibilizados pela Direção-Geral da Saúde | Pro-

grama Nacional para a Infeção VIH e Sida

CAD – Centro Anónimo de Deteção

CSP – Centros de Saúde Primária

OBC – Organizações de Base Comunitária

O total de testes realizados pelo GAT representam 

uma percentagem do número de testes em contexto 

comunitário e um quarto dos testes rápidos reporta-

dos no país. Se dividirmos por categorias de transmis-

são, o GAT tem percentagens significativas em todos 

os grupos-chave, face ao número reportado de infe-

ções a nível nacional, especialmente o CheckpointLX 

entre o grupo dos HSH (ou homossexuais, categoria 

da DGS) no país.

www.gatportugal.org
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NOTA dA dIREçãO 
Descrever o trabalho do Grupo de Ativistas em Tra-
tamentos (GAT) durante o ano de 2017 é uma tarefa 
complicada para fazer num único documento. Por-
tugal, como os dados demonstram, continua a ser 
o país com a maior incidência de infeção pelo VIH 
da Europa ocidental e é também um dos países com 
maior prevalência de hepatite C. 

O GAT tem envidado esforços para que a abrangên-
cia das nossas intervenções seja o mais ampla pos-
sível e tenha expressão tanto a nível nacional como 
internacional. Acreditamos que a resposta para as 
infeções que abordamos (VIH, hepatites virais e tu-
berculose) só é possível se todos os atores da área 
concertarem estratégias, se essas estratégias se ali-
cerçarem no melhor conhecimento e evidência produ-
zida e se as comunidades mais afetadas forem ouvi-
das e envolvidas.

Temos por isso privilegiado o trabalho como organiza-
ções governamentais e decisores, com o legislador, 
com as instituições académias e científicas que pro-
duzem conhecimento, com as organizações não go-
vernamentais da área do VIH, mas também da área 
da redução de danos e outras patologias e, sobretu-
do, com as comunidades mais afetadas e vulneráveis 
à infeção pelo VIH, hepatites virais e tuberculose. 

Temos apostado por isso numa estratégia que se ba-
seia no melhor conhecimento disponível a nível inter-
nacional na área do VIH, hepatites virais e tuberculo-
se. Estratégias essas que propõem objetivos na área 
da prevenção, diagnóstico, tratamento e retenção nos 
cuidados de saúde.

Tendo isto em conta, o GAT tem sido pioneiro na de-
fesa e implementação de estratégias de prevenção 
combinada em Portugal. Somos a organização não 
governamental portuguesa que mais preservativos 
internos e externos distribui, temos defendido e tra-
balhado com as autoridades no sentido de expandir 
e disponibilizar meios de prevenção inovadores, es-
pecialmente em contexto comunitário, como a profi-
laxia pós-exposição (PPE) e a profilaxia pré-exposi-
çao (PrEP), bem como o tratamento como prevenção 
(TasP). 

Na área do rastreio, os dados demonstram que o 
GAT é a organização que efetua mais testes e mais 
contribui para a deteção de novas infeções junto das 
comunidades mais vulneráveis, permitindo assim 
uma ligação aos cuidados de saúde precoce e con-
sequentemente ganhos individuais para a saúde das 

pessoas que vivem com doença, bem como ganhos 
na sustentabilidade do SNS. A oferta do rastreio em 
contexto comunitário, por pares, continua a fazer sen-
tido, especialmente para as comunidades de pessoas 
mais vulneráveis. Continua a ser essencial a disponi-
bilização dos quatro testes (VIH, VHB, VHC e sífilis), 
facto que se justifica nas prevalências superiores a 
1% em todas as infeções rastreadas. O trabalho na 
área do rastreio e ligação aos cuidados de saúde é 
potenciado noutras regiões de Portugal Continental, 
através de parcerias com outras ONG que estão no 
terreno e que oferecem os mesmos serviços no con-
texto da Rede de Rastreio Comunitária, um projeto 
promovido pelo GAT e considerado inovador a nível 
europeu pelo próprio ECDC.

O modelo inovador, assente em equipas interdisci-
plinares e baseado na intervenção por pares e com 
localizações estratégicas, continua a dar bons resul-
tados, tornado os nossos serviços flexíveis e adap-
táveis às dinâmicas das populações e infeções com 
que trabalhamos.

Apostamos fortemente nas alterações das políticas de 
saúde pública que permitam o acesso atempado aos 
cuidados de saúde e tratamento às pessoas que vivem 
com estas infeções, tendo como base os padrões inter-
nacionais de qualidade e que possibilitem a introdução 
de inovação de forma sustentável.

Em 2017 reforçámos o nosso trabalho na área da re-
tenção e adesão à terapêutica com a reorganização do 
trabalho que fazemos na área da ligação aos cuidados 
de saúde, permitindo assim uma gestão de caso mais 
próxima e que possibilitará trabalhar as questões que 
levam a níveis baixos de adesão à terapêutica ou re-
tenção nos cuidados de saúde das  pessoas com quem 
trabalhamos. O projeto Par a Par permitirá melhorar a 
eficácia da nossa intervenção e um maior impacto na 
qualidade de vida das pessoas que vivem com doença.

Os dados constantes neste relatório de atividades de-
monstram claramente que estamos no rumo acertado 
e que continuamos a investir nas comunidades com 
quem trabalhamos, na produção de conhecimento so-
bre as várias epidemias a nível local e nacional. 

Promovemos também a qualidade do trabalho da so-
ciedade civil nesta área, e continuaremos a trabalhar 
para sermos um exemplo de excelência.

A direção do GAT agradece a todos os seus associa-
dos, funcionários, colaboradores, voluntários e simpati-
zantes por todo o trabalho e dedicação que permitiram 
a execução das atividades constantes neste documen-
to e cuja qualidade do trabalho e dedicação são exce-
cionais.
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Algarve com falta de medicamentos 
para o VIH;

Comunicado sobre as recomendações 
do estudo Eliminar a hepatite C 
em Portugal: da visão à ação;

Pagamento centralizado de medicação 
antirretroviral para a infeção do VIH e SIDA 
com um teto anual de despesa;

Posição sobre introdução da PrEP 
em Portugal;

Comunicado do GAT à comunidade 
sobre o surto de hepatite A.

COmuNICAçãO
Em 2017 o GAT consolidou o trabalho de comuni-
cação, estreitando os seus contactos e presença nos 

meios de comunicação social: fomos notícia e pres-

támos declarações à comunicação social em 67 oca-

siões. 

Aproveitámos o aumento do nosso espaço nos meios 

de comunicação para dar maior alcance às tomadas 

de posição públicas do GAT. Demos destaque à denún-

cia da falta de medicação antirretroviral em farmácias 

hospitalares e deixámos claras as nossas posições so-

bre os planos para a eliminação da infeção da hepatite 

C em Portugal, o pagamento centralizado da medica-

ção antirretroviral e a introdução da PrEP no país.

Também houve um investimento nas redes sociais on-

line, com uma melhor comunicação e divulgação do 

trabalho dos vários serviços da associação através do 

Facebook do GAT, CheckpointLX, In-Mouraria 

e Move-se.

De igual forma, passámos a utilizar o Twitter regular-

mente, adaptando os nossos conteúdos a esta plata-

forma.

Mantivemos ativo o nosso questionário sobre pro-

blemas com a dispensa de medicação antirretroviral 

nas farmácias hospitalares. No total, recebemos quei-

xas relativas a oito farmácias hospitalares em todo o 

país. 

Todas as queixas foram encaminhadas para o Centro 

Anti-Discriminação e denunciadas à Presidente da Ins-

peção-geral das Atividades em Saúde, à Diretora-Ge-

ral do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da 

Infeção VIH/SIDA, à Entidade Reguladora da Saúde, 

aos Conselhos de Administração dos respetivos Hos-

pitais e às Administrações Regionais de Saúde.

9 595
SEGuIdORES

329
SEGuIdORES

67 
REFERêNCIAS 
NOS médIA

http://www.gatportugal.org/tomadasposicao/algarve-com-falta-de-medicamentos-para-vih_26
http://www.gatportugal.org/tomadasposicao/algarve-com-falta-de-medicamentos-para-vih_26
http://www.gatportugal.org/tomadasposicao/comunicado-sobre-as-recomendacoes-do-estudo-eliminar-a-hepatite-c-em-portugal-da-visao-a-acao_30
http://www.gatportugal.org/tomadasposicao/comunicado-sobre-as-recomendacoes-do-estudo-eliminar-a-hepatite-c-em-portugal-da-visao-a-acao_30
http://www.gatportugal.org/tomadasposicao/comunicado-sobre-as-recomendacoes-do-estudo-eliminar-a-hepatite-c-em-portugal-da-visao-a-acao_30
http://www.gatportugal.org/tomadasposicao/pagamento-centralizado-de-medicacao-antirretroviral-para-a-infecao-do-vih-e-sida-com-um-teto-anual-de-despesa_29
http://www.gatportugal.org/tomadasposicao/pagamento-centralizado-de-medicacao-antirretroviral-para-a-infecao-do-vih-e-sida-com-um-teto-anual-de-despesa_29
http://www.gatportugal.org/tomadasposicao/pagamento-centralizado-de-medicacao-antirretroviral-para-a-infecao-do-vih-e-sida-com-um-teto-anual-de-despesa_29
http://www.gatportugal.org/tomadasposicao/posicao-sobre-introducao-da-prep-em-portugal_28
http://www.gatportugal.org/tomadasposicao/posicao-sobre-introducao-da-prep-em-portugal_28
http://www.gatportugal.org/tomadasposicao/comunicado-do-gat-a-comunidade-sobre-o-surto-de-hepatite-a_27
http://www.gatportugal.org/tomadasposicao/comunicado-do-gat-a-comunidade-sobre-o-surto-de-hepatite-a_27
http://www.gatportugal.org/noticias
http://www.gatportugal.org/noticias
https://www.facebook.com/GATPortugal/
https://www.facebook.com/CheckpointLX/
https://www.facebook.com/inmouraria/
https://www.facebook.com/GATmovese/
http://www.gatportugal.org/questionario
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dAdOS dE RASTREIO 
dO GAT
O rastreio em contexto comunitário permanece uma 
das principais atividades do GAT, sendo o modelo 

de rastreio aplicado baseado no modelo de aten-
dimento sequencial dos 5C’s da Organização 
Mundial de Saúde: Acolhimento, Aconselhamento 
pré-rastreio, Execução do rastreio, Comunicação do 
resultado e Ligação à prevenção e/ou aos cuidados 
de saúde. 

O ano de trabalho é assinalado pela contratualiza-
ção das sessões de rastreio e consultas médicas 

e de enfermagem do GAT com a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
(ARSLVT), permitindo um aumento exponencial no 
número de sessões de rastreio e consultas efetuados 
pelas equipas do GAT às populações para as quais os 
serviços se dirigem. 

O aumento do volume de dados disponível permite 
identificar diferenças nos padrões de comportamento, 
especificidades epidemiológicas e em cada grupo-al-
vo, bem como identificar mudanças ou diferenças nos 
padrões ou tendências nacionais entre grupos e/ou 
subgrupos. 

Este relatório de atividades reflete ainda o alcance 
da intervenção do GAT, essencial para a definição de 
respostas adequadas às epidemias locais destas in-
feções, especificamente referidas pela ONUSIDA no 

seu documento de enquadramento da estratégia 90-
90-90.

31 965 
TESTES

11 365 
PESSOAS 

7 515 (66,1%)
HOmENS

3 698 (32,5%)
muLHERES

67 (0,6%)
PESSOAS TRANS

85 (0,7%)
SEm REGISTO 

12 501 
TESTES dO VIH

11 234 
PESSOAS 
RASTREAdAS 

214 (1,9%)
RESuLTAdOS 
REATIVOS 

165 (77,1%) 
REFERENCIAçãO 
ACEITE

4 897
TESTES dO VHB

4 723 
PESSOAS 
RASTREAdAS 

147  (3,1%)
RESuLTAdOS 
REATIVOS 

105 (71,4%) 
REFERENCIAçãO 
ACEITE

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/clinical/box5_1/en/
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/clinical/box5_1/en/
http://www.arslvt.min-saude.pt/
http://www.arslvt.min-saude.pt/
http://www.arslvt.min-saude.pt/
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/90-90-90
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/90-90-90
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9 847 
ATENdImENTOS 
NOS CENTROS dO GAT

6 642 
ATENdImENTOS 
Em CONTExTO dE OuTREACH 
(uNIdAdE mÓVEL dE SAúdE, 
ASSOCIAçõES PARCERIAS, 
SAuNAS, CONTExTOS 
RECREATIVOS)

Teste anterior (dado 
que fizeram o respetivo teste 
na primeira visita em 2017)

N (%)

Teste VIH anterior

Não 3 856 (34,4%)

Sim 6 458 (57,7%)

Não responde 128 (1,1%)

Não sabe 464 (4,1%)

Sem registo 328 (2,9%)

Teste VHB anterior

Não 2 491 (53,5%)

Sim 992 (21,5%)

Não responde 10 (0,2%)

Não sabe 1 090 (23,4%)

Sem registo 141 (3%)

755
CONSuLTAS 
médICAS NãO 
PRESENCIAIS
(CHECkPOINTLx)

455
ENCAmINHAmENTOS 
PARA ESTRuTuRAS 
dE SAúdE (uSF, CS)
(IN-mOuRARIA, 
INTENdENTE 
E mOVE-SE)

5 324 
TESTES dO VHC

5 310 
PESSOAS 
RASTREAdAS 

199 (3,7%)
RESuLTAdOS 
REATIVOS 

132 (66,3%) 
REFERENCIAçãO 
ACEITE

9 426 
TESTES dE SíFILIS

9 069 
PESSOAS 
RASTREAdAS 

422 (4,7%)
RESuLTAdOS 
REATIVOS 

301 (71,3%) 
REFERENCIAçãO 
ACEITE

2 861
CONSuLTAS dE 
ENFERmAGEm
(CHECkPOINTLx 
E IN-mOuRARIA)

936 
CONSuLTAS 
médICAS 
PRESENCIAIS
(CHECkPOINTLx)
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N (%)

Teste VHC anterior  

Não 1 876 (36,4%)

Sim 751 (14,6%)

Não responde 24 (0,5%)

Não sabe 816 (15,9%)

Sem registo 133 (2,5%)

Teste sífilis anterior  

Não 3 287 (36,5%)

Sim 1 418 (15,8%)

Não responde 28 (0,3%)

Não sabe 1 039 (11,5%)

Sem registo 455 (5%)

          

Os centros de base comunitária CheckpointLX e In-

Mouraria foram selecionados pela Organização 
Mundial de Saúde como exemplos de inovação e 

boas práticas na prevenção do diagnóstico da infeção 

pelo VIH entre populações-chave.

REdE dE RASTREIO 
COmuNITÁRIA 
Em 2017, a Rede de Rastreio Comunitária as-
segurou os serviços mínimos de funcionamento para 
com as organizações membro. Com o término da 
linha de financiamento dos EEA Grants em 2016 e 
ausência de linhas de financiamento do Ministério da 
Saúde para este tipo de intervenção, a Rede assegu-
rou que todos os parceiros iniciais recebessem gra-
tuitamente testes rápidos de VIH, hepatite B, hepatite 
C e sífilis, bem como material informativo e monitori-
zação de indicadores, gerida pelo Instituo de Saúde 
Pública da Universidade do Porto.  

Para os parceiros recentes e integrados no trabalho 
no presente ano, apenas disponibilizou testes de VIH 

e respetiva análise de dados. 

Os centros e/ou unidades móveis de saúde membro 
continuam a investir nos grupos identificados como 
prioritários onde as infeções rastreadas são mais pre-
valentes. A experiência de terreno traduz-se numa in-
tervenção custo-eficaz que, ao longo do tempo, tem 
relevado ser uma aposta pertinente no contexto na-

cional. 

Neste ano, o número total de testes efetuados nas 

organizações membro foi de 44 502 testes, represen-

tando um aumento de cerca de 20% relativamente a 

2016. Foram identificados um total de 960 resultados 

reativos nas quatro infeções. 

Na tabela abaixo podemos observar um resumo dos 
testes efetuados no país:

7 171 (51%)
HOmENS

6 714 (47,7%)
muLHERES

69 (0,5%)
PESSOAS TRANS

120 (0,9%)
SEm REGISTO 

http://bit.ly/2tzuq2a
http://bit.ly/2tzuq2a
www.rederastreio.pt
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Migrantes 6 367 (45,2%)

Migrantes de 2ª geração 934 (6,6%)

Homens que têm sexo 

com homens

768 (5,5%)*

Pessoas que usam drogas 1 418 (10,1%)

Pessoas que usam drogas 

injetáveis

368 (2,6%)

Trabalhadores do sexo 1 120 (8,0%)

Nenhum dos anteriores 5 322 (37,8%)

Testes do VIH 18 286 

Pessoas rastreadas 16 746 

Resultados reativos 267 (1,6%) 

Referenciação aceite 203 (76%) 

Testes do VHB 9 385 

Pessoas rastreadas 8 895 

Resultados reativos 209 (2,3%) 

Referenciação aceite 159 (76,1%) 

Testes do VHC 10 742 

Pessoas rastreadas 10 108 

Resultados reativos 261 (2,6%) 

Referenciação aceite 177 (67,8%) 

Testes de sífilis 15 353 

Pessoas rastreadas 14 194 

Resultados reativos 533 (3,8%) 

Referenciação aceite 386 (72,4%) 

*excluindo os dados da coorte do CheckpointLX MSM Lisbon 
Cohort

**dados ISPUP

A Rede de Rastreio Comunitária apostou na divul-
gação do seu trabalho a nível europeu e internacio-
nal, e esteve presente na conferência HEPHIV2017 
bem como no World Hepatitis Summit. Foram tam-
bém apresentados dados na “Expert meeting on the 
prevention of sexual transmission of STI/HIV among 
MSM and migrants”, organizada pelo European Cen-
ter for Disease Control.

Sendo uma estrutura de trabalho conjunto com outras 
organizações, organizou novamente a Semana Euro-

peia do Teste de VIH e hepatites virais, em Portugal. 

Para além das organizações membro, outras organi-
zações que desenvolvem trabalho na área juntaram-
se a esta iniciativa e 30 locais pelo país disponibili-
zaram o rastreio em contexto comunitário totalizando 
4 149 testes efetuados. Destes, contabilizaram-se 1 
394 testes de VIH (9 reativos), 810 testes de VHB (8 
reativos), 873 testes de VHC (14 reativos) e 1 072 tes-
tes de sífilis (22 reativos).  
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PREVENçãO 

Os programas de prevenção primária são interven-

ções direcionadas a travar a transmissão da infeção 

pelo VIH e outras IST. São implementados em todos 

os centros e unidade móvel do GAT e tentam abran-

ger o maior número de pessoas, tendo em conta o 

contexto onde são disponibilizados e o público a que 

são dirigidos. 

O ano de 2017 ficou novamente marcado pelo racio-

namento de preservativos e pela rutura de stock de 

gel lubrificante por parte da DGS, e apesar de não 

ser considerado boa prática a distribuição de preser-

vativos sem gel lubrificante, o GAT assegurou a dis-

tribuição de preservativos disponibilizados tanto pelo 

Programa Nacional para a infeção VIH, SIDA e Tuber-

culose como pela AHF (preservativos Love). 

Apesar desta limitação, o GAT permanece a organiza-

ção nacional que mais preservativos distribui anual-

mente em Portugal. 

 

855 648 
PRESERVATIVOS 
ExTERNOS dA dGS

11 750 
PRESERVATIVOS 
INTERNOS dA dGS

278 928 
GEL 
LuBRIFICANTE 
dA dGS

82 000 
mATERIAIS 
INFORmATIVOS 
dISTRIBuídOS

328 608 
PRESERVATIVOS 
ExTERNOS dA AHF

O GAT organiza ainda o Dia Internacional do 
Preservativo em parceria com a Aids Healthcare 
Foundation. É uma iniciativa celebrada em vários 

países e que tem por objetivo chamar a atenção para 

a importância do uso e acessibilidade do preservativo.  

 

5 633 
kITS PARA 
CONSumO 
INjETAdO 
dISTRIBuídO
- AGuLHAS 27G

6956
kITS PARA 
CONSumO 
INjETAdO 
dISTRIBuídO
- AGuLHAS 25G

1 654 
kITS PARA 
CONSumO 
FumAdO  
dISTRIBuídO
- kIT COmPLETO 

4 702 
kITS PARA 
CONSumO 
INjETAdO 
dISTRIBuídO

846
kITS PARA 
CONSumO 
FumAdO  
dISTRIBuídO
- FILTROS 

O Programa de Troca de Seringas (PTS), gerido pelos 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, permane-

ce sem disponibilizar material para consumo fumado. 

O GAT assume novamente esta responsabilidade 

para com os utilizadores do Centro In-Mouraria e 

Move-se, continuando a distribuir cachimbos e filtros, 

bem como seringas 25G .

http://www.gatportugal.org/eventos/dia-internacional-do-preservativo-2017_30
http://www.gatportugal.org/eventos/dia-internacional-do-preservativo-2017_30
https://www.aidshealth.org/
https://www.aidshealth.org/
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O ano foi marcado ainda pelo desenvolvimento, lan-

çamento e divulgação da primeira aplicação móvel 

em Portugal - CheckMe - sobre saúde sexual dire-

cionada para os homens que têm sexo com homens 

em Android e iOS.

A aplicação inclui funcionalidades lúdicas e de pre-

venção, tendo como principal objetivo o aumento da 

procura de informação sobre saúde sexual dos HSH, 

nomeadamente:

• Mapas com locais de socialização e de prevenção;

• Informação sobre infeções sexualmente transmis-

síveis e ferramentas de prevenção;

• Gestão de medicação (PrEP, PPE, TasP e outras);

• Lembretes para eventos de saúde (consultas, tes-

tes e outros);

• Histórico de parceiros e encontros;

• Notificação anónima de parceiros;

• Contactos úteis. 

Dos vários serviços integrados na aplicação, desta-

cam-se os seguintes resultados:

• Número total de utilizadores que completaram o 

questionário de autoavaliação do risco de infeção 

por VIH: 310

• Número total de utilizadores que configuram um 

evento (medicação, consultas ou outros) na área 

Minha Saúde: 169

• Número total de utilizadores que consultaram o 

detalhe de locais de prevenção: 456

No total contabilizaram-se 4 303 downloads das apli-

cações iOS e Android:

Média mensal

Total anual 

(Jul-Dec)

Quiz VIH 55,50 310

Área minha saúde 33,50 169

Lugares prevenção 84,67 456

Downloads 717,17 4303

Os resultados aqui apresentados foram alcançados 

num período de aproximadamente 6 meses, desde a 

disponibilização da App em Julho até dezembro de 

2017.

INTERVENçãO 
juNTO dOS HOmENS 
quE Têm SExO 
COm HOmENS (HSH) 

O centro de rastreio comunitário CheckpointLX, 

Espaço Intendente e a unidade móvel de saúde 

Move-se asseguram a intervenção com o grupo dos 

homens que têm sexo com homens através da oferta 

de rastreio, material de prevenção e consultas para ou-

tras infeções sexualmente transmissíveis.  

Testes do VIH 4 337 

Pessoas rastreadas 3 624 

Resultados reativos 128 (3,5%)

Referenciação aceite 111 (86,7%) 

Testes do VHB 167

Pessoas rastreadas 164

Resultados reativos 3 (1,8%) 

Referenciação aceite 1 (33,3%) 

Testes do VHC 2 147 

Pessoas rastreadas 1 954 

Resultados reativos 12 (0,6%) 

Referenciação aceite 6 (50%) 

Testes de sífilis 3 546 

Pessoas rastreadas 3 150 

Resultados reativos 217 (6,9%)

Referenciação aceite 195 (83,3%) 

Em 2017, no CheckpointLX, foram ainda referencia-

dos para consulta hospitalar 122 HSH com infeção 

pelo VIH (88 novas infeções e 32 religações).

2017 foi também marcado pelo surto de hepatite A à 

qual o CheckpointLX rapidamente reagiu em conjunto 

com a DGS para que o máximo de pessoas, nomea-

damente o grupo HSH, pudessem aceder à vacina-

ção.

Consultas Categoria

Médicas 

Presenciais

Diagnóstico de infeções 

de transmissão sexual

666

Profilaxia pré-exposição 

- elegibilidade e seguimento

43

https://checkme.gatportugal.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.gatportugal.checkme&hl=en
https://itunes.apple.com/app/checkme/id1243998499?ls=1&mt=8
http://www.checkpointlx.com/
http://www.gatportugal.org/projetos/movese_6
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Consultas Categoria

Médicas 

Telemedicina

Prescrição de vacinas 

contra a hepatite A (surto)

367

Prescrição de tratamentos 

e vacinas para infeções 

sexualmente transmissíveis

388

Enfermagem 

Presenciais

Rastreio de infeções 

de transmissão sexual 

(assintomáticos)

173

Profilaxia pré-exposição
- seguimentos

10

Imunizações e antibioterapias 333

Enfermagem 

Telemedicina

Triagens da elegibilidade 

para vacinação 

contra a hepatite A (surto)

637

Comunicação de resultados, 

orientações para notificação de 

parceiros, prevenção e tratamento

1323

Referenciações protocoladas 

para proctologia 

(displasias anais)

23

INTERVENçãO 
juNTO dAS PESSOAS 
mIGRANTES
O Espaço Intendente, o In-Mouraria e a unida-

de móvel de saúde Move-se continuam a assegurar 

o trabalho junto das comunidades migrantes na zona 

de Lisboa e península de Setúbal. 

De acordo com os dados recolhidos, foram rastreados 

5 066 migrantes, com a seguinte distribuição: 

Europa Ocidental ou Central 518

Europa de Leste 210

PALOP 2 501

Outros países Africanos 224

EUA ou Canadá 60

Brasil 1 217

Outros países 

da América Latina e Caraíbas 

112

Ásia 182

Médio Oriente 31

Oceânia 11

O GAT continuou a investir nas parcerias com asso-

ciações migrantes e nos bairros migrantes, através 

do trabalho de diferentes Pares pertencentes às di-

ferentes comunidades de forma a reduzir a barreira 

linguística.

Testes do VIH 5 346 

Pessoas rastreadas 5 009 

Resultados reativos 119 (2,4%) 

Referenciação aceite 94 (79%) 

Testes do VHB 2 996 

Pessoas rastreadas 2 828 

Resultados reativos 127 (4,5%) 

Referenciação aceite 100 (78,7%) 

Testes do VHC 2 531 

Pessoas rastreadas 2 432 

Resultados reativos 50 (2,1%) 

Referenciação aceite 37 (74%) 

Testes de sífilis 4 311 

Pessoas rastreadas 4 070 

Resultados reativos 227 (5,6%) 

Referenciação aceite 162 (71,4%) 

http://www.checkpointlx.com/public/uploads/infosaude/prep.pdf
http://www.gatportugal.org/projetos/espaco-intendente_3
http://www.gatportugal.org/projetos/inmouraria_1
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INTERVENçãO juNTO 
dE PESSOAS quE uSAm 
dROGAS
O centro In-Mouraria continua a assegurar a interven-

ção junto das pessoas que usam drogas em Lisboa, 

e a unidade móvel de saúde Move-se na Península 

de Setúbal. 

O drop-in do In-Mouraria registou um total de 15 170 

visitas, sendo a média diária de 61 visitas. Neste es-

paço são prestados um conjunto de serviços básicos 

que incluem o complemento alimentar (sandes, fruta, 

leite, chá/café), comunicações (acesso a internet e 

telefone, correio, carregamento do telemóvel), distri-

buição de roupa e de produtos de higiene. 

Em 2017, foram distribuídos um total de 10 576 com-

plementos alimentares, uma média de 881 por mês. 

No mesmo período, foram distribuídas 5 043 peças 

de roupa e 6 814 produtos de higiene. Relativamente 

às comunicações, o número de telefonemas, acessos 

a internet e carregamento do telemóvel foi de 1 650.

De forma a assegurar o trabalho já realizado no cen-

tro In-Mouraria e aumentar a sua capacidade em dis-

ponibilizar novas respostas na área da redução de 

danos, nomeadamente trazer para a comunidade as 

consultas hospitalares para o tratamento da hepatite 

C, a Câmara Municipal de Lisboa cedeu o terreno ao 

lado do centro para reabilitação. As obras iniciaram-

se no final do ano, e prevê-se a sua abertura no pri-

meiro semestre de 2018. 

Os dados abaixo referem-se a pessoas que usam 

drogas por via injetada:

Testes do VIH 263

Pessoas rastreadas 246

Resultados reativos 7 (2,8%) 

Referenciação aceite 4 (57,1%) 

Testes do VHB 174

Pessoas rastreadas 168

Resultados reativos 5 (3%)

Referenciação aceite 3 (40%) 

Testes do VHB 192 

Pessoas rastreadas 190

Resultados reativos 117 (61,6%) 

Referenciação aceite 83 (70,9%) 

Testes de sífilis 228 

Pessoas rastreadas 222

Resultados reativos 13 (5,9%) 

Referenciação aceite 7 (53,8%) 

O trabalho com as pessoas que usam drogas foi mar-

cado pelo acesso aos novos tratamentos para a he-

patite C, tendo ocorrido um acréscimo no numero de 

pedidos de religação aos cuidados de saúde. 
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INTERVENçãO juNTO 
dOS TRABALHAdORES 
dO SExO
O Espaço Intendente e a unidade móvel de saúde 

Move-se asseguram o trabalho com a população que 

faz trabalho sexual. Para além da oferta de rastreios 

no centro e unidade móvel, investiu-se nas visitas a 

apartamentos não só para entrega de preservativos 

e acompanhamento de pessoas ao Serviço Nacional 

de Saúde, mas também para propor o teste de flui-

do oral para o VIH, inserido no estudo europeu Euro 
HIV EDAT. 

A proposta de aplicar o teste de fluido oral, ainda não 

disponível para venda em Portugal, nos apartamen-

tos permitiu chegar a um grupo de pessoas que, de 

outra forma, não teriam sido testadas. Permitiu ainda 

perceber se este tipo de teste é bem aceite por parte 

das pessoas rastreadas e se a utilização da internet 

para consultar o resultado do teste é eficaz. Com esta 

nova intervenção, 207 pessoas aceitaram fazer o tes-

te e 3 tiveram resultado reativo. 

Testes do VIH 573

Pessoas rastreadas 518 

Resultados reativos 13 (2,5%) 

Referenciação aceite 12 (92,3%) 

Testes do VHB 307

Pessoas rastreadas 288

Resultados reativos 9 (3,1%) 

Referenciação aceite 35 (55,6%) 

Testes do VHC 370

Pessoas rastreadas 351

Resultados reativos 18 (5,1%) 

Referenciação aceite 15 (83,3%)

Testes de sífilis 470

Pessoas rastreadas 431

Resultados reativos 37 (8,6%) 

Referenciação aceite 28 (75,7%) 

https://eurohivedat.eu
https://eurohivedat.eu


RelatóRio de atividades | 2017

15

INICIATIVA 
FAST TRACk CITIES  
O GAT assinou um protocolo de colaboração com a 

Câmara Municipal de Lisboa com o objetivo de pre-

parar a adesão da mesma a esta iniciativa mundial, 

comprometendo-se o GAT a realizar as seguintes ta-

refas: 

a) Elaborar dossier preparatório sobre a iniciativa 

“Fast Track Cities”, apoiando o Município na sua 

adesão, que englobava a preparação da concept 

note, do modelo de adesão, do diagnóstico de si-

tuação, do perfil de saúde, da proposta de consti-

tuição do consórcio e do documento operacional de 

base a um plano de ação futuro; 

b) Designar um interlocutor para integrar a Comis-

são de Acompanhamento; 

c) Estabelecer a ligação com parceiros internacio-

nais e nacionais da iniciativa “Fast Track Cities” (Or-

ganização das Nações Unidas ONUSIDA, IAPAC, 

OMS, ECDC, Municípios aderentes à iniciativa, en-

tre outros);

d) Criar um painel de instrumentos de monitoriza-

ção relativo à cidade de Lisboa, integrado no por-

tal global da iniciativa, recolhendo e fornecendo os 

dados relativos aos indicadores sobre a epidemia 

solicitados pelo projeto;

e) Criar perfil epidemiológico da cidade de Lisboa; 

f) Desenvolver a proposta do plano de implementa-

ção na cidade;

g) Convocar um grupo de acompanhamento que 

se dedique a construir consenso em torno dos in-

dicadores de sucesso e dos planos concretos de 

implementação para atingir as metas 90-90-90 es-

tabelecidas;

h) Apoiar a troca de informação técnica, assim 

como epidemiológica, programática, e outros dados 

relevantes;

i) Facultar todos os elementos contabilísticos ou 

outros que venham a ser solicitados pela Câmara 

Municipal de Lisboa;

j) Apresentar um relatório com explicitação das ta-

refas realizadas e resultados alcançados, respeti-

vos documentos justificativos da despesa, no prazo 

máximo de 30 dias após a conclusão do projeto.

O despacho n.º 5216/2017 formalizou a constituição 

de um grupo de trabalho com o objetivo de definir 

uma estratégia integrada para a eliminação da epi-

demia do VIH/SIDA nas cidades de Cascais, Lisboa 

e Porto, no contexto do projeto internacional “Cidades 

na via rápida para acabar com a epidemia VIH” e defi-

nir o posterior alargamento a outros conselhos. 

O GAT esteve presente nas duas reuniões plenárias 

do grupo de trabalho, tendo também estado presente 

nas reuniões dos subgrupos de trabalho. Adicional-

mente, o GAT liderou a produção dos contributos do 

subgrupo de trabalho 2, cujos itens de trabalho foram 

o modelo de implementação e gestão e o apoio finan-

ceiro e institucional, bem como a partilha de recursos 

e experiências entre os municípios. Contribuiu ainda 

para a redação do relatório final do grupo de trabalho, 

intitulado “Cidades na Via Rápida para acabar 
com a epidemia VIH”.

No dia 29 de maio de 2017, a Câmara Municipal 

de Lisboa aderiu formalmente à iniciativa “Fast 

Track Cities”, juntamente com a Câmara Munici-

pal de Cascais e a Câmara Municipal do Porto. O 

GAT esteve presente no evento de lançamento, 

e organizou previamente um encontro informal 

entre a sociedade civil e o Luiz Loures, Diretor 

Executivo Adjunto do Programa Conjunto das 

Nações Unidas para o VIH/SIDA (ONUSIDA). 

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
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mAIS PARTICIPAçãO 
mELHOR SAúdE 
Em 2017, com o objetivo de capacitar os representan-

tes das pessoas com doença/cidadãos (trabalhadores, 

voluntários, membros de órgãos sociais e/ou associa-

dos de organizações de pessoas com doença, utentes 

de saúde ou consumidores), para participação na to-

mada de decisão em saúde, tanto a nível político como 

institucional, teve início, no âmbito do projeto MAIS 
PARTICIPAÇÃO melhor saúde, o Programa 
Capacitar+.

Foi também dada continuidade à promoção da parti-

cipação pública em saúde e à divulgação da Carta 
para a Participação Pública em Saúde, em par-

ticular através do novo site do projeto e das redes so-

ciais, assim como da participação em várias iniciativas 

de entidades pública e da sociedade civil. Continuou 

ainda a ser dinamizada a Petição à Assembleia da 

República para que seja instituída a Carta, para atingir 

as 4000 assinaturas necessárias para a discussão em 

sessão plenária.

Grupo de trabalho 
Para além de representantes do GAT – Grupo de Ati-

vistas em Tratamentos, integraram o grupo de trabalho 

representantes das seguintes organizações de pes-

soas com doença e consumidores:

• Aliança Portuguesa de Associações das Doenças 

Raras

• Alzheimer Portugal – Associação Portuguesa de 

Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer

• Associação Nacional dos Doentes com Artrite Reu-

matóide (ANDAR) 

• Associação Nacional AVC (Acidentes Vasculares 

Cerebrais)

• Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson 

(APDPk)

• Associação Portuguesa de Portadores de Pacema-

kers e CDIs (APPPCDIS)

• Associação Portuguesa para a Defesa do Consu-

midor (DECO)

• Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal 

(APDP)

• CASO – Consumidores Associados Sobrevivem 

Organizados

• DECO PROTESTE

• EUTIMIA – Aliança Europeia Contra a Depressão 

em Portugal

• EVITA – Associação de Apoio a Portadores de Alte-

rações nos Genes Relacionados com Cancro 

• Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas 

(LPCDR)

• RESPIRA – Associação Portuguesa de Pessoas 

com DPOC e outras Doenças Respiratórias Cróni-

cas

Integraram ainda o grupo de trabalho os investigadores 

– Ana Raquel Matos e Mauro Serapioni do Centro de 

Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, 

com quem foi renovado o acordo de colaboração.

Programa Capacitar+
No âmbito do projeto MAIS PARTICIPAÇÃO melhor 

saúde, teve início, em 2017, o programa CAPACI-
TAR+, o qual teve por base um diagnóstico de 
necessidades prévio. Foram realizados quatro mó-

dulos, num total de cinco dias de formação (31,25h) 

com uma média de 24 participantes/dia:

• Workshop Ética, Legitimidade e Represen-
tatividade: O caminho para +Participação 

(6h), em colaboração com o Centro Anti-Discrimina-

ção;

• Curso Cidadania, Participação e Associati-
vismo em Saúde (13,25h), em colaboração com 

o Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade 

de Coimbra;

• Workshop Redes Sociais e Ativismo em 
Saúde (6h);

• Visita a Fábrica de Medicamentos (6h).

http://www.participacaosaude.com/
http://www.participacaosaude.com/
https://www.participacaosaude.com/capacitar
https://www.participacaosaude.com/capacitar
http://www.participacaosaude.com/carta-participacao-publica-em-saude
http://www.participacaosaude.com/carta-participacao-publica-em-saude
http://www.peticaopublica.com/psign.aspx?pi=maisparticipacao
http://www.participacaosaude.com/capacitar
http://www.participacaosaude.com/capacitar
https://goo.gl/forms/vFTN7ZSfOZ3xFCK92
https://goo.gl/forms/vFTN7ZSfOZ3xFCK92
http://www.participacaosaude.com/etica-legitimidade-representacao
http://www.participacaosaude.com/etica-legitimidade-representacao
http://www.participacaosaude.com/cidadania-participacao-associacao
http://www.participacaosaude.com/cidadania-participacao-associacao
https://www.participacaosaude.com/redes-sociais-e-ativismo-em-saude
https://www.participacaosaude.com/redes-sociais-e-ativismo-em-saude
http://www.participacaosaude.com/visita-fabrica-medicamentos
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Carta para a Participação 
Pública em Saúde
A Carta para a Participação Pública em Saú-
de recebeu, em 2017, o Alto Patrocínio de Sua Exce-
lência o Presidente da República, tendo aumentado 
também o respetivo número de signatários. Até ao fi-
nal de 2017, a Carta foi subscrita por 89 organizações 
da sociedade civil (maioritariamente associações de 
pessoas com doença) e 32 individualidades de reco-
nhecido mérito, na área da saúde e da participação. 

Foi ainda realizada a tradução da Carta para inglês. 

Reuniões de trabalho

Em 2017, o grupo de trabalho do projeto teve 

quatro reuniões presenciais (25 de janeiro, 16 

de maio, 11 de setembro e 6 de dezembro), para 

analisar e tomar decisões sobre as iniciativas e 

desenvolvimentos do projeto MAIS PARTICIPA-

ÇÃO, melhor saúde, incluindo a possibilidade 

de criação, no futuro próximo, de uma aliança 

de associações Portuguesas de pessoas com 

doença. Nestas reuniões participaram ainda vá-

rias pessoas e entidades convidadas, incluindo 

representantes da Comissão Organizadora Lo-

cal do European Forum for Primary Care 2017, 

representantes da Plataforma Saúde em Diálo-

go, uma representante do SNS+Proximidade e 

investigadores do ISCTE-IUL e do CES da Uni-

versidade de Coimbra.

Participação institucional
O MAIS PARTICIPAÇÃO melhor saúde participa como 

representante do GAT no Conselho Nacional de 
Saúde, desde 24 de maio de 2017, tendo integrado o 

grupo de trabalho sobre os Fluxos Financeiros no 
SNS e moderado o debate sobre este relatório no 1.º 
Fórum do Conselho Nacional de Saúde.  

https://www.participacaosaude.com/carta-participacao-publica-em-saude
https://www.participacaosaude.com/carta-participacao-publica-em-saude
https://www.participacaosaude.com/charter-public-participation-health
http://www.cns.min-saude.pt/2017/09/27/membros/
http://www.cns.min-saude.pt/2017/09/27/membros/
http://www.cns.min-saude.pt/2017/11/08/fluxos-financeiros-no-sns/
http://www.cns.min-saude.pt/2017/11/08/fluxos-financeiros-no-sns/
http://www.cns.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/10/1Forum_CNS_Programa.pdf
http://www.cns.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/10/1Forum_CNS_Programa.pdf
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ZERO dISCRImINAçãO
O Centro Anti-Discriminação (CAD), projeto 

promovido pelo GAT e Ser+, assenta em três grandes 

áreas de atuação:

APOIO INdIVIduAL E ATIVISmO - Aconselhamento, 

mediação e apoio jurídico a pessoas que são obje-

to de discriminação por viverem com VIH/hepatites 

virais e promoção de soluções em defesa e promo-

ção dos seus direitos.

FORmAçãO - Dirigida a profissionais de diversos 

sectores, ativistas e pessoas que vivem com VIH/

hepatites, visa promover o seu empoderamento, a 

defesa dos Direitos Humanos e a não discrimina-

ção das pessoas que vivem com estas infeções, 

com uma abordagem centrada na ética e no conhe-

cimento científico atual.
CENTRO dE dOCumENTAçãO, INFORmAçãO E IN-

VESTIGAçãO (CdII) - Tem como objetivo divulgar 

informação e promover o conhecimento na área do 

VIH/hepatites, Direitos Humanos e discriminação, 

através da recolha, tratamento e disponibilização 

de informação num repositório documental de livre 

acesso, e pelo desenvolvimento ou colaboração em 

projetos de investigação social nestas áreas.

Em 2017, a atividade do CAD desenrolou-se através 

das seguintes ações: 

2017

Nº de casos no atendimento/apoio individual 105

Nº de ações coletivas 9

Nº de sessões de formação 13

Nº formandos 371

Nº de novas entradas 

na base de dados do CDII

2 300

Nº de consultas 

à base documental

33 804

Dos 399 casos de Apoio Individual recebidos pelo 

CAD desde o seu início, 50% correspondem a Pedi-

dos de Informação, 46% a Queixas por suspeita de 

prática discriminatória, e 14% a outros pedidos de 

apoio.

A maioria dos casos recebidos é referente à área da 

saúde (43%), seguindo-se questões relacionadas 

com a vida social e familiar (28%), com o emprego 

(15%), e com seguros de vida (12%).

Algumas conquistas importantes do CAD em 

2017

Apoio individual: Condenação de um coman-

dante dos bombeiros a 14 meses de prisão (com 

pena suspensa) e pagamento de indeminização 

a uma bombeira, por a ter coagido e ameaçado 

despedir por ter infeção VIH. 

Ativismo: Recomendação por parte do Prove-

dor de Justiça (após denuncia do CAD) para a 

remoção das disposições discriminatórias face 

a pessoas com VIH dos regulamentos das pis-

cinas Municipais. Após 6 meses desta recomen-

dação, cerca de metade dos 74 municípios onde 

foi detetado este problema, concordou alterar os 

regulamentos.

Formação: Estabelecimento de uma parceria 

com o IEFP para o desenvolvimento de for-

mação aos técnicos e formadores de todos os 

Centros de Formação Profissional da Grande 

Lisboa.

Investigação: Implementação do projeto Res-

pect Portugal, no âmbito do OpTest (WP7), que 

abrangeu 3 ACES da grande Lisboa (167 profis-

sionais de saúde).

http://www.gatportugal.org/projetos/centro-anti-discriminacao_8


RelatóRio de atividades | 2017

19

ATIVISmO 
E ATIVIdAdE POLíTICA
Em 2017 o GAT manteve uma atividade de advocacia 

nacional e internacional intensa. As áreas principais 

de trabalho coincidiram com as elencadas no Plano 

de Atividades, e o ano transato trouxe alguns suces-

sos a este nível.

No que se refere à PrEP, por exemplo, e através 

de pressão continuada, foi publicada nas vésperas 

do Dia Mundial de Luta contra a SIDA, a Norma de 

Orientação Clínica da PrEP, onde são especifica-

mente mencionadas parcerias com Organizações 

de Base Comunitária como possíveis estruturas de 

implementação. Pese embora faltar ainda implemen-

tação, a regulamentação da PrEP com inclusão de 

OBC foi conseguida.

Ainda, no que concerne à eliminação de barreiras no 

acesso à saúde, o GAT contribuiu para a publicação 

de regulamentação destinada a remover barreiras 

quer administrativas, quer financeiras, que veio a ser 

publicada em 2017, nomeadamente no que concerne 

à liberdade de escolha do centro hospitalar por par-

te dos doentes, à eliminação de taxas moderadoras 

no seguimento de Hepatites Virais e outras IST, e 

no acesso de pessoas não nascidas em Portugal ao 

SNS, embora persistam ainda barreiras a resolver.

O GAT esteve ainda fortemente envolvido no proces-

so de lançamento da iniciativa “Fast Track Cities” em 

Portugal, sendo parceiro da CML neste processo, e 

tendo tido participação ativa no grupo de trabalho 

para a estratégia nacional.

Continuámos e continuaremos a trabalhar para a 

disponibilização de medicamentos e dispositivos mé-

dicos a preços comportáveis para todas as infeções 

com que trabalhamos.

O GAT esteve ainda envolvido na discussão e pre-

paração da Proposta de Lei para a regulamentação 

da cannabis para fins terapêuticos, e em discussões 

para a regulamentação do uso da cannabis para to-

dos os fins, trabalho que continuará em 2018.

A nível internacional, continuámos a representar Por-

tugal no Fórum da Sociedade Civil para o VIH, He-

patites e Tuberculose, bem como a Coalition Plus no 

Fórum Europeu da Sociedade Civil sobre Drogas.

Participámos em diversas conferências e reuniões in-

ternacionais, contribuindo para a redação e subscre-

vendo diversas posições públicas referidas na secção 

de comunicação. Estamos ainda presentes no Grupo 

de Trabalho da Semana Europeia do Teste, e nos Co-

mités Organizadores do INHSU, do HCV Community 

Summit e na coordenação da iniciativa HIV in Europe.

Fomos convidados e estivemos presentes em reu-

niões de definição de estratégias a nível europeu para 

a prevenção de infeções transmissíveis em migrantes 

e homens que têm sexo com homens, no ECDC.

Para além do aqui mencionado, o trabalho de advo-

cacia invisível do GAT tem contribuído para resolver 

situações de iniquidade, discriminação e barreiras no 

acesso à saúde de muitas pessoas, graças aos esfor-

ços da equipa do Centro Anti Discriminação.
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ATIVIdAdES NO SEIO 
dA COALITION PLuS
O GAT aderiu à Coalition Plus em 2013 e é membro 

desde 2014, fazendo parte da direção da mesma. 

Criada em 2008, a Coalition Plus tratou-se de uma ini-

ciativa de quatro associações francófonas que decidi-

ram juntar as capacidades e conhecimentos de diver-

sas organizações, em vários continentes, que atuam 

na área do VIH e SIDA e que têm como filosofia o 

envolvimento nos órgãos sociais e nas atividades das 

comunidades mais vulneráveis à epidemia.

As organizações membro da Coalition Plus partilham 

os seus valores e objetivos, tendo como base, não 

negociável, a solidariedade entre Norte/Sul:

• O acesso universal aos cuidados de saúde; trata-

mento e prevenção;

• O fim da estigmatização e criminalização das pes-

soas que vivem com VIH;

• A defesa dos direitos das comunidades mais vul-

neráveis à infeção pelo VIH.

Durante o ano de 2017 o GAT participou e liderou ati-

vidades em conjunto com outros membros, nas se-

guintes áreas:

• Preço dos medicamentos – trabalho sobre a aces-

sibilidade financeira aos medicamentos na União 

Europeia: patentes, licenças obrigatórias e finan-

ciamento da inovação;

• Hepatite C e Drogas– têm sido desenvolvidas vá-

rias atividades de ativismo pelas associações dos 

quatro países da plataforma europa da Coalition 

Plus (França, Portugal, Roménia e Suíça).
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INVESTIGAçãO COmuNITÁRIA Ou PARTICIPATIVA
A participação em estudos permite ao GAT ter resultados sobre as mais-valias de cada um dos serviços disponibili-

zados, gerando conhecimento sobre as epidemias em estudo no território nacional, como a promoção e melhoria do 

trabalho realizado.

Centro Nome Racional Parceiro

CheckpointLX Knowledge, Assessment, 

Confirmation and Referral 

of Acute Infections - HIV 

(KACRAI-HIV)

Avaliar o nível de conhecimento sobre a infeção aguda 

pelo VIH dos HSH no Checkpoint e comparar 

o programa de rastreio com recurso ao teste rápido 

de 4ª geração seguido do teste confirmatório NAAT 

point-of-care na deteção de infeções agudas.

Alere Inc

CheckpointLX Lisbon MSM Cohort Estimar a incidência e determinantes da infeção 

pelo VIH nos HSH.

ISPUP

CheckpointLX Via Verde VIH Recrutar casos prováveis de infeção aguda pelo VIH 

no CheckpointLX e referenciar para a consulta 

de infeciologia do Hospital de Santa Maria.

Consulta 

de Infeciologia 

do  Hospital 

de Santa Maria

CheckpointLX ESTICOM Programa de treino para trabalhadores 

de saúde comunitária HSH.

ONG europeias

In-Mouraria Hepatite C - estudo 

de prevalência em ambiente 

de consumo injetado 

de drogas

Determinar a prevalência da infeção pelo vírus 

de hepatite C em pessoas que usam drogas injetadas.

ISAMB, 

ANF

In-Mouraria Reach & Link - documentação 

de barreiras para o tratamento 

da hepatite C: liderança 

de Pares 

Melhorar o acesso e adesão ao tratamento 

para a hepatite C em contexto comunitário 

para pessoas que usam drogas.

N/A

In-Mouraria Piloto para implementação 

de uma unidade móvel de 

consumo na cidade de Lisboa

Diagnóstico de uma proposta de intervenção 

para a implementação de um programa de consumo 

vigiado móvel em Lisboa.

Médicos do Mundo 

Lisboa 

Intendente Operational Knowledge 

to improve HIV early diagnosis 

and treatment among 

vulnerable groups in Europe 

(Euro HIV EDAT)

Gerar e monitorizar centros de rastreio comunitários 

através de indicadores comuns e explorar tecnologias 

point-of-care no rastreio de VIH e outras IST, autoteste 

e abordagens de aconselhamento à distancia.

Coalition Plus 

Rede 

de Rastreio 

Comunitária 

Coorte Rede 

de Rastreio 

Comunitária 

Estimar a incidência e determinantes da infeção 

pelo VIH, hepatite B, hepatite C e sífilis nos grupos 

de homens que têm sexo com homens, migrantes, 

trabalhadores do sexo e pessoas que usam drogas 

a nível nacional.

ISPUP

Sede EmERGE mhealth Platform Avaliação de tecnologia mhealth no empoderamento 

e utilização de serviços de saúde: investigação 

e inovação para gerar evidência sobre cuidados 

personalizados.

EATG 
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AGRAdECImENTOS
O GAT agradece o apoio de todas as entidades que 
tornaram possível a execução das atividades de 2017  
• Abbvie
• Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo (ARSLVT)
• Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES)
• Aguinenso - Associação Guineense de Solidarieda-
de Social
• Aids Healthcare Foundation – Europe (AHF)
• Aliança Europeia Contra a Depressão em Portugal 
(EUTIMIA)
• Aliança Portuguesa de Associações das Doenças 
Raras
• Alzheimer Portugal
• Animalife
• Ares do Pinhal
• Asociação Novo Olhar II 
• Assistência Médica Internacional (AMI)
• Associação Abraço
• Associação Acompanha 
• Associação Auxílio e Amizade
• Associação Conversa Amiga (ACA)
• Associação Crescer na Maior
• Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvi-
mento Social e de Saúde (AJPAS)
• Associação Existências 
• Associação ILGA
• Associação In-Pulsar
• Associação Nacional AVC
• Associação Nacional dos Doentes com Artrite Reu-
matoide (ANDAR)
• Associação Norte Vida 
• Associação para o Planeamento da Família (APF)
• Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson
• Associação Portuguesa de Portadores de Pacema-
ker e CDI’s
• Associação Portuguesa para a Prevenção e Desafio 
à Sida (Ser+)
• Associação Positivo
• Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal
• Associação Renovar a Mouraria
• Associação RESPIRA
• Bar 3 Lisboa
• Bichas Cobardes
• BJWHF Sports Club
• Blog adolescente gay
• Bristol Myers Squibb
• Câmara Municipal de Lisboa- Direitos Sociais
• Câmara Municipal do Seixal
• Cáritas Diocesana de Coimbra 
• Centro de Acolhimento de Alcântara e Beato (Asso-
ciação Vitae)

• Centro Nacional de Apoio ao Imigrante (CNAI)
• Centro Padre Alves Correia (CEPAC)
• Coalition Plus
• Comissão de Dissuasão de Toxicodependência 
Lisboa
• Comunidade Vida e Paz
• Conselho Português para os Refugiados
• Consumidores Associados Sobrevivem Organizados 
(CASO)
• Contra Natura 
• DECO PROTESTE
• Dezanove
• Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 
(DGRSP)
• Direção Geral de Saúde (DGS)
• Finalmente Club
• Gabinete de Social de Atendimento à Família(GAF)
• Gilead
• Grindr
• Index ebooks
• Instituto de Higiene e Medicina Tropical 
• Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de Lisboa
• Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto
• Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto
• Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
• Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francis-
co Gentil 
• Junta de Freguesia de Santa Maria Maior
• Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas
• Lisbon Gay Circuit
• Médicos do Mundo (Lisboa e Porto)
• Movimento de Apoio à Problemática da SIDA 
(MAPS)
• MSD
• Much
• Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Re-
dentor
• Olissipo Bath
• Organização Internacional das Migrações (OIM)
• Panteras Rosa
• Perto LX
• Quebrar o Silêncio
• Queer Lisboa
• Rede ex aequo
• Riscos Reduzidos em Rede (R3)
• Rota Jovem
• Sauna Apolo
• Spartacus
• Travel Gay Europe
• Trombeta bath
• ViiV Healthcare
• Welcome Lover sex shop online
• WOOFLX
• WOOFX
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