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InTROduçãO: 
O COnTExTO 
PORTuguêS

Portugal é o terceiro país europeu e o primeiro na eu-

ropa ocidental, segundo a Organização Mundial de 

Saúde - Europa, com maior incidência de infeção 

pelo VIH, sendo que a epidemia portuguesa do VIH 

é do tipo concentrada (geograficamente e em gru-

pos-chave). O Relatório Infeção VIH e SIDA em 
Portuga - 2019 (INSA), de 2018, refere que foram 

diagnosticadas 973 novas infeções pelo VIH, das 

quais 84,1% dos casos encontravam-se assintomáti-

cos, 15,9% foram diagnosticados com SIDA e 55,8% 

foram considerados de apresentação tardia. O grupo 

dos homens que têm sexo com homens foi a segunda 

categoria  mais  declarada  (35%), com o grupo hete-

rossexual a ser a primeira categoria de transmissão 

(62,3%). À partilha de material de injeção foi atribuída   

2,3% dos novos casos. Mais de um terço das novas 

infeções foram em pessoas migrantes.

Em relação às hepatites virais, segundo o Relatório 
do Programa Nacional para as Hepatites Vi-
rais (2019) em 2018 foram notificados 174 casos de 

infeção pelo vírus da hepatite B (VHB) e 269 de infe-

ção pelo vírus da hepatite C (VHC). Embora a hepati-

te B apresente menor expressão devido ao programa 

de vacinação de cobertura universal, persistem casos 

de novas infeções sobretudo em grupos-chave, no-

meadamente na população originária de outros paí-

ses (maioritariamente migrantes de países de eleva-

da prevalência), conforme demonstram os dados do 

GAT neste relatório. Relativamente ao VHC estima-se 

que mais de 25 000 pessoas, já foram assinaladas 

como vivendo com infeção crónica. Salienta-se, que 

segundo o SICAD, os dados do vírus hepatite C refe-

rentes a pessoas que usam drogas, indicam que 59% 

apresentam anticorpos para o VHC, e quando se ana-

lisa a população que usa drogas por via injetada, este 

valor aumenta para 88%.

O Programa Nacional para a infeção pelo VIH, SIDA e 

Tuberculose da Direção Geral de Saúde (DGS) define 

como metas até 2035: diagnosticar 95 % das pessoas 

que vivem com infeção pelo VIH; destas, assegurar 

que 95% estão em tratamento antirretroviral e destas, 

que 95% tenham carga viral suprimida; 

O Programa Nacional para as Hepatites Virais da 

DGS, considera que “o apoio às organizações não-

governamentais é fundamental para garantir que as 

respostas certas cheguem a quem mais delas preci-

sa” e definiu como ações para 2019-2020:

- Um estudo de prevalência das hepatites B e C 

que garanta a evidência epidemiológica basal ne-

cessária à tomada de decisões relativamente a po-

líticas e estratégias a implementar; 

- Manter e melhorar, mantendo a cobertura univer-

sal, os programas de distribuição gratuita de pre-

servativos e de materiais para consumo de drogas 

por via injetável;

- Investir  no rastreio destas infeções, quer em con-

textos formais de saúde quer em respostas de pro-

ximidade junto das comunidades de pessoas mais 

vulneráveis; 

- Melhorar os sistemas de informação que nos per-

mitam monitorizar os dados do tratamento;

- Desenhar e implementar uma estratégia a nível 

nacional de micro-eliminação da hepatite C em po-

pulações específicas, recorrendo a novos modelos 

de prestação de cuidados de saúde, promovendo a 

deslocalização da prestação dos cuidados de saú-

de para os contextos de vida dessas populações. 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/hiv-surveillance-report-2019.pdf
http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/11/RelatVIHSIDA2019.pdf
http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/11/RelatVIHSIDA2019.pdf
https://www.dgs.pt/portal-da-estatistica-da-saude/diretorio-de-informacao/diretorio-de-informacao/por-serie-1116211-pdf.aspx?v=%3d%3dDwAAAB%2bLCAAAAAAABAArySzItzVUy81MsTU1MDAFAHzFEfkPAAAA
https://www.dgs.pt/portal-da-estatistica-da-saude/diretorio-de-informacao/diretorio-de-informacao/por-serie-1116211-pdf.aspx?v=%3d%3dDwAAAB%2bLCAAAAAAABAArySzItzVUy81MsTU1MDAFAHzFEfkPAAAA
https://www.dgs.pt/portal-da-estatistica-da-saude/diretorio-de-informacao/diretorio-de-informacao/por-serie-1116211-pdf.aspx?v=%3d%3dDwAAAB%2bLCAAAAAAABAArySzItzVUy81MsTU1MDAFAHzFEfkPAAAA
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nOTA dA dIREçãO 
O ano de 2019 foi um ano de expansão do GAT, numa 

tentativa de, por um lado, colmatar lacunas na estra-

tégia nacional para as infeções pelo VIH, hepatites 

virais, tuberculose e IST, por outro lado ser precursor 

de intervenções inovadoras ou cujo o conhecimen-

to disponível demonstre a eficácia da mesma. Para 

estas atividades, tivemos como referência o melhor 

conhecimento e recomendações internacionais nas 

dimensões definidas no nosso Plano de Atividades 

aprovado para 2020, a saber:

- Informação e Prevenção;

- Rastreio e Ligação aos Cuidados de Saúde;

- Retenção nos Cuidados de Saúde;

- Estigma e Discriminação;

- Cooperação Internacional Saúde - Rede Lusófo-

na;

- Advocacia;

- Produção de Conhecimento.

Tendo isto em conta, durante 2019, foi lancada a 

Rede Lusófona. Uma plataforma de advocacia e 

inter-reforço de capacidades de países de língua por-

tuguesa, coordenada pelo GAT em nome da Coalition 

Plus, da qual é membro. Angola, Brasil, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e 

Príncipe e Timor-Leste. Esta iniciativa marca a entra-

da do GAT no mundo da cooperação internacional e a 

sua pretensão a vir ser considerada uma organização 

não governamental para o desenvolvimento (ONGD). 

Pela primeira vez os países da lusofonia terão um es-

paço para discutir e encontrar as prioridades políticas 

e colocar na agenda as necessidades da comunidade 

em diversos contextos, bem como partilhar experiên-

cias e capitalizar os sucessos dentro da Rede Lusó-

fona.

Este foi o ano em que inaugurámos o primeiro centro 

de saúde sexual dedicado a migrantes da África Sub-

saariana, o GATAfrik. Um serviço orientado para as 

necessidades dos migrantes, baseado no trabalho de 

pares, e que pretende melhorar a qualidade de vida 

e a saúde sexual desta população através da oferta 

do rastreio do VIH, hepatites virais e IST, referencia-

ção e acompanhamento para os cuidados de saúde, 

bem como estratégias de adesão e retenção aos tra-

tamentos e consultas. Este serviço permite também 

informar o grupo político do GAT e  aumentar conhe-

cimento sobre esta comunidade de forma a serem re-

duzidas as barreias de acesso à saúde, bem como o 

estigma e discriminação. 

O momento histórico do ano deu-se com a abertura 

do Programa de Consumo Vigiado Móvel pro-

movido pela Câmara Municipal de Lisboa e co-gerido 

pelo GAT e Médicos do Mundo. Trata-se do primeiro 

espaço de consumo vigado em Portugal, após anos 

de trabalho de advocacia para que começassem a ser 

implementadas este tipo de respostas. É uma vitória 

nos esforços da comunidade para melhorar a saúde 

das pessoas que utilizam drogas e ter impacto na 

saúde pública em Portugal.

Durante o ano de 2019 vimos ainda o Diretor Execu-

tivo do GAT a ser eleito como Presidente do Euro-
pean AIDS Treatment Group, a mais reconheci-

da organização de ativismo europeia na área do VIH, 

hepatites virais e tuberculose. Um reconhecimento da 

preponderância dos ativistas portugueses à escala 

internacional.

Mantivemos sempre o foco nas diversas frentes de in-

tervenção das epidemias onde intervimos, ou seja, na 

informação, prevenção, rastreio, ligação, retenção nos 

cuidados de saúde, bem como na redução do estigma 

e discriminação nas comunidades mais afetadas por 

estas infeções. Adicionalmente trabalhámos para que 

os decisores implementem políticas de saúde basea-

das na evidência e com maior impacto, contribuindo o 

próprio GAT para a produção de conhecimento.

Trabalhámos com as principais organizações a nível 

nacional e internacional, com organizações governa-

mentais e decisores, o legislador, com as instituições 

académias e científicas que produzem conhecimento, 

com as organizações não governamentais da área do 

VIH, mas também da área da redução de danos e 

outras patologias e, sobretudo, com as comunidades 

mais afetadas e vulneráveis à infeção pelo VIH, hepa-

tites virais e tuberculose.

O GAT continua a promover a prevenção combinada 

e destaca-se como a organização não governamental 

portuguesa que distribui mais preservativos internos/

externos e lubrificante. Mantemo-nos também líderes 

https://www.gatportugal.org/iniciativas/rede-lusofona_2
https://www.gatportugal.org/servicos/gat-afrik_19
https://www.gatportugal.org/servicos/programa-de-consumo-vigiado-movel_16
http://www.eatg.org/
http://www.eatg.org/
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como a organização de base comunitária que enca-
minha mais pessoas rastreadas (com resultados rea-
tivos) para o Serviço Nacional de Saúde e referencia 
pessoas com critério para iniciar a profilaxia pré-ex-
posição (PrEP) e a profilaxia pós-exposição (PPE). 
Trabalhamos também para reduzir o tempo entre o 
rastreio e o início a terapêutica para evitar novas in-

feções (TasP).

Na área do rastreio, continuamos a liderar a disponi-
bilização do número de testes rápidos em contexto 
comunitário para as infeções pelo VIH, hepatites vi-
rais e sífilis com uma contribuição clara na deteção 
precoce de novas infeções junto das comunidades 
mais vulneráveis, permitindo uma ligação atempada 
aos cuidados de saúde e consequentemente ganhos 
individuais para a saúde, bem como ganhos na sus-

tentabilidade do SNS.

O Relatório de Atividades é uma súmula das ativi-
dades mais significativas do GAT, bem como uma 
apresentação de dados pública do que nos ocupou 
durante 2019. Sabemos, através dos poucos dados 
oficiais que nos são disponibilizados, que o GAT tem 
um impacto na saúde pública em Portugal. Sabemos 
que o GAT está com as comunidades mais afetadas 
por estas epidemias. Sabemos que o GAT está com-
prometido em contribuir para a eliminação do VIH e 
Hepatites Virais na resolução de um problema de saú-
de pública.

Agradecemos a todos os que contribuíram para o su-
cesso do GAT direta, ou indiretamente, durante o ano 
de 2019, mas enviamos um forte agradecimento para 
os nossos associados, funcionários, colaboradores 
e simpatizantes por fazerem parte da mudança e de 
nos apoiarem na implementação do plano de ativida-

des e pela sua dedicação excecional.
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20 940
SEguIdORES
(TOTAL dE TOdAS 
AS PágInAS gAT)

518
SEguIdORES

Principais comunicados
Dia Internacional de Sensibilização sobre 
Overdoses

Para uma Europa com saúde: 47 ONG
interpelam os futuros eleitos da União 
Europeia

Centro Anti-Discriminação VIH 
Discriminação no Concurso para Ingresso 
na Carreira de Guarda-Florestal da G.N.R.

Dia Mundial da Tuberculose 2019

Aprovada carta que institui participação 
dos cidadãos em decisões de Saúde

GAT alerta para a situação das mulheres 
face ao VIH e SIDA

Zero Discrimination Day 2019 - Centro 
Anti-Discriminação VIH 

Posição Pública e Comunicado do GAT - 
Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) para o VIH 
em Portugal

COmunICAçãO
A comunicação do GAT em 2019 foi condicionada pela 
impossibilidade orçamental de afetação de novos pro-
fissionais à mesma.

Tivemos momentos de grande exposição mediática du-

rante o Dia Internacional do Preservativo, bem 
como nas Semanas Europeias do Teste VIH/Hepatites 

(Maio e Novembro) nos quais estivemos presentes 
nos principais programas de notícias em horários de 
grande audiência, não esquecendo a reprodução de 
notícias na imprensa escrita online e em sites da es-
pecialidade.

A par com o Dia Internacional do Preservativo, foi lan-

çada a iniciativa “Almada Sem SIDA”, da Câmara 
Municipal de Almada que tem por objetivo construir 
uma estratégia local com o envolvimento de todos os 
parceiros do município e em que o GAT é o parceiro 
comunitário. 

A já conhecida iniciativa “Lisboa, Cidade Sem 
Sida” lançou a campanha “NÓS PARAMOS O 
VIH”, cujo objetivo é o de sensibilizar as pessoas para 
a importância da prevenção da infeção pelo VIH e as 
suas estratégias de prevenção. A campanha lançada 
apela à participação de todos para parar a epidemia 
VIH e SIDA em Lisboa e atingir o objetivo de zero dis-
criminação até 2030. 

Também a Sessão de Apresentação da Rede 
Lusófona, no auditório da Assembleia da República 
teve bastante impacto, quer nas noticias em Portugal 
como nos países membros. 

https://www.gatportugal.org/noticias/dia-internacional-de-sensibilizacao-sobre-overdoses_126
https://www.gatportugal.org/noticias/dia-internacional-de-sensibilizacao-sobre-overdoses_126
https://www.gatportugal.org/noticias/comunicado-de-imprensa-para-uma-europa-com-saude-47-ong-interpelam-os-futuros-eleitos-da-uniao-europeia_124
https://www.gatportugal.org/noticias/comunicado-de-imprensa-para-uma-europa-com-saude-47-ong-interpelam-os-futuros-eleitos-da-uniao-europeia_124
https://www.gatportugal.org/noticias/comunicado-de-imprensa-para-uma-europa-com-saude-47-ong-interpelam-os-futuros-eleitos-da-uniao-europeia_124
https://www.gatportugal.org/noticias/comunicado-de-imprensa-centro-antidiscriminacao-vih-discriminacao-no-concurso-para-ingresso-na-carreira-de-guardaflorestal-da-gnr_122
https://www.gatportugal.org/noticias/comunicado-de-imprensa-centro-antidiscriminacao-vih-discriminacao-no-concurso-para-ingresso-na-carreira-de-guardaflorestal-da-gnr_122
https://www.gatportugal.org/noticias/comunicado-de-imprensa-centro-antidiscriminacao-vih-discriminacao-no-concurso-para-ingresso-na-carreira-de-guardaflorestal-da-gnr_122
https://www.gatportugal.org/noticias/comunicado-de-imprensa-do-gat-por-ocasiao-do-dia-mundial-da-tuberculose-2019_120
https://www.gatportugal.org/noticias/aprovada-carta-que-institui-participacao-dos-cidadaos-em-decisoes-de-saude_121
https://www.gatportugal.org/noticias/aprovada-carta-que-institui-participacao-dos-cidadaos-em-decisoes-de-saude_121
https://www.gatportugal.org/noticias/dia-internacional-da-mulher-8-de-marco-gat-alerta-para-a-situacao-das-mulheres-face-ao-vih-e-sida_119
https://www.gatportugal.org/noticias/dia-internacional-da-mulher-8-de-marco-gat-alerta-para-a-situacao-das-mulheres-face-ao-vih-e-sida_119
https://www.gatportugal.org/noticias/zero-discrimination-day-2019-centro-antidiscriminacao-vih-press-release_118
https://www.gatportugal.org/noticias/zero-discrimination-day-2019-centro-antidiscriminacao-vih-press-release_118
https://www.gatportugal.org/noticias/posicao-publica-e-comunicado-do-gat-profilaxia-preexposicao-prep-para-o-vih-em-portugal_117
https://www.gatportugal.org/noticias/posicao-publica-e-comunicado-do-gat-profilaxia-preexposicao-prep-para-o-vih-em-portugal_117
https://www.gatportugal.org/noticias/posicao-publica-e-comunicado-do-gat-profilaxia-preexposicao-prep-para-o-vih-em-portugal_117
https://www.gatportugal.org/eventos/dia-internacional-do-preservativo-2020_40
https://www.gatportugal.org/eventos/semana-europeia-da-primavera-do-teste-vihhepatites-2019_36
https://www.gatportugal.org/eventos/semana-europeia-do-teste-do-vih-e-hepatites-virais-2019_38
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=noticias_detalhe&noticia_detalhe_qry=BOUI=649815590&noticia_titulo_qry=BOUI=649815590
https://www.lisboa.pt/lisboasemsida
https://www.lisboa.pt/lisboasemsida
https://www.lisboa.pt/lisboasemsida/nos-paramos-o-vih
https://www.lisboa.pt/lisboasemsida/nos-paramos-o-vih
https://www.gatportugal.org/eventos/rede-lusofona-acelerar-as-respostas-as-epidemias-do-vih-hepatites-virais-e-tuberculose_37
https://www.gatportugal.org/eventos/rede-lusofona-acelerar-as-respostas-as-epidemias-do-vih-hepatites-virais-e-tuberculose_37
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InfORmAçãO 
E PREVEnçãO 
 

O GAT promove a prevenção combinada em todos 

os seus serviços, oferecendo intervenções que são 

reconhecidas como preventivas, a saber: o rastreio 

rápido da infeção pelo VIH, hepatites B e C, e sífilis; 

acompanhamento clínico das pessoas que estão sob 

profilaxia pré-exposição de forma informal e referen-

ciação para PrEP em contexto hospitalar das pessoas 

com critérios para a iniciar; reencaminhamento para 

PPE para a infeção pelo VIH; reencaminhamento para 

tratamento da infeção pelo VIH (Tratamento como 

Prevenção - TcP); distribuição de preservativos exter-

nos (masculinos), preservativos internos (femininos) 

e lubrificante; distribuição de material para consumo 

fumado; distribuição de material para consumos inje-

tado; distribuição de material informativo.

O GAT  permanece a organização nacional que distri-

bui anualmente mais preservativos entre as comuni-

dades mais vulneráveis a estas infeções. 

O GAT destaca os seguinte dados relativos a 2019:

 

1Preservativos fornecidos pelo Programa Nacional para VIH e 
SIDA /Direção Geral de Saúde
2Preservativos fornecidos pela Aids Healthcare Foundation

1 084 850
PRESERVATIVOS 
ExTERnOS dA dgS1

536 415
PRESERVATIVOS 
ExTERnOS dA AHf2

Os materiais de prevenção (preservativos e lubrifi-

cantes) distribuídos fazem parte do serviço Love 
Condom e que tem como objetivo o aumento da 

disponibilização de preservativos externos, preser-

vativos internos e lubrificante às comunidades mais 

vulneráveis para o VIH e outras infeções sexualmente 

transmissíveis nos centros de rastreio.

48 400
TESTES VIH/VHB/
VHC/SífILIS

563 
REfEREnCIAçãO 
PARA O HOSPITAL

37 500
PRESERVATIVOS 
InTERnOS dA dgS

487 028
gEL 
LuBRIfICAnTE 
dA dgS

89 673
mATERIAIS 
InfORmATIVOS 
dISTRIBuídOS

6 942
kITS PARA 
COnSumO 
InjETAdO 

6 768
kITS PARA 
COnSumO 
InjETAdO 
- AguLHAS 25 E 27g

2 421
kITS PARA 
COnSumO 
fumAdO  
- kIT COmPLETO 

http://www.pnvihsida.dgs.pt
http://www.pnvihsida.dgs.pt
https://www.aidshealth.org
http://https://www.gatportugal.org/servicos/love-condom_20
http://https://www.gatportugal.org/servicos/love-condom_20
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dAdOS gERAIS 
dE RASTREIO

RASTREIO E LIgAçãO 
AOS CuIdAdOS 
dE SAúdE
A disponibilização do rastreio em contexto comunitá-
rio, tendo como base o modelo de atendimento se-
quencial dos 5 C definido pela Organização Mundial 
de Saúde: acolhimento, aconselhamento pré-rastreio, 
execução do rastreio, comunicação do resultado e li-
gação à prevenção e/ou aos cuidados de saúde, per-
manece uma das principais atividades do GAT.

Em 2019, a ARSLVT renovou por mais um ano o 
acordo de cooperação com o GAT permitindo a 
manutenção de todas as valências dos serviços 
do GAT bem com a criação de um novo serviço, o 
GAT’AFRIK, dirigido à população de origem africana. 
O GAT obteve também  o apoio da Direção Geral de 
Saúde (DGS). Este novo financiamento possibilitou 
a implementação de dois novos projetos: a GATMó-
vel, serviço em outreach dirigido às populações mais 
vulneráveis residentes nos conce lhos específicos da 
Península de Setúbal, à exceção de Almada e Seixal 
(área de abrangência da Move-se), e o projeto GAT 
TB Setúbal com vista à promoção da literacia e  aces-
so ao rastreio da tuberculose no Concelho de Setúbal.

Os dados de rastreio e ligação aos cuidados de saú- 
de recolhidos pelo GAT, alguns deles apresentados 
neste documento, refletem a dimensão da intervenção 
e vão ao encontro do que são consideradas respos-
tas adequadas às epidemias locais destas infeções, 
nomeadamente as definidas pela ONUSIDA no docu-
mento que enquadra a estratégia dos 90-90-90. 

Os dados de rastreio aqui apresentados são origina- 
dos nos diferentes serviços e projetos de rastreio (fi-
xos e móveis) direcionados a populações vulneráveis.

https://www.arslvt.min-saude.pt/
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/90-90-90
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dAdOS dE RASTREIO 
nAS COmunIdAdES 
mAIS VuLnERáVEIS 
As comunidades mais afetadas pelo VIH, hepatites 

virais e sífilis (não necessariamente as mesmas em 

todas as populações) em que intervimos são os ho-

mens que têm sexo com homens, as pessoas que 

usam drogas, os migrantes e os trabalhadores do 

sexo. É importante ressalvar que muitas das pessoas 

rastreadas pelos nossos serviços pertencem a mais 

do que uma destas comunidades, o que aumenta 

exponencialmente a sua vulnerabilidade a estas infe-

ções e a urgência de terem repostas adequadas. 



RelatóRio de atividades | 2019

10

REdE dE RASTREIO 
COmunITáRIA
Desde 2015, início formal da Rede de Rastreio Co-

munitária, que esta com o Instituto de Saúde 
Pública da Universidade do Porto (ISPUP) tem 
contribuído para o acesso e boas práticas do rastreio 
rápido, deteção e ligação aos cuidados de saúde nos 
grupos prioritários para a infeção pelo VIH. 

Continua a contribuir para a vigilância epidemiológi-
ca de segunda geração e granular para as infeções 
pelo VIH, hepatite B, hepatite C e sífilis nos grupos 
prioritários. 

Em 2019 a Rede de Rastreio Comunitária (RRC) 
continuou a assegurar o funcionamento das organi-
zações membro. Permanece um desafio a sua sus-
tentabilidade financeira, uma vez que apesar de ser 
reconhecida a nível nacional e internacional como um 

exemplo de boas práticas, devido a restrições 
orçamentais, não é possível aumentar a sua cobertu-
ra de intervenção e/ou implementar novas atividades 
identificadas como essenciais para a oferta do ras-
treio em contexto comunitário. 

23 038
SESSõES dE RASTREIO 
InTEgRAdO
VIH, VHB, VHC E/Ou SífILIS

16 ORgAnIzAçõES mEmBRO
dirigidas a grupos prioritários

intervenção na área urbana e costeira do país

34 locais de rastreio no total

12896 SESSõES dIRIgIdAS A gRuPOS 
PRIORITáRIOS
10640 a migrantes (não nascidos em Portugal)

2350 a homens que têm sexo com homens (HSH)

1391 a trabalhador@s sexuais (TS)

1318 a pessoas que usam drogas (PUD)**

198 a pessoas que usam drogas por via injetada 

(PUDI)**

*O número de HSH não inclui os dados do estudo da Lisbon 

MSM Cohort

** Nos últimos 12 meses

COnHECE O TEu ESTATuTO PARA VIH,
E dESCOBRE OPORTunAmEnTE OuTROS
0.98% reatividade para a infeção pelo VIH | 1.59% 

reatividade para VHC

2.02% reatividade para a infeção pelo VHB | 2.17% 

reatividade para sífilis

distribuição das infeções 
rastreadas por sessão de 
rastreio

(Co)infeções detetadas 
por sessão de rastreio 
com teste(s) reativo(s)

https://ispup.up.pt/
https://ispup.up.pt/
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/375997/HIV-Comp-Aug-29-2.pdf?ua=1
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distribuição das sessões de rastreio por regiões nuTS II

distribuição dos grupos 
prioritários por sessão 
de rastreio



RelatóRio de atividades | 2019

12

LIgAçãO E RETEnçãO 
nOS CuIdAdOS 
dE SAúdE
Em Portugal, 92,2%1 das pessoas foram diagnostica-

das com infeção pelo VIH. Apesar de os mesmos da-

dos demonstrarem que destas, 90,3% pessoas estão 

sob tratamento e 90,3%2 estão em supressão viroló-

gica, o esforço para trazer as restantes pessoas para 

o tratamento e mantê-las indetetáveis é mais urgente 

que nunca, sendo uma das formas mais eficazes de 

conter a epidemia do VIH, bem como das hepatites 

víricas e sífilis. 

O GAT trabalha atualmente para que seja possível al-

cançarmos a meta 95-95-95 e a meta de zero casos 

de discriminação. 

Ao longo de 2019 foi clara a dificuldade de algumas 

pessoas se ligarem e se manterem nos cuidados de 

saúde. Estas dificuldades estão sobretudo ligadas a 

processos administrativos/burocráticos, falta de pre-

paração dos técnicos de saúde, ausência de domínio 

da língua portuguesa, entre outras. Neste sentido, o 

GAT promove uma intervenção de gestão de caso 

destinada às pessoas que pelas suas múltiplas vul-

nerabilidades necessitam de um suporte de maior 

continuidade para se ligarem e manterem em trata-

mento até conseguirem fazê-lo de forma autónoma. O 

PAR a PAR (serviço atualmente sem financiamento 

público ou privado) desempenha uma atividade fun-

damental na ligação ao sistema nacional de saúde e 

promoção da adesão e retenção em tratamento bem 

como na promoção da literacia em saúde e capaci-

tação das pessoas que vivem e/ou que são afetadas 

pelo VIH e hepatites virais.

3https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2018/07/Relatorio-

VIH_SIDA2018.pdf, pág. 13 - consultado a 24/04/2019

4Ibid. pág.13.

 

Ensaios de AEQ
Foram executados ensaios de avaliação externa de 

qualidade dos testes rápidos para VIH, VHC, VHB e 

sífilis. Os testes em uso (ver abaixo) pelas organiza-

ções membro deram resultados corretos.

CAdA 3 mESES um EnSAIO AEQ

Treinos
Oferecidas 5 sessões de treino inicial.

51 técnicos comunitários de saúde (TCS) treinados.

TCS de 10 organizações membros diferentes.

CAdA 3 mESES um TREInO

ETW 2019
Semana Europeia do Teste Primavera

38 locais de rastreio | 1678 sessões

17-27 mAIO 2019
Semana Europeia do Teste

32 locais de rastreio | 970 sessões
22-29 nOVEmBRO 2019

https://www.gatportugal.org/servicos/par-a-par_17


RelatóRio de atividades | 2019

13

Em suma, o GAT oferece às pessoas rastreadas liga- 

ção aos cuidados de saúde, acompanhamento à 1ª e 

2ª consultas e nos casos identificados, acompanha- 

mento até autonomização do doente. Durante o ano 

de 2019 foram realizados 1 026 acompanhamentos 

correspondente a 657 pessoas acompanhadas e a 

um total de 2 714 horas, sendo a média de duração 

de um acompanhamento de duas horas.

Serviço Social
O GAT tem também intensificado o seu trabalho no 

âmbito da intervenção social, tendo em 2019 sido 

realizados 2 791 atendimentos de serviço social. Esta 

intervenção tem um impacto significativo na ligação e  

retenção nos cuidados de saúde, nomeadamente, no 

que diz respeito ao apoio dado na regularização de 

migrantes indocumentados e consequente facilitação 

do seu acesso ao tratamento. 

2 791
númERO 
dE ATEndImEnTOS 
SOCIAIS

434
EnCAmInHAmEnTOS 
SOCIAIS

monitorização dos objetivos 
90-90-90
Para além da Declaração de Dublin em 2004 e 

que tem por objetivo monitorizar os dados nacionais, 

Portugal guia-se ainda pela moldura dos objetivos 

90-90-90 que consistem no diagnóstico de 90% das 

PVVIH, no tratamento de 90% das PVVIH diagnosti-

cadas e na supressão viral em 90% das PVVIH em 

tratamento. Em 2016, Portugal atingiu o primeiro e 

terceiro 90. De seguida, apresentam-se os resultados 

da monitorização efetuada para o final do ano 2017. 

PESSOAS QuE VIVEm COm VIH 
dIAgnOSTICAdAS
Como referido anteriormente, foi estimado que no fi-

nal de 2017 viveriam em Portugal 39 820 (39 219-

40 485) pessoas com infeção por VIH, e dessas, 3 087 

(2 759-3 549) não o saberiam. Com esta informação 

foi possível constatar que 92,2% das PVVIH em Por-

tugal estavam diagnosticadas.

PESSOAS QuE VIVEm COm VIH 
dIAgnOSTICAdASEm TRATAmEnTO 
AnTIRRETROVIRAL
Em 2017, 90,2% [33 163 (33 085-33 240)] das pes-

soas que se encontravam em seguimento médico es-

tavam sob tratamento antirretroviral. Embora a com-

paração direta com resultados de anos anteriores 

não seja fácil de estabelecer por diferenças metodo-

lógicas utilizadas ao longo dos anos, não há dúvidas 

que após se assumir, em 2015, o compromisso do 

tratamento universal, anualmente se tem verificado 

um incremento no número de pessoas em tratamento.

Decorrente da metodologia utilizada, a análise mais 

estratificada da população em tratamento, nomeada-

mente por género, grupos etários, modo de transmis-

são, não foi possível de realizar.

PESSOAS QuE VIVEm COm VIH 
dIAgnOSTICAdAS, Em TRATAmEnTO
E COm SuPRESSãO VIROLÓgICA
De entre as pessoas sob tratamento, 93,0% [30 842 

(30 676-31 007)] apresentavam uma carga viral <200 

cópias/mL. De forma idêntica ao já exposto, não foi 

possível fazer esta análise desagregada.

Foi assim possível apurar que Portugal atingiu os 3 

objetivos, 3 anos antes do preconizado.

92,2%
PV VIH 
dIAgnOSTICAdAS

39 820 
(39 219-40 485)

90,2%
Em 
TRATAmEnTO

33 163 
(33 085-33 240)

93%
COm VíRuS 
SuPRImIdO

30 842 
(30 676-31 007)

147
EnCAmInHAmEnTOS 
dE SAúdE

78
EnCAmInHAmEnTOS 
juRídICO-LEgAIS

https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics-zhiv-infection-and-aidsprevention-and-control/monitoring-implementation-dublin
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gAT’AfRIk 
Serviço de respostas integradas confidencial e 

gratuito dirigido à população migrante de origem 

africana, que vivem ou apresentam risco acres-

cido para as infeções pelo VIH, hepatites virais 

(VHC, VHB), TB e/ou outras IST. Em particular, 

aquelas que apresentam outros fatores que au-

mentam a vulnerabilidade desta população a 

estas infeções (situação irregular, estigma e dis-

criminação, insuficiência económica, barreiras 

linguísticas, desemprego, baixa literacia, uso de 

drogas e/ou trabalho sexual).

Programa de Consumo 
Vigiado móvel (PCVm) 
Programa promovido pela Câmara Municipal 

de Lisboa e co-gerido pelo GAT e Médicos do 

Mundo.

O PCVM pretende contribuir para a saúde, se-

gurança e qualidade de vida dos utilizadores de 

drogas injetadas (UDI) e das comunidades mais 

afetadas pelo consumo em espaços públicos 

através de: promoção do acesso dos UDI a con-

dições de consumo injetado mais seguro; melho-

ria da saúde dos UDI pela redução da morbilida-

de e mortalidade associada à sobredosagem e 

da prevenção dos riscos e danos associados ao 

consumo injetado (infeção por VIH, hepatites vi-

rais, infeções bacterianas, danos nas veias); pro-

moção do acesso e encaminhamento dos UDI 

para a rede de recursos existente na cidade de 

Lisboa (serviços de saúde e sociais).

ESTIgmA 
E dISCRImInAçãO
APOIO IndIVIduAL: Após queixa ao Hospital 
Garcia da Horta por cobrança indevida de taxas mo-
deradoras no âmbito de consultas e exames comple-
mentares de diagnóstico ao nível das hepatites B e C, 
o referido Hospital alterou o procedimento, cumprindo 
assim o Decreto-Lei n.º 131/2017. Deste modo, ficou 
solucionada não apenas a queixa em questão, mas 
todas as situações similares que decorreram poste-

riormente.

ATIVISmO: Em Fevereiro 2019 foi lançado um con-
curso para admissão de guardas-florestais da G.N.R. 
(aviso Nº 3055/2019), claramente discriminatório, 
colocando o VIH como critério linear de exclusão no 
ingresso. Após denúncia do CAD à Comunicação So-
cial e Provedoria de Justiça, saiu uma declaração de 
retificação (nº 371/2019) que altera os termos do con-
curso para avaliação casuística.

fORmAçãO: Foi retomada a parceria com o IEFP, 
sendo desenvolvidas, a nível nacional, 7 sessões que 
abrangeram 308 pessoas. 

InVESTIgAçãO: Apresentação de resultados 

do projeto Respect Portugal, no âmbito do OpTest 
(WP7), que abrangeu 3 ACES da grande Lisboa (Cas-

cais, Amadora e Loures/Odivelas).

2019 Acumulado

Nº de casos no atendimento/

apoio individual

140 647

Nº de ações coletivas 4 10

Nº de sessões de formação 11 162

Nº formandos 384 3 898

Nº de novas entradas 

na base de dados do CDII

3 600 23 200

Nº de consultas 

à base documental

625 514 1.251.190

Dos 140 casos no Atendimento e Apoio individual, 93 
casos são na área da saúde, dos quais 37% estão 
relacionados com dificuldades ou negação de aces-
so ao tratamento da infeção pelo VIH e/ou hepatites 
virais e 19% a queixas sobre incumprimentos na 
dispensa de medicação antirretroviral, questões que 
comprometem a boa adesão ao tratamento e a reten-
ção nos cuidados de saúde. Verificaram-se ainda 2 si-
tuações de pressão psicológica/injúria e 1 de quebra 
de sigilo médico.

https://www.iefp.pt/
https://www.opttest.eu/
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EnVOLVImEnTO 
E PARTICIPAçãO 
dE PESSOAS QuE VIVEm 
COm dOEnçAS 
Em dECISõES dE SAúdE

Carta para a Participação 
Pública em Saúde 
O ano de 2019 foi o ano da aprovação da Carta 
para a Participação Pública em Saúde pela 

Assembleia da República, consagrada na Lei n.º 
108/2019, de 9 de setembro. 

Tal como preconiza o texto da nova Lei, a divulgação 

da Carta pelas entidades responsáveis pela política 

de saúde em Portugal é já uma realidade. Destaca-

mos, a título de exemplo, a publicação online da Carta 

nos seguintes sítios:

- Comissão Parlamentar de Saúde
- Serviço Nacional de Saúde
- Direção-Geral da Saúde
- Infarmed
- Instituto Nacional de Emergência Médica
- Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo 
Jorge

1.º Encontro de Participação 
dos Cidadãos no SnS
A 5 de abril de 2019, fomos agraciados com a distin-
ção de mérito do Ministério da Saúde, aquando da 
cerimónia comemorativa do Dia Mundial da Saúde de 
2019, subordinado ao tema Cobertura Universal de 
Saúde.

Participação institucional
O MAIS PARTICIPAÇÃO melhor saúde representa, 
desde 2017, o GAT – Grupo de Ativistas em Trata-

mentos no Conselho Nacional de Saúde, tendo 
participado em 6 reuniões plenárias em 2019 e no III 

Fórum CNS, onde foi apresentado o relatório Sem 
mais tempo a perder - Saúde mental em 
Portugal: um desafio para a próxima década. 
Em 23-dez, o MAIS PARTICIPAÇÃO melhor saúde 
reuniu com o Ministério da Saúde, para apresentar 

18 propostas de medidas a implementar pelo 
Ministério da Saúde e pela Assembleia da 
República, no seguimento da aprovação da Carta 
para a Participação Pública - Lei n.º 108/2019, de 9 
de setembro.

Outras colaborações
- Parceria com a Associação Portuguesa de Admi-

nistradores Hospitalares, em colaboração com o 

Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade 

de Coimbra, para o desenvolvimento de um estudo 

sobre Participação pública nos hospitais do SNS.

- Crisóstomo, S., & Santos, M. Aula. “MAIS PAR-

TICIPAÇÃO melhor saúde – o percurso de uma 

iniciativa cidadã”, no âmbito do seminário optativo 

“Repensar a saúde: conhecimentos, cuidados e 

resistências, Especialização e Curso Internacional 

Epistemologias do Sul 2019-2020, 4ª Coorte, Curso 

de E-learning, da Iniciativa CES-CLACSO, Centro 

de Estudos Sociais e Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales, Rede CLACSO de Pós-gradua-

ções em Ciência Sociais.

https://www.participacaosaude.com/carta-participacao-publica-em-saude
https://www.participacaosaude.com/carta-participacao-publica-em-saude
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124539903/details/maximized?serie=I&day=2019-09-09&date=2019-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124539903/details/maximized?serie=I&day=2019-09-09&date=2019-09-01
https://www.parlamento.pt/sites/com/XIVLeg/9CS/Paginas/default.aspx
https://www.sns.gov.pt/noticias/2019/09/09/participacao-em-saude/
https://www.dgs.pt/cidadao.aspx
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/3534165
https://www.inem.pt/2020/01/23/carta-para-a-participacao-publica-em-saude-2/
http://www.insa.min-saude.pt/carta-para-a-participacao-publica-em-saude/
http://www.insa.min-saude.pt/carta-para-a-participacao-publica-em-saude/
http://www.cns.min-saude.pt/2017/09/27/membros/
http://www.cns.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/12/SEM-MAIS-TEMPO-A-PERDER.pdf
http://www.cns.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/12/SEM-MAIS-TEMPO-A-PERDER.pdf
http://www.cns.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/12/SEM-MAIS-TEMPO-A-PERDER.pdf
https://www.participacaosaude.com/post/medidas-para-promover-participa��o-p�blica-apresentadas-ao-minist�rio-da-sa�de
https://www.participacaosaude.com/post/medidas-para-promover-participa��o-p�blica-apresentadas-ao-minist�rio-da-sa�de
https://www.participacaosaude.com/post/medidas-para-promover-participa��o-p�blica-apresentadas-ao-minist�rio-da-sa�de
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REdE LuSÓfOnA
A Rede Lusófona é constituída por organizações de 
base comunitária e/ou ativistas que vivem com VIH, 
hepatites virais e/ou tuberculose de países de língua 
oficial portuguesa. Tem como prioridade promover a 
participação dos grupos-chave para estas epidemias, 
nomeadamente, pessoas que vivem com as infeções, 
homens que têm sexo com homens, pessoas que 
usam drogas, pessoas que fazem trabalho sexual, 
pessoas trans, migrantes e reclusos. 

Centra-se em três áreas prioritárias:
- Acesso a informação e produção de conhecimento;
- Advocacia;
- Reforço de capacidades e partilha de experiências. 

Tendo como base a mobilização comunitária, tem 
por objetivos por um lado aumentar o acesso a ser-
viços de atendimento às populações em maior risco 
de contrair estas infeções, e por outro lado promover 
advocacia conjunta a nível nacional e internacional, 
maximizar o acesso aos tratamentos e trabalhar para 
a mobilização de recursos adequados para a respos-
ta a estas infeções.

Em 2019, os membros da Rede Lusófona organiza-
ram, na Assembleia da República, a Sessão de Apre-

sentação da Rede Lusófona com o tema “Acelerar 
as respostas às epidemias do VIH, hepatites 
virais e tuberculose”. 

Trouxeram para o debate convidados de diferentes 
áreas da saúde pública de forma a promover o envol-
vimento entre os diferentes atores e a reflexão con-
junta sobre a participação da sociedade civil na área 
da cooperação em saúde. 

membros da Rede Lusófona:

AngOLA 
Mwenho - Associação de Mulheres Vivendo com VIH
Fundada em 2006, tem por missão trabalhar na me-
lhoria da qualidade de vida das mulheres, crianças e 

jovens que vivem com VIH.

BRASIL 
FOAESP - Fórum das ONG/Aids do Estado de São 
Paulo
Fundado em 1997, tendo já mais de 100 organiza-
ções de base comunitária membros, é uma iniciativa 
que trabalha no controlo da epidemia do VIH e hepa-
tites virais. 

CABO VERdE
VERDEFAM - Associação Cabo-Verdiana para o 
Planeamento da Família
Fundada em 1995 tem por missão responder a ques-
tões da família, promovendo e defendendo o direito 
à saúde, em específico, saúde sexual e reprodutiva. 

guIné-BISSAu
RENAP - Rede Nacional das Associações de Pes-
soas com HIV
Fundada em 2008, é constituída por 15 organizações 
de base comunitária de diferentes locais do país, tem 
por missão representar as pessoas que vivem com 
VIH na tomada de decisões políticas na área da saú-
de pública. 
ADPP Guiné Bissau - Ajuda de Desenvolvimento 
de Povo para Povo 
Fundada em 1992, tem por missão proporcionar o de-
senvolvimento económico, social e cultural nos gru-

pos mais vulneráveis da sociedade. 

mOçAmBIQuE 
MATRAM - Movimento para o Acesso aos Trata-
mento em Moçambique
Fundada em 2007, tem por missão a mobilização das 
comunidades, líderes políticos e outros atores sociais 
para o acesso equitativo ao tratamento antirretroviral 
e melhoria da qualidade de vida das pessoas que vi-

vem com VIH e SIDA. 

SãO TOmé E PRínCIPE
Associação Santomense para Promoção da Família
Fundada em 1995, tem por missão a defesa dos di-
reitos humanos e a promoção da edução em saúde 
sexual e reprodutiva. 
Associação Apoio À Vida 
Fundada em 2001, tem por missão apoiar pessoas 
que vivem com VIH nas áreas do estigma e discrimi-

nação. 

TImOR-LESTE
Hatutan
Fundada em 2016, tem por missão trabalhar nas 
áreas do estigma e discriminação de pessoas LGBT.

https://www.gatportugal.org/eventos/rede-lusofona-acelerar-as-respostas-as-epidemias-do-vih-hepatites-virais-e-tuberculose_37
https://www.gatportugal.org/eventos/rede-lusofona-acelerar-as-respostas-as-epidemias-do-vih-hepatites-virais-e-tuberculose_37
https://www.gatportugal.org/eventos/rede-lusofona-acelerar-as-respostas-as-epidemias-do-vih-hepatites-virais-e-tuberculose_37
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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 opi-

nião no jornal Público de autoria conjunta de Ana Rita 

Bessa, Maria Antónia Almeida Santos, Luís Mendão 

Moisés Ferreira, Paula Santos e Ricardo Baptista Lei-

te “Compromisso político e social para a eli-
minação 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.

Elencamos alguns dos fora/iniciativas em que parti-

cipamos:

- 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;

- European Union Civil Society Forum on 
Drugs on HIV, TB and Viral Hepatitis;

- 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 (anteriormente HIV in Europe).

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.emcdda.europa.eu/event/2019/06/eu-hivaids-hepatitis-and-tuberculosis-civil-society-forum_en
https://www.emcdda.europa.eu/event/2019/06/eu-hivaids-hepatitis-and-tuberculosis-civil-society-forum_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 - InVESTIgAçãO 
COmunITáRIA Ou PARTICIPATIVA
A participação em estudos permite ao GAT ter resultados sobre as mais-valias de cada um dos serviços disponibi- 

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

do trabalho realizado.

Centro Nome Racional Parceria

Centro Anti-

-Discriminação

European HIV Legal Forum Desenvolver meios efetivos para melhorar o acesso 

à prevenção, aconselhamento e rastreio, 

tratamento, assistência e apoio a todos aqueles que 

têm acesso limitado aos serviços de VIH devido a 

obstáculos legais, por meio de esforços conjuntos 

de especialistas jurídicos e políticos, com o objetivo 

de efetivar uma abordagem de saúde baseada em 

direitos, adotada pela Comissão Europeia.

Deutsche AIDS-HILFE

CheckpointLX Lisbon Cohort of Men Who

Have Sex with Men (MSM)

Promover o conhecimento sobre a infeção VIH

e os comportamentos que lhe estão associados

nos homens que têm sexo com homens (HSM)

em Portugal. Este estudo integra a COBA-cohorts

– uma rede Europeia de coortes dirigidas a HSH e

com o mesmo objetivo (https://www.cobatest.org/).

Faculdade de Medicina

da Universidade do Porto

e ISPUP

CheckpointLX Avaliação da utilidade do teste 

combinado VIH/sífilis 

para rastreio de HSH 

que visitam o CheckpointLX

Comparar a aceitabilidade dos clientes em relação 

aos testes combinados VIH/sífilis vs os testes em 

separado para VIH e sífilis

Comparar a usabilidade do testes combinados VIH/

sífilis vs os testes em separado para VIH e sífilis pelo 

técnicos

ISPUP

CheckpointLX Observatório do acesso 

aos antirretrovirais como 

prevenção

Caracterizar o acesso aos antirretrovirais 

como prevenção de três formas diferentes:

 tratamento como prevenção (TasP), profilaxia 

pré-exposição (PrEP) e profilaxia pós-exposição 

(PPE)

ISPUP

Espaço

Intendente

/ Move-se

Infeção por TB e/ou VIH e 

fatores socio-comportamenta-

is associados, em imigrantes, 

em Lisboa, Portugal

Estudo transversal que permita, periodicamente, a 

caracterização da distribuição do VIH, TB 

e coinfecção TB-VIH, incluindo características 

moleculares de M. tuberculose, bem como os seus 

determinantes socio-comportamentais 

na população imigrante da região metropolitana 

de Lisboa.

Instituto de Higiene e

Medicina Tropical

Espaço 

Intendente 

Acessibilidade aos serviços de 

saúde de pessoas e grupos 

vulneráveis para a realização 

da imunização à hepatite B

Avaliar as experiências e perceções sobre o acesso 

aos cuidados de saúde, conhecimentos e crenças 

sobre a hepatite B e vacina 

UCSP Alameda
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IN-Mouraria Hepatite C –

avaliação da prevalência

(e dos comportamentos

de risco) em ambiente de

consumo injetado de drogas

Garantir a referenciação atempada (máximo 30

dias) das pessoas com teste reativo para o VHC e/

ou VIH, no âmbito do projeto “Hepatite C – ava-

liação da prevalência (e dos comportamentos de

risco) em ambiente de consumo injetado de drogas”

Instituto de Saúde

Ambiental da Faculdade

de Medicina de Lisboa,

Associação nacional de

Farmácias e Centro de

Estudos e Avaliação em

Saúde da ANF (CEFAR/

ANF)

IN-Mouraria EUROSIDER: A European

Safer Injecting Drug

use Education Research

Contribuir para melhorar a política e a prática 

internacional da Hepatite C, desenvolvendo a 

transferibilidade de uma intervenção comunitária 

eficaz para o PWID em vários contextos políticos e 

epidemiológicos, com o objetivo de reduzir o risco 

de transmissão do HIV-VHC. Esta intervenção de 

Apoio Individualmente Adaptado e Educação para 

Injeção Mais Segura (ITSESI) consiste em oferecer 

supervisão educacional durante todas as fases da 

sequência de injeção, do pré ao pós-injeção e no 

fornecimento de: educação adaptada para cada ato 

de risco; mensagens relacionadas 

com a transmissão do risco de HIV / HCV e iii) 

informações sobre o acesso ao rastreio e cuidados 

para o HIV e HCV.

Institut National de la

Sante et de la Recher-

che Medicale (France;

AIDES (França); ARAS

- Asociatia Romana

anti-SIDA (Roménia);

Initiative for Health 

Foundation (Bulgária); 

GAT (Portugal); 

PRAKSIS (Grécia); 

STICHTING DE

REGENBOOG GROEP

(Holanda)

Programa 

de Consumo 

Vigiado Móvel

Avaliação do impacto social 

e na saúde da primeira sala 

móvel de consumo de drogas 

em Portugal nos clientes e 

nas suas comunidades.

Avaliar os impactos sociais e de saúde 

da intervenção na população-alvo e na comunidade 

envolvente no que diz respeito à opinião pública 

sobre segurança e aceitabilidade de uma sala 

móvel de consumo de drogas entre 

informantes-chave da comunidade e mudanças nas 

práticas de consumo injetado

Câmara Municipal 

de Lisboa e Médicos 

do Mundo

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.

Instituto de Saúde 

Pública da Universidade 

do Porto

Estrutura 

central

EmERGE mhealth Platform Avaliar a tecnologia mhealth no empoderamento

e utilização de serviços de saúde: investigação 

e inovação para gerar evidência sobre cuidados 

personalizados.

European AIDS

Treatment Group
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