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NOTA DA DIREÇÃO
O ano de 2020 foi um ano bastante desafiador para o 
GAT. Com a crise sanitária da Covid-19, os serviços do 
GAT adaptaram-se rapidamente às exigências da pan-
demia, contudo, exigindo um esforço coletivo contínuo 
por parte de todos os trabalhadores, a quem a Direção 
presta um reconhecido agradecimento. 

Conforme as orientações nacionais, nomeadamente 
da Direção Geral da Saúde e internacionais, nomea-
damente da ONUSIDA e OMS, o GAT envidou esforços 
para a manutenção da resposta às pessoas que vivem 
ou se encontram em risco acrescido para as infeções 
por VIH, hepatites virais, outras infeções sexualmente 
transmissíveis e tuberculose.

Não obstante todos os constrangimentos e desafios 
relacionados com a crise sanitária provocada pela 
pandemia de COVID-19 (períodos de confinamentos 
obrigatório, de estado de emergência,  escassez de 
equipamento de proteção individual, adaptação dos 
serviços, quer ao nível dos recursos humanos, quer 
ao nível das condições físicas)  o GAT, respeitando as 
normas e orientações das autoridades de saúde, deli-
neou planos de contingência adaptados a cada um dos 
seus serviços por forma a manter uma resposta fun-
damental e, muitas vezes, única, às populações que 
serve e que pelas já subjacentes vulnerabilidades são 
mais afetados pelos efeitos da pandemia ao nível dos 
determinantes de saúde.

Apesar dos desafios, permaneceu como referência o 
melhor conhecimento e recomendações internacio-
nais nas dimensões definidas no 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 Lusófona;
- Advocacia;
- Produção de Conhecimento.

No ano de 2020, o GAT continuou a desenvolver um 
desafio recente no âmbito do trabalho com a popu-
lação em situação sem abrigo (PSSA) tendo iniciado 
em Setembro o Programa GAT Housing First, modelo 
integrado no Plano Municipal para a Pessoa em Situa-
ção de Sem Abrigo 2019-2023, a realizar no Municí-
pio de Lisboa. O GAT Housing First tem como objetivo 
proporcionar uma habitação integrada na comunida-
de a pessoas em situação de sem abrigo em parti-
cular utilizadores de drogas mais idosos, comunidade 
LGBTI+, pessoas que vivem com VIH 50+ e mulheres 
cis e trans, disponibilizando apoio ao arrendamento e 
proporcionando um conjunto diversificado de serviços 
de suporte individualizados no contexto habitacional e 
na comunidade.

No seguimento da estratégia do GAT de se tornar a 
organização na área das doenças transmissíveis pre-
dominante da margem-sul da Grande Lisboa, a Dire-
ção decidiu abrir a filial de Setúbal, a partir da qual 
se organizará a estratégia para este território, tendo 
também reforçado as relações com as edilidades des-
tes territórios no sentido de implementar estratégias 
como as das Fast Track Cities que permitirão aumen-
tar os recursos disponíveis e orientar as políticas de 
saúde para as comunidades mais afetadas pelas in-
feções em que nos concentramos. Existem também 
negociações com a Câmara Municipal de Almada que 
permitirão ao GAT abrir um novo serviço nesta cidade 
durante o ano de 2021.

Malgrado todos os desafios de 2020, em que se jun-
tou mais uma pandemia ao nosso trabalho, centrá-
mo-nos nas epidemias em que temos intervenção nas 
diversas vertentes, reconhecidas a nível internacional 
como a única forma de termos impacto, a saber, pre-
venção, rastreio, ligação, retenção nos cuidados de 
saúde, bem como na redução do estigma e discrimi-
nação nas comunidades mais afetadas por estas in-
feções. Tudo isto sempre tendo em mente os Direitos 
Humanos e o trabalho para que sejam implementa-
das políticas de saúde baseadas na evidência e cujo o 
impacto seja mensurável.
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Lideramos há vários anos a área do rastreio comuni-
tário para as infeções do VIH, hepatites virais e sífilis, 
sendo que 2020 não foi a exceção, como demonstram 
os números, com um claro impacto, na deteção pre-
coce de novas infeções junto das comunidades mais 
vulneráveis, permitindo uma ligação atempada aos 
cuidados de saúde e consequentemente ganhos indi-
viduais para a saúde, bem como ganhos na sustenta-
bilidade do SNS.

Num ano especialmente difícil pelos motivos já invo-
cados, não podemos deixar de mencionar o esforço 
de todos no GAT, desde aos voluntários, aos colabo-
radores e aos membros dos órgãos sociais. Que num 
contexto de extrema dificuldade e pondo em causa 
muitas vezes a sua saúde, tudo fizeram para que as 
atividades do GAT se mantivessem, sobretudo para 
as comunidades que mais necessitam, contribuindo 
assim para o sucesso do GAT, que ficará marcado na 
nossa história.
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COMUNICAÇÃO
A comunicação do GAT em 2020 permaneceu nova-
mente condicionada pela impossibilidade orçamental 
de afetação de novos profissionais à mesma. Contudo, 
e uma vez que os meios de comunicação generalistas 
centraram-se quase na sua totalidade a acompanhar 
a pandemia Covid-19 a nível nacional e internacional, 
o espaço reservado para a área do VIH foi bastante 
limitado. 

As iniciativas de proximidade foram reduzidas ou sus-
pensas (de acordo com os períodos de confinamento 
ou períodos de estados de emergência), limitando a 
projeção do trabalho do GAT. 

No dia do preservativo, pré Covid-19, foi lançada a ini-
ciativa “Almada Sem SIDA”, da Câmara Municipal de 
Almada, que tem por objetivo construir uma estraté-
gia local com o envolvimento de todos os parceiros do 
município e em que o GAT é já o parceiro comunitário.

Em novembro, decorreu a Semana Europeia do Tes-
te VIH-Hepatites Virais, assinalada este ano com a 
primeira edição da Semana Internacional do Teste, 
promovida pela Coalition Plus.  Os membros da Rede 
Lusófona participaram nesta iniciativa, que teve por 
objetivo promover e aumentar a abrangência do ras-
treio em contexto comunitário no espaço CPLP. 
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A estratégia de comunicação do GAT foi maioritaria-
mente online, através da produção dos seguintes ma-
teriais:

• Divulgação do vídeo sobre o uso do preservativo 

interno e externo
• Divulgação do vídeo “Resistência e Tratamento 

para o VIH” em português, Crioulo da Guiné 
Bissau, crioulo de Cabo Verde  

• Folheto “Isenção de taxas moderadoras para 
o VIH e hepatites virais”

• Divulgação da campanha “Discriminação zero”

• Campanha Internacional “16 dias de campanha 
pela Eliminação da Violência contra as Mul-
heres que Usam Drogas”
• Semana Europeia do Teste do VIH-Hepatites Virais

• Divulgação do vídeo de promoção da Semana In-
ternacional do Teste da Rede Lusófona
• Divulgação do vídeo “VIH, uma história que 
ainda se escreve”
• Folheto “Guia para a participação migrante nas 

políticas e entidades públicas” em português, in-
glês, francês, nepali, urdi 

21 743
SEGUIDORES
(TOTAL DE TODAS AS 
PÁGINAS GAT)

527
SEGUIDORES
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INFORMAÇÃO 
E PREVENÇÃO
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 referenciação para PrEP em contexto hospitalar das 
pessoas com critérios para a iniciar;  reencaminha-
mento para PPE para a infeção pelo VIH; distribuição 
de preservativos externos (masculinos), preservativos 
internos (femininos) e lubrificante; distribuição de 
material para consumo fumado; distribuição de mate-
rial para consumos injetado; distribuição de material 
informativo fazem parte da prevenção combinada em 
todos os seus serviços do GAT.

O GAT continua a ser uma das organizações que dis-
tribui anualmente mais preservativos e gel lubrifican-
te entres as comunidades mais vulneráveis, segundo 
os dados que nos foram fornecidos pela DGS.

Destacamos os seguintes dados relativos a 2020:

1 216 087
PRESERVATIVOS 
EXTERNOS

39 610
PRESERVATIVOS 
INTERNOS

46 737
TESTES VIH/VHB/
VHC/SÍFILIS

523 
REFERENCIAÇÃO 
PARA O HOSPITAL

325 869
BOLSAS DE GEL 
LUBRIFICANTE 

14 605
KITS PARA 
CONSUMO 
INJETADO

5 587
KITS PARA 
CONSUMO 
INJETADO 
- AGULHAS 25 E 27G

1 994
KITS PARA 
CONSUMO 
FUMADO  
- KIT COMPLETO

20 000
MATERIAIS 
INFORMATIVOS 
DISTRIBUÍDOS

Os materiais de prevenção (preservativos e lubrifican-

tes) distribuídos fazem parte do serviço Love Con-
dom e que tem como objetivo o aumento da dispo-
nibilização de preservativos externos, preservativos 
internos e lubrificante às comunidades mais vulnerá-
veis para o VIH e outras infeções sexualmente trans-
missíveis nos centros de rastreio.
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RASTREIO E LIGAÇÃO 
AOS CUIDADOS 
DE SAÚDE
A disponibilização do rastreio em contexto comuni-
tário, 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.

As comunidades mais afetadas pelo VIH, hepatites vi-
rais e sífilis (não necessariamente as mesmas em to-
das as populações) em que intervimos são os homens 
que têm sexo com homens, as pessoas que usam 
drogas, os migrantes e os trabalhadores do sexo. É 
importante ressalvar que muitas das pessoas rastrea-
das pelos nossos serviços pertencem a mais do que 
uma destas comunidades, o que aumenta exponen-
cialmente a sua vulnerabilidade a estas infeções e a 
urgência de terem respostas adequadas. 

Os dados de rastreio e ligação aos cuidados de saúde 
recolhidos pelo GAT, alguns deles apresentados neste 
documento, refletem a dimensão da intervenção e vão 
ao encontro do que são consideradas respostas ade-
quadas às epidemias locais destas infeções, nomea-
damente as definidas pela ONUSIDA no documento 

que enquadra a estratégia dos 90-90-90. 

A resposta da comunidade à infeção pelo VIH e hepa-
tites virais, nomeadamente a B e a C, representa um 
dos maiores ganhos em saúde pública a nível mundial 
nos últimos anos.  O diagnóstico e ligação aos cuida-
dos de saúde são elementos chaves para uma respos-
ta eficaz a estas epidemias

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

DADOS GERAIS 
DE RASTREIO
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LIGAÇÃO E RETENÇÃO 
NOS CUIDADOS DE SAÚDE    

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 sobretu-
do ligadas a processos administrativos/burocráticos, 
falta de preparação 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 
vulnerabilidades 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 capacita-
ção das pessoas que vivem e/ou que são afetadas pelo 
VIH e hepatites virais.

3https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2018/07/Relato-
rio-VIH_SIDA2018.pdf, pág. 13 - consultado a 24/04/2019 4Ibid. 
pág.13.

O apoio na ligação aos cuidados de saúde nos serviços 
do GAT é proposto a todas as pessoas com resultado 
reativo. Em 2020 foram realizados 688 acompanha-
mentos correspondentes a 551 pessoas, sendo a mé-
dia de duração de um acompanhamento de 2 horas. 
No âmbito da pandemia por COVID-19 e os constran-
gimentos associados no que diz respeito aos acom-
panhamentos às consultas hospitalares, o Par a Par 
desenvolveu uma metodologia de “teleacompanha-
mento” de forma a assegurar o acesso com apoio aos 
cuidados de saúde no SNS garantindo que os utentes 
dispunham da informação necessária e recursos fi-
nanceiros para comparecer às consultas.
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REDE DE RASTREIO 
COMUNITÁRIA

Desde 2015, a Rede de Rastreio Comunitária (RRC) 
tem contribuído para o acesso e boas práticas do ras-
treio rápido, deteção e ligação aos cuidados de saúde 
nos grupos prioritários para a infeção pelo VIH.

Continua a contribuir para a vigilância epidemiológica 
de segunda geração e granular para as infeções pelo 
VIH, hepatite B, hepatite C e sífilis nos grupos priori-
tários.

Em 2020, em parceria com o Instituto de Saúde Publi-
ca da Universidade do Porto (ISPUP), a RRC continuou 
a assegurar o apoio às organizações membro. Per-
manece um desafio a sua sustentabilidade financeira, 
uma vez que apesar de ser reconhecida a nível nacio-
nal e internacional como um exemplo de boas práti-
cas, devido a restrições orçamentais e à Covid-19, não 
foi novamente possível aumentar a sua cobertura de 
intervenção e/ou implementar novas atividades iden-
tificadas como essenciais para a oferta do rastreio em 

contexto comunitário.

17 606 
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 35 locais de rastreio no total

10 400 SESSÕES DIRIGIDAS 
A GRUPOS PRIORITÁRIOS
9 016 a migrantes (não nascidos em Portugal)
1 609 a homens que têm sexo com homens (HSH)
1 112 a trabalhador@s sexuais (TS)
879 a pessoas que usam drogas (PUD)**
142 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
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Ensaios de AEQ
Foram executados ensaios de avaliação externa de 
qualidade dos testes rápidos para VIH, VHC, VHB e sí-
filis. Os testes em uso (ver abaixo) pelas organizações 
membro deram resultados corretos. 
CADA 3 MESES UM ENSAIO AEQ

Treinos 
Oferecidas 6 sessões de treino inicial. 85 técnicos co-
munitários de saúde (TCS) treinados. TCS de 13 orga-
nizações membros diferentes (entre julho a dezembro 
a cada mês um treino online).

Semana Europeia do Teste 2020
16 locais de rastreio | 902 sessões
20-27 NOVEMBRO 2020

SERVIÇO SOCIAL 
O GAT reforçou a equipa no âmbito da intervenção so-
cial, tendo em 2020 sido realizados 1 827 atendimen-
tos de serviço social. Esta intervenção tem um impac-
to 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.

Projeto Housing First 
O modelo Housing First para Pessoas em Situa-
ção de Sem Abrigo (PSSA), desenvolvido no âmbi-
to do Plano Municipal para a Pessoa em Situação 
de Sem Abrigo 2019-2023, a realizar no Município 
de Lisboa, assenta sobre 3 pilares que têm por 
objetivo promover a reorganização da Pessoa em 
Situação Sem-abrigo:

- Sustentabilidade de habitação; 
- Saúde e bem-estar;
- Integração Social.

Objetivo Geral do GAT Housing First:
Proporcionar uma habitação integrada na co-
munidade a pessoas em situação de sem abrigo      
em particular, pessoas que usam drogas de for-
ma crónica, comunidade LGBTI+, Pessoas que 
vivem com VIH com mais de 50 anos, mulheres 
CIS e pessoas Trans que fazem trabalho sexual.

697
ENCAMINHAMENTOS 
SOCIAIS

88
ENCAMINHAMENTOS 
JURÍDICO-LEGAIS

1 827 
NÚMERO 
DE ATENDIMENTOS 
SOCIAIS

392
ENCAMINHAMENTOS 
DE SAÚDE
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ESTIGMA 
E DISCRIMINAÇÃO
APOIO INDIVIDUAL: Em 2020 o CAD recebeu e tra-
tou 80 casos, uma diminuição significativa face ao ano 
anterior (140), somando um total acumulado de 727 
casos. É possível que esta diminuição seja resultado 
do forte impacto que a pandemia COVID-19 teve em 
todo o país (e no mundo). Dos 80 casos recebidos em 
2020, 45 dizem respeito a queixas/denúncias de si-
tuações de discriminação ou violação dos direitos, e 
os restantes 35 a pedidos de informação. Mantém-se 
a área da Saúde como o âmbito principal dos casos 
recebidos, bem como das queixas. É de salientar que 
42% das queixas recebidas estão diretamente rela-
cionadas com consequências da pandemia COVID-19, 
nomeadamente dificuldade de acesso/remarcação de 
consultas médicas e medicação.

2020 Acumulado

Nº de casos no atendimento/
apoio individual

80 727

Nº de ações coletivas 4 11

Nº de sessões de formação 3 165

Nº formandos 65 3 963

Nº de novas entradas 
na base de dados do CDII

2 070 25 270

Nº de consultas 
à base documental

568 158 1 819 348

ATIVISMO: o CAD continuou a trabalhar em três 
ações que vinham de anos anteriores, tendo dado 
início a uma nova ação, respeitante à clarificação e 
eventual correção da norma 021/2017 da DGS que diz 
respeito às especificações do Sistema de Qualidade 
dos Serviços de Sangue e Serviços de Medicina Trans-
fusional.

FORMAÇÃO: até final de 2020 o CAD desenvolveu 
165 ações de formação em todo o país, direcionadas 
para ONG, PVVIH/Hepatites e ativistas, profissionais 
de saúde, estruturas de apoio social, centros de for-
mação profissional, empresas, professores e jovens. 

INVESTIGAÇÃO: em Fevereiro de 2020 o CAD ga-
nhou um concurso lançado pela Direção Geral de 
Saúde para a replicação do estudo de investigação 
Stigma Index (Índice do Estigma das Pessoas que Vi-
vem com VIH). Este estudo, desenvolvido e implemen-
tado por e para PVVIH, foi já realizado pelo CAD em 
2013, pretendendo-se com a sua replicação, não só 
sistematizar informações sobre estigma, discrimina-
ção e direitos das PVVIH, o grau e as formas que as-
sumem em Portugal, mas também comparar a situa-
ção atual com a de 2013, identificando as áreas mais 
negligenciadas que exijam ação futura. Infelizmente, 
com o surgimento da pandemia COVID-19 em Mar-
ço, a implementação das entrevistas, previstas para 
este ano, teve que ser adiada para 2021 (dependen-
te da evolução da pandemia e do regresso ao normal 
funcionamento dos hospitais e organizações de base 
comunitária).
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COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL 
- REDE LUSÓFONA
Em 2020, devido à pandemia da Covid-19, houve uma 
alteração na agenda de trabalho da Rede Lusófona, 
que se centrou maioritariamente:

- Primeira edição da Semana Internacional do Tes-
te, iniciativa promovida pela Coalition Plus cujo ob-
jetivo foi o de apelar à implementação nacional e 
internacional do rastreio em contexto comunitário 
em todos os seus membros e parceiros. A Rede Lu-
sófona participou na iniciativa, reforçando o rastreio 
nos seus países. 
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- EPIC – “Estudo VIH-VHC para avaliar o impacto da 
pandemia Covid-19 em grupos-chave” que tem por 
objetivo estudar o impacto da crise de saúde da pan-
demia da Covid-19 em populações vulneráveis à in-
feção pelo VIH e/ou VHC (pessoas que usam drogas, 
pessoas que fazem trabalho sexual, homens que têm 
sexo com homens, migrantes e pessoas trans), bem 
como pessoas que vivem com VIH e/ou VHC.

O objetivo deste estudo é o de identificar as necessi-
dades de populações vulneráveis à infeção pelo VIH 
e/ou VHC (pessoas que usam drogas, pessoas que 
fazem trabalho sexual, homens que têm sexo com ho-
mens, migrantes e pessoas trans) desde o início da 
pandemia da Covid-19. Os resultados têm por objetivo 
disponibilizar dados que possam identificar quais as 
necessidades destes grupos e a implementação de 
intervenções adaptadas às populações-alvo nas es-
truturas membros ou parceiros do Coalition PLUS, no 
contexto da pandemia da Covid-19. Estes resultados 
permitirão ainda identificar quais as necessidades 
destes grupos ao nível das políticas nacionais de saú-
de pública.

Os inquéritos abordam a experiência e a aplicação de 
medidas de confinamento e/ou de proteção, atividade 
sexual e estratégias para a prevenção da infeção pelo 
VIH e de outras infeções sexualmente transmissíveis, 
necessidades socioeconómicas e respostas relacio-
nadas com a pandemia da Covid-19, conhecimento 
e perceção do risco associado à Covid-19, bem-estar 
psicológico e resiliência, acesso aos cuidados de saú-
de e questões mais específicas sobre as necessida-
des das pessoas que usam drogas, pessoas que vivem 
com VIH e VHC, pessoas que fazem trabalho sexual e 
perguntas sobre a profilaxia pré-exposição.

Todas as organizações membro da Rede Lusófona 
participam, tendo cada uma já recebido parecer po-
sitivo das respetivas Comissões de Ética nacionais. 
A implementação do estudo decorre no primeiro se-
mestre de 2021. 
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ADVOCACIA
Neste ano tão atípico, o GAT reforçou junto da tutela 
a importância das mudanças necessárias para a me-
lhoria das respostas existentes, bem como a neces-
sidade da eliminação das barreiras que persistem no 
acesso à prevenção, rastreio, diagnóstico e tratamen-
to de todas as pessoas.

As prioridades do GAT estão alinhadas em todas as 
suas estruturas, iniciativas, redes e/ou grupos de tra-
balho onde está presente e representado a nível local 
e europeu.

O ano de 2020 apesar de um ano difícil pela altera-
ção de prioridades e urgências devido à COVID-19 em 
Portugal e no mundo, permitiu ainda assim uma nova 
visão e aplicação de medidas há muito adiadas, mas 
necessárias, que se vieram a provar muito eficazes 
(como esperado e defendido pelo GAT).

NACIONAL

Pandemia COVID-19
Sendo impossível  contrariar o impacto negativo da 
pandemia nos serviços o GAT e no seguimento das 
primeiras medidas aprovadas pelo Governo, em 12 de 
março de 2020 e do estado de emergência decretado 
pelo Presidente da República, o GAT fez chegar à tu-
tela as suas preocupações relativamente à manuten-
ção do financiamento durante o período de emergên-
cia COVID-19, a urgência da disponibilização de EPI 
e de obras e equipamentos necessário que acresceu 
uma despesa imensa para as organizações de base 
comunitárias mas imprescindíveis para garantir as 
respostas mínimas e sem as quais não seria possível 
continuar a trabalhar, bem como a vulnerabilidade 
acrescida na falta de respostas às populações alvo 
com quem o GAT trabalha.

Esta urgência foi ainda reforçada em comunicado pelo 
FNSC uma vez que foi transversal a todas as organi-
zações de base comunitária pertencentes ao grupo de 
trabalho.

Ainda, relativamente a estratégias para controlo da 
pandemia Covid-19, o GAT disponibilizou-se como or-
ganização de saúde de base comunitária para promo-
ver o scale-up de rastreios  e vacinação para a SARS-
CoV-2.

O GAT, juntamente com a organização Seres (con)viver 
com o VIH, apresentaram junto do Diretor do progra-
ma de vacinação para a Covid-19, Diretora Nacional 
do PNVIH e Secretário de Estado Adjunto da Saúde, 
vários estudos que apontam para uma maior mortali-
dade das pessoas com o VIH face ao COVID-19. Refor-
çando a urgência da criação de medidas direcionadas 
para lidar com este risco acrescido, nomeadamente a 
inclusão das pessoas que vivem com VIH na segunda 
fase deste Plano de Vacinação em Portugal.

Foi ainda reforçada a necessidade de colmatar as bar-
reiras no acesso à vacinação de pessoas que não têm 
número de utente, assim como a importância da vaci-
nação dos técnicos de 1ª linha que continuam desde o 
início da pandemia a dar resposta no terreno.

Sabendo o aumento da vulnerabilidade da população 
com a qual o GAT trabalhou durante o confinamento, 
apelou ao Bloco de Esquerda para que intercedesse 
junto das entidades responsáveis pela saúde e do 
Parlamento - Comissão Saúde - para que as Orga-
nizações de Base Comunitária que dão resposta às 
questões da saúde pública - rastreio, prevenção e 
tratamento das IST - possam ser também tidas como 
prioritárias no fornecimento de materiais de proteção 
individual. 

Acesso à saúde
As barreiras administrativas continuam a travar 
a prevenção, o rastreio e a ligação aos cuidados de 
saúde e aumentam o tratamento tardio, e este tema 
continua a ser um dos grandes pilares de atuação do 
GAT ao longo dos anos, tendo sido reforçado este ano 
em diversas reuniões junto da tutela com o reporte 
constante das dificuldades sentidas pelos utentes que 
chegam à organização.

Com o início da pandemia, o SNS foi obrigado a ade-
quar as respostas dadas aos seus utentes. 
O Despacho n.º 3863-B/2020, de 27 de março visava 
o direito de acesso ao SNS à população migrantes e 
refugiados, independentemente de terem situação 
documental legalizada ou não,  nas mesmas condi-
ções previstas para os cidadãos nacionais que dele 
beneficiam, não sendo  permitidas quaisquer barrei-
ras administrativas de acesso aos cuidados de saúde. 
No entanto, na prática, o objetivo do despacho não foi 
alcançado.
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Reporte e Monitorização
A informação epidemiológica fidedigna e atempada 
continua a ser um dos pontos constantes na agenda 
política do GAT levados a cabo junto do Ministério da 
Saúde há vários anos. As plataformas existentes não 
têm tido a capacidade de resposta, a monitorização 
dos projetos financiados por fundos públicos é opa-
ca e, em muitas situações, inexistente ou limitada a 
indicadores de execução financeira, continuando a 
ser impossível ter informação epidemiológica atual e 
fiável que permita ajustar as estratégias de resposta 
nacionais.

Este desafio continua urgente em relação às hepati-
tes virais e IST bem como em relação à infeção pelo 
VIH, não se sabendo sequer o número de pessoas 
em seguimento ou o número de novos diagnósticos 
bem como o número de pessoas sob PrEP e que afeta 
desde serviços de saúde, projetos e estabelecimentos 
prisionais.

Financiamento 
O GAT defendeu junto do Ministério da Saúde e nos 
manifestos que fizeram chegar ao mesmo a neces-
sidade do comprometimento com o investimento em 
sistemas adequados de informação e monitorização 
epidemiológica e clínica.

O reforço do financiamento disponível às organiza-
ções da sociedade civil para as intervenções neces-
sárias (prevenção, PrEP na comunidade, alargamento 
dos projetos de rastreio e projetos de adesão, apoio 
e literacia em saúde) de forma a para atingir os ob-
jetivos da OMS e de Portugal Fast Track Country não 
foi alcançado. O GAT sugeriu que fosse alocada uma 
parte do financiamento poupado nos últimos 5 anos 
no tratamento do VIH para o do VIH e Hepatite C e 
também que fosse utilizado o financiamento do Plano 
de Recuperação e Resiliência para além da passagem 
dos serviços de apoio psicossocial para o financia-
mento normal da Segurança Social. 

A resolução da situação do hiato temporal nos paga-
mentos às organizações de base comunitárias que 
causa uma situação financeiramente insustentável 
que não têm outros recursos, mas que têm de manter 
as respostas abertas ao público.

Serviços de proximidade 

CONSULTAS DE VHC DESCENTRALIZADAS 
Contamos em 2020 com a inauguração da Consulta 
Descentralizada de Hepatite C, criada em parceria en-
tre o GAT e o serviço de gastroenterologia do Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC).

Esta resposta veio complementar as valências exis-
tentes no GAT In-Mouraria eliminando as barreiras no 
acesso aos tratamentos e à eliminação da hepatite C 
entre as pessoas que usam drogas, promovendo as-
sim o tratamento num serviço comunitário de proxi-
midade.

DISPENSA DE MEDICAÇÃO EM CONTEXTO 
DE PROXIMIDADE
Outra necessidade sentida ao longo dos anos é a im-
portância da dispensa de proximidade e o cumpri-
mento da norma Despacho n.º 13447-B/2015.

No contexto da pandemia por COVID-19,foi  criado o 
Grupo de Trabalho para a Dispensa de Proximidade 
de Medicamentos e a implementação do programa de 
acesso de proximidade a medicamentos hospitalares 
dispensados em ambulatório que foram flexibilizados 
e agilizados pelo INFARMED, I.P.  com a colaboração 
das Associações de Doentes, e na qual o GAT foi aus-
cultado, contribuindo para a construção da mesma.

ACESSO À PREP NA COMUNIDADE
As demoras nas consultas de especialidade dos hos-
pitais e o impacto imensurável foi uma das preocu-
pações durante 2020. O GAT iniciou uma discussão 
direta com o Gabinete do ex-Secretário de Estado da 
Saúde, atual  secretário de Estado Adjunto e da Saú-
de, Dr. António Sales, sobre o alargamento do acesso 
à Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) para que, num cur-
to espaço de tempo, conseguirmos passar das atuais 
cerca de 1 000 pessoas sob PrEP para, pelo menos, 10 
000 pessoas (mínimo necessário para se alcançar o 
benefício em saúde pública, para além o benefício in-
dividual, conforme estimado pelo Programa Nacional 
para a Infeção VIH).
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O GAT foi ainda ouvido pelo PNVIH e Ministério da Saú-
de e, parecia haver consenso em Outubro de 2020 de 
que a PrEP e a revisão da NOC deveriam passar a per-
mitir a prescrição e seguimento de pessoas sob PrEP 
nos cuidados de saúde primários, nos serviços comu-
nitários de Saúde sexual e até mesmo nos privados, 
mantendo-se a aquisição e dispensa do medicamen-
to no circuito hospitalar. Contudo, até ao momento, 
aguardamos as indicações de medidas a implementar 
ainda em 2021 para alcançar o objetivo supramencio-
nado, sendo este um ponto recorrente junto da Tutela.

VACINAÇÃO
O GAT demonstrou junto do Ministério da Saúde uma 
lista de procedimentos que considera importante para 
alcançar a meta assumida pela DGS de eliminação da 
hepatite B em 2030, enquanto problema de saúde 
pública, através do acesso universal e equitativo aos 
cuidados de saúde.

Salientamos a necessidade de  proceder à atualiza-
ção da Circular Normativa no 15/DT de 15/10/2001,  
como instrumento de trabalho em rede, para a cober-
tura vacinal contra o VHB em adultos em risco iden-
tificados nos rastreios comunitários promovidos pela 
ARSLVT, DGS e sociedade civil, e para a cooperação 
otimizada entre a sociedade civil e as unidades dos 
cuidados de saúde primários do SNS na implementa-
ção do Programa Nacional de Vacinação.

Salientamos a necessidade de promover esta vacina-
ção em serviços de proximidade junto da comunidade 
migrante.

Foi enviado um pedido para que os serviços do GAT 
sejam considerados postos de vacinação e aceder às 
vacinas do PNV e podermos reportar diretamente no 
Portal Vacinas a atividade de vacinação que se encon-
tra até ao momento em apreciação.

REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
- #NOTHING ABOUT US WITHOUT US
Continua a ser um ponto assente na agenda do GAT 
a participação dos representantes de pessoas com 
doença e o seu envolvimento na elaboração das NOC 
- Normas de Orientação Clínicas tanto de tratamento 
como de diagnóstico.

POLÍTICAS DE DROGAS

No que concerne às reformas das políticas de drogas, 
o GAT continua a advogar pela adequação do Progra-
ma Nacional às necessidades dos novos consumido-
res, dos novos padrões de consumo e das necessida-
des há muito identificadas sendo elas:

- Regulamentação legal da Cannabis para uso de 
adultos;
- Disponibilização de naloxona em contexto de pro-
ximidade, nos estabelecimentos prisionais e a dis-
ponibilização da mesma à saída como ferramenta 
de prevenção de overdoses;
- Alargamento e reforço da capacidade do Progra-
ma de Troca de Seringas (PTS); 
- Adequação dos kits de consumo; 
- Disponibilização de todas as opções terapêuticas 
para utilizadores de opiáceos e comparticipadas a 
100%, tal como a metadona;
- Necessidade de financiamento, há muito prome-
tido para a implementação de serviços One Stop 
Shop, já há muito identificados como muito neces-
sários;
- Replicação das respostas existentes com eficácia 
demonstrada;
- Aumento da cobertura dos serviços de consumo 
mais seguro.

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 pelo VIH e SIDA, pessoas migrantes, pessoas 
que fazem trabalho sexual, pessoas que usam drogas 
ou pessoas dependentes de álcool e população sem-
-abrigo, bem como o cumprimento do tratamento da 
mesma.

Este ponto foi defendido pelo GAT individualmente e 
como membro integrante do FNSC- Fórum Nacional 
da Sociedade civil para o VIH, Hepatites Virais, IST e 
TB onde houve a oportunidade de reunir com a Coor-
denadora do Programa Nacional para a Tuberculose 
e fazer chegar o aumento das barreiras e dificuldades 
sentidas pelas organizações durante a pandemia, as-
sim como a urgência de uma monitorização e análise 
epidemiológica da Tuberculose em Portugal fidedigna.
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TRABALHO EM REDE
Sendo o trabalho em rede uma mais-valia para o al-
cance de objetivos comuns, o GAT continua pautando 
pela sua representação em diversos Grupos de Tra-
balho e iniciativas nacionais onde as prioridades de 
advocacia do GAT também sejam refletidas tais como: 
a Rede de Trabalho Sexual, R3, NPISA, Conselho Na-
cional de Saúde, Rede de apoio a Migrantes e o Fórum 
Nacional da Sociedade Civil como membro integrante 
renomeado como parte do secretariado em parceria 
com a associação AJPAS.

Damos enfoque ao FNSC como órgão consultivo da 
DGS onde:

- Foi discutido o impacto da pandemia na execução 
de projetos financiados pelo programa;
- Foram debatidas ainda questões relacionadas 
com o hiato temporal no financiamento; 
- A possibilidade da articulação com as organiza-
ções da sociedade civil no combate à pandemia;
- Temos tentado que Portugal se assuma como um 
Fast TracK Country. 

LGBTQI+
Uma vez que o Arraial Pride Lisboa 2020 foi cancelado 
devido à pandemia, o GAT como integrante na comis-
são organizadora do evento, celebrou online a Igual-
dade, Liberdade, e Diversidade, salientando a impor-
tância deste evento na luta e nas conquistas em torno 
dos Direitos Humanos de todas pessoas LGBTQI+.
O GAT participou com algumas pessoas membros de 
alguns coletivos da Comissão Organizadora no debate 
sob o mote “Porque Continuamos A Marchar?”.

Levantou a questão da necessidade de serviços efica-
zes para o fenómeno crescente das pessoas envolvi-
das no chemsex. Levantou ainda a questão da neces-
sidade dos tratamentos hormonais das pessoas trans 
migrantes e ainda a necessidade de reformulação de 
critérios para doação de sangue.

FAST TRACK CITIES
O GAT continuou a ter um papel determinante na 
constituição e desenvolvimento do plano de ação do 
consórcio Fast Track Cities junto da Câmara Munici-
pal de Lisboa e, como promotor da iniciativa junto da 
Câmara de Almada, teve por objetivo juntar a esta ini-
ciativa mais cidades portuguesas. 

Em Almada foi iniciado o diagnóstico e a construção de 
um Estratégia Local com o  envolvimento de todos os 
parceiros locais com o objetivo de criar uma rede de-
dicada à prevenção que tem por objetivo envolver ati-
vidades que possam assegurar o acesso sustentado a 
respostas de qualidade na área do rastreio, tratamen-
to e prevenção do VIH, incluindo o acesso a preser-
vativos, profilaxia pré-exposição (PrEP) e a profilaxia 
pós-exposição (PPE), numa abordagem abrangente 
que inclua ainda as hepatites virais, a tuberculose e 
outras infeções sexualmente transmissíveis (IST), as-
sim como a redução de riscos e a minimização de da-
nos associados ao uso de drogas, promoção da saúde 
mental e a gestão das comorbilidades associadas ao 
envelhecimento com VIH.

Fast Track Cities Lisboa a iniciativa continuou o seu 
trabalho de envolvimento das organizações para os 
objetivos 95-95-95. Foi lançada a campanha de sensi-
bilização para o impacto do estigma e do aumento da 
literacia sobre a infeção pelo VIH intitulada  #zerodis-
criminação . Esta campanha foi disponibilizada online 
e partilhada nas redes sociais, em formato físico e 
através de um breve quiz informativo.

A iniciativa fez-se presente em diversas conferências, 
reuniões, formações (maioritariamente online) e par-
cerias de forma a alcançar todos os envolvidos. Con-
tou ainda com a IAPAC na organização da sessão pú-
blica de lançamento da conferência Fast-Track Cities 
2020 em janeiro de 2020, no entanto, a conferência tão 
esperada em setembro foi realizada online. 

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 Sociedade 
Civil, tendo ainda mantido esforços de advocacia junto 
das empresas farmacêuticas no sentido de aumentar 
acesso aos genéricos; aumentar a pool de licenças 
voluntárias e aumentar a pressão no sentido de que 
nos países de baixo e médio rendimento usufruam de 
baixas de preços que permitam acesso universal às 
melhores opções terapêuticas disponíveis.
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O GAT solicitou ainda a adesão ao Liver Patient Inter-
national à qual aguarda aprovação.

Elencamos alguns dos fóruns/iniciativas em que 
participamos:

- European Center for Disease Control – Advisory 
Group for monitoring of the Dublin Declaration;
- Organização Mundial de Saúde Europa;
- Coligação Achieve (focada na eliminação das He-
patites virais);
- European Monitoring Centre 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;
- Grupo de coordenação da Semana Europeia do 
Teste.

Subscrições de Posições, Petições & Media
• Artigo de opinião-Lições da pandemia: É urgente 
voltar a olhar para o VIH
• SIGN-ON letter on covid research
• Towards science-based scheduling of cannabis 
sativa and other controlled herbal medicines 
•  Global sign-on letter to UNODC for International 
Human Rights Day statement
• Manifesto for a European Health Union
• Transparency is a fundamental pillar for the suc-
cess of the EU Vaccines Strategy
• Comunicado de Imprensa conjunto GAT e CHULC 
Início da Consulta de Hepatite C do CHULC no servi-
ço do GAT IN-Mouraria
• Debate-Aprender com a pandemia: Qual o futuro 
do VIH em Portugal:
• PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NA ERA COVID-19 * 
O REGRESSO À “NORMALIDADE
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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

Transversal Enquêtes Flash VIH-VHC 
pour évaluer l’impact de la 
crise sanitaire Covid-19 en 
milieu communautaire (EPIC)/ 
Estudo Flash VIH-VHC para 
avaliar o impacto da pandemia 
Covid-19 em grupos-chave

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

Transversal Frequência, determinantes e 
impacto da infeção por SARS-
CoV-2 nos grupos prioritários 
da sindemia VIH/hepatites 
virais/infeções sexualmente 
transmissíveis/tuberculose 
nos centros de rastreio de 
base comunitária e unidade 
móvel de saúde do GAT

(1) Determinar a proporção de pessoas com anti-
corpos para SARS-CoV-2; (2) Determinar quais os 
fatores associados à existência de anticorpos para 
SARS-CoV-2; (3) Avaliar o impacto da epidemia por 
SARS-CoV-2 na vida sexual e consumo de substân-
cias; (4) Avaliar o impacto da epidemia por SARS-
CoV-2 no acesso à saúde, em particular no uso e 
acesso das ferramentas de prevenção e redução de 
danos específicas da sindemia VIH/hepatites virais/
infeções sexualmente

ISPUP
CML

Transversal SexTra Recolher informações sobre a situação sociode-
mográfica, conhecimentos sobre a infeção pelo VIH 
e as outras infeções sexualmente transmissíveis, 
práticas sexuais e consumos de drogas em pessoas 
que nasceram homens.

Coalition Plus 

CheckpointLX Lisbon MSM Cohort/Coorte 
HSH Lisboa  

Estimar a incidência da infeção pelo VIH, e seus 
preditores, na população de homens que têm sexo 
com homens. 

ISPUP

CheckpointLX Avaliação do teste rápido 
combinado de rastreio de VIH/ 
sífilis em homens que fazem 
sexo com homens

Avaliar a utilidade do rastreio combinado de VIH/
sífilis no grupo HSH. 

ISPUP, 
NEFROTEK, 
Programa FOCUS

Espaço 
Intendente

Coorte Trans Estimar a incidência da infeção pelo VIH, e seus 
preditores, na população de pessoas trans

ISPUP

IN-Mouraria Retenção na cascata de 
tratamento da infeção crónica 
pelo vírus da hepatite C (VHC) 
de pessoas que usam/usaram 
drogas, tratadas no centro 
comunitário de redução de 
danos GAT IN- Mouraria.

Estudo de coorte observacional para investigar a 
taxa de conclusão do tratamento da infeção por 
hepatite C num centro comunitário (In-Mouraria), 
em pessoas que usam /usaram drogas.

Abbvie
Centro Hospitalar Lisboa 
Central

Rede 
de Rastreio 
Comunitária

Coorte Rede de Rastreio 
Comunitária 

Estimar a incidência da infeção pelo VIH, e seus 
preditores, em populações vulneráveis.

ISPUP
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