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NOTA DA DIREÇÃO
Em 2021 mantiveram-se alguns desafios da crise sani-
tária da Covid-19, porém depois de um ano de adaptação 
podemos afirmar que o impacto na atividade da nossa 
instituição foi inferior, tendo os nossos indicadores de-
monstrado um aumento em vários domínios como por 
exemplo o número de rastreios efetuados. 

Este aumento de atividade está em consonância com as 
recomendações internacionais que não só apelam para a 
necessidade de recuperar as oportunidades perdidas em 
2020 no que diz respeito aos objetivos preconizados pela 
ONUSIDA e OMS para o VIH, hepatites virais, tuberculose 
e IST, mas também à manutenção de respostas já exis-
tentes para as pessoas que vivem com estas infeções ou 
estão em risco acrescido para as mesmas.

Os desafios foram sobretudo manter a operação num 
contexto de constantes alterações nas medidas de pre-
venção e distanciamento social para a COVID, encontrar 
mais recursos para poder manter as atividades e noutros 
casos aumentar substancialmente. 

Apesar dos desafios, permaneceu como referência o me-
lhor conhecimento e recomendações internacionais nas 
dimensões definidas no Plano de Atividades aprovado 
para 2021, 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.

Entre 2020 e 2021 o GAT encontrou recursos para fazer 
obras de ampliação, adaptação e melhoramento dos es-
paços dos serviços implementados em Lisboa, a saber 
GAT IN Mouraria, GAT Checkpoint LX, GAT Intendente. Os 
espaços onde estes serviços operam foram ampliados e 
em alguns casos melhoradas as condições de circulação 
de ar. Estas alterações permitiram não só aumentar a 
segurança para as pessoas que frequentam os nossos 
serviços e para nos nossos colaboradores, mas também 
aumentar o número de pessoas que podem ser atendi-
das, possibilitando assim servir melhorar as comunida-
des com e para as quais trabalhamos.

Adicionalmente, no ano em se previa um retraimento for-
te, o GAT inaugurou dois serviços novos na margem sul 
do Tejo, a saber o GAT Setúbal e o GAT Almada, este últi-
mo no contexto da estratégia municipal de Almada Sem 
SIDA promovida pela edilidade. Estes dois serviços vêm 
complementar a resposta que mantemos há vários anos 
com a nossa unidade móvel GAT Move-se, permitindo as-
sim intervenções na área da saúde sexual, bem como de 
redução de danos que são limitadas em outreach. Porém 
sabemos que o território nesta zona é extenso e por essa 
mesma razão decidimos reforçar também a o serviço de 
proximidade da GAT Move-se com uma segunda unidade 
móvel que cobrirá mais territórios, ambas tendo sempre 
o apoio dos recém-inaugurados serviços de Setúbal e 
Almada. Este aumento de atividade na margem-sul faz 
parte da estratégia do GAT de se expandir neste territó-
rio onde os dados epidemiológicos demonstram haver 
concentração das epidemias em que trabalhamos em 
populações, mas em que existe escassez de serviços e 
respostas para as mesmas. Desta forma esperamos po-
der contribuir para a eliminação destas epidemias como 
problemas de saúde pública.

Não menos importante foi também o aumento do espaço 
na sede no GAT que passou a ocupar um segundo apar-
tamento com a mesma área do primeiro, permitindo as-
sim uma melhor distribuição dos nossos colaboradores 
e a contratação de novos recursos humanos.

De mencionar ainda que todo este crescimento físico 
não poderia acontecer sem haver também um incre-
mento nos recursos humanos, pelo que o ano de 2021 
(juntamente com 2020) foi um ano em que reforçamos 
os nossos serviços com mais pessoal técnico e comuni-
tários, o que nos permitiu dar uma melhor resposta às 
comunidades.

2021 foi também um ano de comemorações de datas im-
portantes. O GAT comemorou 20 anos, o GAT Checkpoint 
LX 10 anos e o GAT Intendente 5 anos de existência. Para 
além de termos renovado o nosso logo e harmonizado a 
imagem do GAT e dos serviços, organizamos uma con-
ferência de comemoração dos 20 anos, bem como um 
evento online sobre PrEP para comemorar os 10 anos do 
GAT Checkpoint Lx e uma apresentação de resultado do 
GAT Intendente.
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O GAT é uma marca de excelência e lidera os rastreios 
comunitários nas infeções do VIH, hepatites virais e sífi-
lis, bem como o ativismo nas políticas de saúde, estando 
representado em vários órgãos de consulta e participa-
ção da comunidade no que às decisões sobre saúde diz 
respeito. Os dados por nós produzidos alimentam relató-
rios internacionais, como os do ECDC e da Monitorização 
da Declaração de Dublin, e servem para definirmos e afi-
narmos estratégias para o futuro. É cada vez mais claro 
e demonstrável o impacto do GAT na deteção precoce de 
novas infeções junto das comunidades mais vulneráveis, 

permitindo uma ligação atempada aos cuidados de saú-
de e consequentemente ganhos individuais para a saúde, 
bem como ganhos na sustentabilidade do SNS.

Por todas estas razões, e depois de dois anos difíceis de 
pandemia, não podemos deixar de estar orgulhosos com 
o trabalho do GAT e não podemos deixar de agradecer à 
grande equipa do GAT pelo esforço que fez para atingir-
mos estes resultados. Os voluntários, os colaboradores e 
os membros dos órgãos sociais foram essenciais para o 
nosso sucesso. Por tudo isso, muito obrigado.
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COMUNICAÇÃO
Em 2021 por ocasião da celebração dos 20 anos do GAT 
foi levada a cabo uma atualização e homogeneização da 
imagem do GAT permitindo assim, por um lado, revigorar 
a imagem do GAT e, por outro, integrar todos os serviços 
numa imagem única que não só permita uma comunica-
ção mais fluída sobre o trabalho do GAT, mas uma maior 
identificação por parte dos utilizadores nos nossos servi-
ços, bem como melhorar o sentimento de pertença dos 
nossos colaboradores.
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Para além de toda a comunicação feita em torno da 
Semana Europeia do Teste, este ano o GAT organizou, em 
parceria com a Coalition PLUS o lançamento internacio-
nal da Semana Internacional do Teste (SIT) em Lisboa.

Festejamos também os 20 anos do GAT com uma con-

ferência denominada “GAT 20 anos – Desafios do 
Futuro”, os 10 anos do GAT Checkpoint LX com uma 

Sessão Online denominada “Uma década pela saúde 
sexual dos homens que têm sexo com homens” e 

os 5 anos do GAT Intendente com uma apresentação 
pública de resultados.

21 607
SEGUIDORES
(TOTAL DE TODAS 
AS PÁGINAS DO GAT)

578
SEGUIDORES

https://www.youtube.com/watch?v=P0G9mNvBux4
https://www.youtube.com/watch?v=P0G9mNvBux4
https://www.youtube.com/watch?v=-dSuYt-P3gE
https://www.youtube.com/watch?v=-dSuYt-P3gE
https://www.youtube.com/watch?v=Ljn89X3IKng&t=1916s
https://www.youtube.com/watch?v=Ljn89X3IKng&t=1916s
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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 refe-
renciação para PrEP em contexto hospitalar das pessoas 
com critérios para a iniciar;  reencaminhamento para 
PPE para a infeção pelo VIH; distribuição de preservati-
vos externos (masculinos), preservativos internos (femi-
ninos) e lubrificante; distribuição de material para con-
sumo fumado; distribuição de material para consumos 
injetado; distribuição de material informativo fazem par-
te da prevenção combinada em todos os serviços do GAT.

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

Destacamos os seguintes dados relativos a 2021:

1 525 
REFERENCIAÇÃO 
PARA PREP

1 179 756
PRESERVATIVOS 
EXTERNOS

66 397
TESTES VIH/ VHB/
VHC/ SÍFILIS

615 
REFERENCIAÇÃO 
PARA TRATAMENTO

17 278
KITS PARA CONSUMO 
INJETADO

40 245
KITS PARA CONSUMO 
INJETADO - AGULHAS 
25 E 27G

5 243
KITS PARA  CONSUMO 
FUMADO  - KIT COMPLETO

Os materiais de prevenção (preservativos e lubrifican-

tes) distribuídos fazem parte do serviço Love Condom 
e que tem como objetivo o aumento da disponibilização 
de preservativos externos, preservativos internos e lu-
brificante às comunidades mais vulneráveis para o VIH e 
outras infeções sexualmente transmissíveis nos centros 
de rastreio.

15 689
PRESERVATIVOS 
INTERNOS

304 134
BOLSAS DE GEL 
LUBRIFICANTE 

https://www.gatportugal.org/servicos/love-condoms_20
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RASTREIO VIH, 
HEPATITES VIRAIS E IST
A disponibilização do rastreio em contexto comunitário, 
tendo como base o modelo de atendimento sequencial 
dos 5 C definido pela Organização Mundial de Saúde: 
acolhimento, aconselhamento pré-rastreio, execução do 
rastreio, comunicação do resultado e ligação à prevenção 
e/ou aos cuidados de saúde, permanece uma das princi-
pais atividades do GAT.

As comunidades mais afetadas pelo VIH, hepatites vi-
rais e sífilis (não necessariamente as mesmas em todas 
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 res-
salvar que muitas das pessoas rastreadas pelos nossos 
serviços pertencem a mais do que uma destas comuni-
dades, o que aumenta exponencialmente a sua vulnera-
bilidade 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 adequadas 
às epidemias locais destas infeções, nomeadamente as 
definidas pela ONUSIDA no documento que enquadra a 

estratégia dos 90-90-90. 

A resposta da comunidade à infeção pelo VIH e hepati-
tes 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 cuidados de 
saúde são elementos chaves para uma resposta eficaz a 
estas epidemias.

Os dados de rastreio aqui apresentados são originados 
nos diferentes serviços e projetos de rastreio (fixos e mó-
veis) direcionados a populações vulneráveis.

DADOS GERAIS 
DE RASTREIO

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/90-90-90
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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. Verificou-se durante a o ano de 2021 a 
manutenção da dificuldade de algumas pessoas se liga-
rem e se manterem nos cuidados de saúde. Estas dificul-
dades estão sobretudo ligadas a processos administra-
tivos/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 
tratamento até conseguirem fazê-lo de forma autónoma. 
O serviço GAT PAR a PAR desempenha uma atividade 
fundamental na ligação ao sistema nacional de saúde 
e promoção da adesão e retenção em tratamento bem 
como na promoção da literacia em saúde e capacitação 
das pessoas que vivem e/ou que são afetadas pelo VIH e 
hepatites virais.

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 acompanhamentos cor-
respondentes a 551 pessoas, sendo a média de duração 
de um acompanhamento de 2 horas. No âmbito da pan-
demia por COVID-19 e os constrangimentos associados 
no que diz respeito aos acompanhamentos às consultas 
hospitalares, o Par a Par desenvolveu uma metodologia 
de “teleacompanhamento” de forma a assegurar o aces-
so com apoio aos cuidados de saúde no SNS garantindo 
que os utentes dispunham da informação necessária e 
recursos financeiros 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 rastreio rá-
pido, deteção e ligação aos cuidados de saúde nos gru-
pos 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 prioritários.

Em 2021, em parceria com o Instituto de Saúde Publi-
ca da Universidade do Porto (ISPUP), a RRC continuou a 
assegurar o apoio às organizações membro. Permanece 
um desafio a sua sustentabilidade financeira, uma vez 
que apesar de ser reconhecida a nível nacional e inter-
nacional como um exemplo de boas práticas, devido a 
restrições orçamentais e à Covid-19, não foi novamente 
possível aumentar a sua cobertura de intervenção e/ou 
implementar novas atividades identificadas como essen-
ciais para a oferta do rastreio em contexto comunitário.

22562 Sesões de rastreio integrado
VIH, VHB, VHC e/ou Sífilis

19 Organizações membro 
dirigidas a grupos prioritários intervenção na área 
urbana e costeira do país 36 locais de rastreio no total

13 377 Sessões dirigidas a grupos prioritários
11 528 a migrantes*
2 003 a homens que têm sexo com homens (HSH)
1 430 a trabalhador/as sexuais (TS)
1 260 a pessoas que usam drogas (PUD)**
162 a pessoas que usam drogas por via injetada
(PUDI)**

* Pessoas que não nasceram em Portugal
** O número de HSH não inclui os dados do estudo da Lisbon MSM 
Cohort
*** Consumo reportado nos últimos 12 mesess



10

Ensaios de AEQ
Foram executados ensaios de avaliação externa de qua-
lidade dos testes rápidos para VIH, VHC, VHB e sífilis. Os 
testes em uso pelas organizações membro deram resul-
tados corretos. 

Um ensaio AEQ a cada três meses.

Treinos 
Oferecidas 11 sessões de treino inicial. 111 técnicos co-
munitários de saúde (TCS) treinados. TCS de 13 organi-
zações membros diferentes. Entre fevereiro e dezembro 
de 2021, a cada mês, um treino online com a duração de 
3 dias.

Semana Europeia do Teste
33 locais de rastreio | 1761 sessões
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SERVIÇO SOCIAL 
O GAT reforçou a equipa no âmbito da intervenção social, 
tendo em 2020 sido realizados 1 827 atendimentos de 
serviço social. Esta intervenção tem um impacto signifi-
cativo na ligação e retenção nos cuidados de saúde, no-
meadamente, no que diz respeito ao apoio dado na regu-
larização de migrantes indocumentados e consequente 
facilitação do seu acesso ao tratamento.

2 935
ENCAMINHAMENTOS 
(SAÚDE,  SOCIAIS,  
JURÍDICO-LEGAIS)

5 125
ATENDIMENTOS 
DE SERVIÇO SOCIAL

GAT Almada
O GAT Almada, inaugurado em setembro de 2021, foi im-
plementado no âmbito da Estratégia da Iniciativa “Almada 
Município Sem Sida”, que abrange o alargamento do aces-
so aos serviços de prevenção, diagnóstico, seguimento e 
tratamento das pessoas com VIH, outras IST, Tuberculose 
e Hepatites Virais, incluindo a promoção do combate ao es-

tigma e à discriminação.

As atividades do GAT Almada são realizadas com base 
num modelo integrado por uma equipa interdisciplinar 
que inclui profissionais de saúde, técnico de serviço social 
e técnicos comunitários e beneficiam do trabalho em cola-
boração com o Hospital Garcia de Orta através da consulta 
de PrEP e do ACES Almada-Seixal através da cedência de 
instalações e apoio logístico.

 Objetivos Gerais:
- Melhorar o acesso à saúde das populações mais vul-
neráveis às infeções por VIH, hepatites virais e outras 
IST através da implementação de um serviço de rastreio 
gratuito, anónimo e confidencial incluindo a referencia-
ção hospitalar para os casos reativos e promoção do 
acesso e retenção em tratamento;
- Assegurar o atendimento e acompanhamento psicos-
social a pessoas que vivem ou são afetadas por estas 
infeções, em situação de carência e desigualdade social 
ou económica, da dependência, de exclusão ou em vul-
nerabilidade social acrescida.

GAT Setúbal
O GAT Setúbal, inaugurado em setembro de 2021, foi im-
plementado no âmbito das prioridades estratégicas do GAT 
de expansão das suas respostas na Península de Setúbal. 

Inserido no Bairro da Bela Vista e em estreita colaboração 
com o programa Nosso Bairro Nossa Cidade da Câmara 
Municipal de Setúbal, o novo serviço do GAT tem como ob-
jetivo principal a promoção do o acesso à prevenção, de-
teção precoce da infeção por VIH, VHC, VHB e outras IST, 
bem como a ligação aos respetivos cuidados de saúde nas 
pessoas mais vulneráveis a estas infeções, através de um 
serviço de rastreio rápido, com referenciação hospitalar e 
de acompanhamento para os casos reativos.

O GAT Setúbal é constituído por uma equipa multidisci-
plinar que engloba técnicos comunitários de saúde, en-
fermeira, médica e assistente social. Tem como popula-
ção-alvo, pessoas com vulnerabilidade acrescida para as 
infeções por VIH, hepatites virais e outras infeções sexual-
mente transmissíveis, nomeadamente, pessoas que uti-
lizam drogas, trabalhadores sexuais, migrantes, homens 
que têm sexo com homens, pessoas em situação sem 
abrigo e minorias étnicas.

1 316
ACOMPANHAMENTOS  
(SAÚDE,  SOCIAIS, 
JURÍDICO-LEGAIS)
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ESTIGMA 
E DISCRIMINAÇÃO
Aconselhamento e apoio
Em 2021 o CAD recebeu e tratou 52 casos, somando um 

total acumulado de 779 pedidos de apoio desde o início 

do CAD (em 2010). Destes, metade (26) dizem respeito 

a queixas/denúncias de situações de discriminação ou 

violação dos direitos, referindo-se os restantes a pedidos 

de informação. Mantém-se a área da Saúde como o âm-

bito principal dos casos recebidos bem como das quei-

xas. Os casos chegaram de 9 distritos do país, com maior 

relevância para o distrito de Lisboa (62%), registando-se 

um pedido de apoio do exterior do país.

Ativismo
No ano de 2021, o CAD dedicou os seus esforços ao nível 

do ativismo à área do acesso a seguros, tendo consegui-

do uma importante conquista com a aprovação da cha-

mada “Lei do Direito ao Esquecimento”. Continuou ainda 

a seguir duas outras ações iniciadas anteriormente, no-

meadamente o ingresso de pessoas com VIH nas forças 

armadas, e as especificações do Sistema de Qualidade 

dos Serviços de Sangue e Serviços de Medicina Trans-

fusional.

Formação e sensibilização
Até final de 2021 o CAD desenvolveu 174 ações de forma-

ção em todo o país, direcionadas para ONGs, PVVIH/He-

patites e ativistas, profissionais de saúde, estruturas de 

apoio social, centros de formação profissional, empre-

sas, professores e jovens. No ano de 2021 foram desen-

volvidas 9 ações de formação (4 em formato presencial, 

4 online e 1 em modalidade de e-learning), abrangendo 

um total de 291 pessoas.

Investigação
Em 2021 o CAD continuou o desenvolvimento do estu-

do de investigação Stigma Index (Índice do Estigma das 

Pessoas que Vivem com VIH), que pretende sistematizar 

informações sobre estigma, discriminação e direitos das 

PVVIH, o grau e as formas que assumem em Portugal, 

bem como comparar a situação atual com a de 2013, 

identificando as áreas mais negligenciadas que exijam 

ação futura. Entre Outubro e Dezembro foram já apli-

cadas cerca de 950 entrevistas (muito próximo das 1100 

pretendidas), recolhidas na Área Metropolitana de Lis-

boa, Área Metropolitana do Porto, Algarve e Região de 

Coimbra.
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Uma breve análise preliminar foi já elaborada e os dados 
têm por objetivo disponibilizar informação que possam 
identificar e apoiar quais as necessidades destes grupos 

no contexto da pandemia. Permitirão ainda identificar 
quais as necessidades destes grupos ao nível das políti-
cas nacionais de saúde pública.

COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL 
REDE LUSÓFONA

O “Estudo VIH-VHC - para avaliar o impacto da pandemia 
Covid-19 em grupos-chave” decorreu durante o ano de 
2021 e teve por objetivo estudar o impacto da pandemia 
Covid-19 em populações vulneráveis à infeção pelo VIH 
e/ou VHC (pessoas que usam drogas, pessoas que fazem 
trabalho sexual, homens que têm sexo com homens, mi-
grantes e pessoas trans), bem como pessoas que vivem 
com VIH e/ou VHC.

Os inquéritos (quantitativos) e as entrevistas (qualitati-
vas) abordaram o impacto na vida pessoal e profissional 
das medidas de confinamento e/ou de proteção, historial 
de atividade sexual e estratégias para a prevenção da in-
feção pelo VIH e de outras infeções sexualmente trans-
missíveis, necessidades socioeconómicas, conhecimen-
to e perceção do risco associado à Covid-19, bem-estar 
psicológico e resiliência, acesso aos cuidados de saúde 
e questões mais específicas sobre as necessidades das 
pessoas que usam drogas, pessoas que vivem com VIH 
e VHC, pessoas que fazem trabalho sexual e perguntas 
sobre a profilaxia pré-exposição. Todos os pacerios da 
Rede Lusófona participaram, selecionando de acordo 
com o seu trabalho, os grupos a aplicar o estudo: 



Em novembro de 2020, a Coalition Plus organizou a pri-
meira edição da Semana Internacional do Teste com to-
dos os seus membros e parceiros (35 organizações de 
base comunitária em todos os continentes) o que per-
mitiu aos membros da Rede Lusófona trabalharem pela 
primeira vez em conjunto para que mais pessoas saibam 
o seu estatuto serológico para o VIH, hepatites virais e 
sífilis.

Em 2021, em paralelo com a Semana Europeia do Tes-
te VIH-Hepatites Virais, foi organizada a segunda edição 
desta iniciativa e que contou com o seu lançamento em 
Lisboa, na Culturgest. Com algumas limitações devido à 
pandemia da COVID-19, muitas das organizações per-
maneceram ativas ao longo do ano na oferta de serviços 
que incluem o rastreio a infeções sexualmente transmis-
síveis, consultas médicas e de enfermagem presenciais 
ou por telemedicina, referenciação e ligação a cuidados 
de saúde, distribuição de preservativos e gel lubrificante, 
materiais para consumo mais seguro e programas de 
substituição opiácea. 

14
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ADVOCACIA
Apesar de um ano mais calmo comparativamente ao 
2020 devido à pandemia COVID-19, esta ainda não foi ul-
trapassada e as limitações que nos trouxe ainda se man-
têm em vários setores.

O foco na saúde ainda está muito voltado para este pro-
blema e o GAT juntou esta prioridade e as dificuldades 
que advêm da mesma ao seu trabalho de advocacia.

Durante o ano de 2021 levamos avante as prioridades 
decididas na AG de 2020 e que já nos acompanham na 
nossa missão há muito e atingem as populações-chave e 
acrescendo as consequências do COVID 19 para as nos-
sas populações, que são as mais vulneráveis.

As reuniões e encontros que passaram para um modelo 
virtual e à distância em 2021 voltam lentamente ao mo-
delo presencial e à periodicidade normal o que permitiu 
retomarmos o ritmo de trabalho, com o aumento da pro-
cura dos serviços do GAT.

O GAT levou para junto da tutela e órgãos responsáveis 
uma agenda pertinente e atualizada. Junto dos Progra-
mas Nacionais também existiram mudanças.

NACIONAL

Prioridades junto 
dos 3 Programas Nacionais:
Hepatites Virais, Infeções 
Sexualmente Transmissíveis 
e VIH, Tuberculose
Em 2021 foram nomeados, o novo Diretor Nacional do 
Programa Nacional para as Hepatites Virais, Prof. Rui 
Tato Marinho que já colaborava com o GAT em outras 
instâncias e nova Diretora do Programa prioritário para 
a área das Infeções Sexualmente Transmissíveis e da 
Infeção pelo VIH, Dr.ª Margarida Tavares, também com 
excelentes relações com o GAT. O GAT manifestou publi-
camente o apoio a estas duas escolhas.

O Programa das Hepatites Virais, finalmente foi autono-
mizado do Programa do VIH.

Durante o ano de 2021 o GAT reuniu com os Diretores dos 
respetivos programas e ainda com a Diretora do Progra-
ma Tuberculose, Dr.ª Isabel Carvalho que se manteve, 
sinalizando as nossas prioridades e barreiras no âmbito 
da sua atuação.

As prioridades dos Programas passaram a englobar 
bastantes dos nossos objetivos e a articulação tem sido 
frutífera.

A reforma da vigilância epidemiológica e dados de segui-
mento clínico das pessoas que vivem com VIH e outras 
infeções faz parte da agenda de trabalho delineada por 
ambos os programas e o GAT tem dado inputs importan-
tes e mantido uma estreita colaboração para desenvolver 
e implementar um sistema de monitorização de acordo 
com as recomendações do ECDC e da OMS. 

O GAT continuará a advogar para que estes desenvolvi-
mentos alimentem também os Outcomes em saúde e a 
Big Data para que a monitorização da atividade em saúde 
em Portugal seja baseada em resultados que garantam 
a segurança e confidencialidade dos dados pessoais de 
saúde de cada um refletindo em produção de conheci-
mento.

A importância da inclusão de representantes das pes-
soas com doença possam ter assento nos grupos de 
formulação das NOC vem tendo um maior apoio dos pro-
gramas tendo já o GAT integrado os conselhos científicos 
dos Programas Nacionais de Hepatite e VIH. Mas é um 
sucesso parcial apenas.

Políticas de Drogas
Vinte anos após a aprovação da política de descriminali-
zação do consumo tendo como ponto central a redução 
de riscos e danos, tratamentos e prevenção, sendo um 
dos focos do trabalho do GAT e uma questão civilizacio-
nalmente importante ao longo de 2021 foi constituído 
um grupo de trabalho para a legalização do consumo 
de Canábis em Adultos este grupo multidisciplinar tem 
estruturado uma estratégia de trabalho junto de atores 
relevantes nesta matéria. O Luís Mendão do GAT é o 
Coordenador Nacional.
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Entrega da Carta Aberta na AR

Parte deste trabalho foi apresentado a 16 de setembro 
de 2021 a Carta Aberta de Cidadãos e cidadãs à Assem-
bleia da República - Proposta de Cinco Princípios para a 
discussão sobre a Regulação Responsável da Canábis, 
nesta carta podem ver contemplados os 5 princípios 
base para a discussão da legalização da mesma. 

A carta foi subscrita por mais de 70 personalidades entre 
políticos, professores, juristas e padres e apresentada da 
Assembleia da República junto da Comissão de Saúde. 
Acreditamos ser um contributo importante para uma 
discussão informada e responsável, com expetativa po-
sitiva.
 
Nesta missão de reforma das políticas de drogas basea-
das na evidência e direitos humanos e de grande foco na 
redução de risco não podemos deixar de mencionar a 
perda do ano de 2021 a quem o GAT prestou homena-
gem, um grande amigo e figura de relevo na história do 
conhecimento, dos direitos humanos, das políticas de 
drogas em Portugal e na promoção e acesso à saúde 
para todas as pessoas o Presidente Jorge Sampaio.

Homenagem Jorge Sampaio

Vacinação no âmbito do Plano 
Nacional de Vacinas e outras
Após reunião com o Programa Nacional de Vacinação, 
SPMS, ARSLVT e Ministério da Saúde foi possível arti-
cular uma resposta junto dos nossos serviços que visa a 
derrubar esta barreira no acesso à vacinação. 

O acesso à vacinação como ferramenta de prevenção e 
saúde pública junto da população migrante e/ou em si-
tuação irregular, principalmente comunidade de origem 
africana, é uma das prioridades que tem vindo a estar 
cada vez mais presente na nossa missão.

O número de utentes que nos chegam de países endé-
micos para a hepatite B por inexistência de vacinação 
integrada nos seus programas nacionais de vacinação é 
crescente.

Para o acesso à vacinação, o GAT teve o apoio das entida-
des responsáveis e disponibiliza agora todas as vacinas 
disponíveis no Programa Nacional de Vacinação gratuita-
mente nos nossos serviços. Este serviço será plenamen-
te implementado este ano.

Até ao momento dispomos de dois serviços certificados 
como pontos de vacinação, o GAT Checkpoint LX e GAT 
Intendente e aguardamos a certificação de mais quatro 
pontos de vacinação (GAT Afrik, GAT IN Mouraria, GAT Al-
mada e GAT Setúbal).

Autárquicas 
A articulação e o trabalho em rede são um dos pontos 
fulcrais na nossa missão, todas as atividades desen-
volvidas pautam por uma colaboração integrada com o 
executivo das Freguesias e dos Municípios e a sua rede 
social de intervenção.

Sendo um ano de eleições o GAT não poderia deixar de 
fazer chegar a sua agenda política junto dos partidos 
candidatos. 

Recebemos as visitas em diversos serviços e reunimos 
presencialmente e virtualmente com os candidatos da 
margem norte e sul do tejo.
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Visita Carlos Moedas ao GAT - IN Mouraria 

Portugal Fast Track Country
O GAT tem como membro comunitário da iniciativa vem 
integrando mais cidades a esta iniciativa rumo aos obje-
tivos 95-95-95.

Este trabalho desenvolvido na margem Sul levou à cria-
ção da primeira consulta descentralizada de PrEP com o 
apoio do Hospital Garcia de Orta e da CM Almada.

O serviço GAT Laranjeiro é fruto também desta parceria 
próxima com a CM Almada o Centro de Saúde da Cova 
da Piedade. 

Ainda durante o ano 2021 realizaram-se reuniões com o 
executivo de mais 3 câmaras municipais na expetativa de 
que as mesmas se unam a este movimento.

No âmbito da sua atuação o GAT foi agraciado, pelo seu 
trabalho na Iniciativa com o Community Partner Award 
pela IAPAC. 

Prisões 
O trabalho do GAT no âmbito das intervenções junto da 
população reclusa foi reconhecido pela OMS que nos 
contatou para fazer uma curta-metragem sobre as pes-
soas reclusas e o tratamento de hepatite C nas prisões.

INTERNACIONAL
TRABALHO EM REDE
 O GAT manteve o seu trabalho em rede nas diferentes 
parcerias, nacionais e internacionais. 

Foi aceite como membro da Liver Patient International e 
aguarda a avaliação e aprovação para o ECOSOC e World 
Hepatitis Alliance.

Algumas das Estruturas em que nos encontramos a nível 
Nacional e Internacional:

- Fórum Nacional para a Sociedade Civil para o VIH, 
Hepatites Virais, IST e Tuberculose
- European Center for Disease Control – Advisory 
Group for monitoring of the Dublin Declaration;
- Organização Mundial de Saúde Europa;
- Coligação Achieve (focada na eliminação das Hepa-
tites virais);
- European Monitoring Centre for Drugs and Drug Ad-
diction;
- HIV Outcomes;
- Joint Action Integrate;
- European Union Civil Society Forum 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.
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Posições Públicas e Baixo 
assinados
O GAT fez parte ainda da assinatura das seguintes po-
sições públicas de diferentes parceiros e entidades nas 
quais nos revíamos:

-  Open Letter to the Strategy Committee of the Global 
Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria”
- Open Letter to Cepheid: Stop overcharging & under-
supplying COVID-19 tests for low- and middle-income 
countries
- Nós, as mulheres em situação de sem-abrigo, 
existimos!
- Apelo Ao Ministério Da Saúde
- Por um compromisso efetivo com Portugal na frente 
do controlo e eliminação de doenças transmissíveis”
- Pedido à presidência portuguesa para tomar medi-
das sobre a deterioração da situação na Polónia
- Peer Employment as Critical Overdose Prevention
- Open letter Ongoing negotiations at the United 
Nations General Assembly on the 2021 Political 
Declaration on HIV and AIDS: political leadership and 
strong language on TRIPS flexibilities more important 
than ever!  

- Letter of support for the decriminalization of the 
possession of small amounts of psychoactive subs-
tances in the Republic of Lithuania
- Carta Aberta À Assembleia Da República – Pelos 
Direitos Das Pessoas Que Fazem Trabalho Sexual
- Carta aberta a propósito do Projeto de Lei n.º 851/
XIV/2.ª, que procede “à implementação do modelo 
da igualdade e reforça a proteção das pessoas na 
prostituição
- Final Sign-on Letter to President Biden on Immedia-
te RNA Vaccine Scale-Up 
- Carta Aberta Lei 38/2018 
- Sign-on Statement: WHO Strategy
- Solidárias com as Mulheres do Afeganistão
- Open Letter to the ‘new’ Government-Demanding 
action
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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 disponibilizados, 
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

Identificar as necessidades de populações vulneráveis à infeção 
pelo VIH e/ou VHC (pessoas que usam drogas, pessoas que fazem 
trabalho sexual, homens que têm sexo com homens, migrantes e 
pessoas trans) desde o início da pandemia da Covid-19

Coalition 
Plus 

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

(1) Determinar a proporção de pessoas com anticorpos 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 substâncias; (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 Seroprevalence of SARS-CoV-2 
infection and the pandemic’s impact 
in community-based testing for HIV

(1) To determine the seroprevalence of IgM and IgG specific anti-
bodies for SARS-CoV-2 among key populations users of the com-
munity-based testing centers in Lisbon from April to June 2021;
(2) To assess the impact of the COVID-19 pandemic in the uptake of 
HIV testing at the community-based structures, reporting of PrEP 
use, and HIV occurrence

ISPUP

Transversal SexTra Recolher informações sobre a situação sociodemográfica, conhe-
cimentos sobre a infeção pelo VIH e as outras infeções sexual-
mente transmissíveis, práticas sexuais e consumos de drogas em 
pessoas que nasceram homens.

Coalition 
Plus 

GAT
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

GAT 
Checkpoint LX

Provision of Preexposure Prophy-
laxis at the Portuguese National 
Health Service and Uptake in the 
Lisbon Cohort of Men Who Have 
Sex with Men

To study the uptake of preexposure prophylaxis (PrEP) before and 
after its implementation in the Portuguese National Health Service 
(PNHS) among men who have sex with men (MSM)

ISPUP

GAT 
Checkpoint LX

Transitions Between Preexposure 
Prophylaxis Eligibility States and 
HIV Infection in The Lisbon Cohort 
of HIV-Negative Men Who Have 
Sex with Men: a Multistate Model 
Analysis

Describe transitions between preexposure prophylaxis (PrEP) eli-
gibility and human immunodeficiency virus (HIV) infection among 
HIV-negative men who have sex with men (MSM)

ISPUP

GAT 
Checkpoint LX

MSM HIV/STI Infection: Under-
standing and Assessing Risk 
Management

To identify patterns, predictors, and trends of use of HIV preven-
tion tools and their combination, and to understand how they are 
incorporated in lifelong or contextual risk management strategies 
among HIV-negative MSM from March 2014 to September 2021

ISPUP

GAT 
Checkpoint LX

Assessing the association of 
violence motivated by sexual orien-
tation in HIV seroconversion

Determine the prevalence of abuse - physical or verbal - moti-
vated by sexual orientation, its context, and determinants among 
participants of the “Lisbon Cohort of MSM” at entry, as well as the 
reported incidence of abuse during the follow-up

ISPUP
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GAT 
Checkpoint LX

Frequência de utilização do teste de 
VIH e fatores associados na Coorte 
de Lisboa de homens que têm sexo 
com homens.

Analisar a frequência de utilização do teste para o VIH entre os 
participantes da coorte
Comparar perfis dos participantes com padrão de teste regular ou 
irregular

ISPUP

GAT 
Checkpoint LX

Predictors of STI (not HIV) or hepati-
tis testing among the Lisbon cohort 
of men who have sex with men

Identify the predictors of STI and hepatitis testing uptake among 
the participants of the Lisbon Cohort of MSM.

ISPUP

GAT 
Checkpoint LX

Comparison between peer provided 
questionnaire and self-admin-
istered questionnaire as a data 
collection method in a cohort of 
HIV-negative MSM in Lisbon – 
Portugal

To assess the non-inferiority of the self-administered question-
naire in comparison with the peer-provided questionnaire, in what 
relates to the report of sensitive information, response time, and 
refusals to participate.

ISPUP

GAT 
Checkpoint LX

Avaliação do teste rápido com-
binado 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

GAT 
Checkpoint LX

Transcontinental Dissemination of 
the L2b/D-Da Recombinant Chla-
mydia trachomatis Lymphogranu-
loma venereum (LGV) Strain: Need 
of Broad Multi-Country Molecular 
Surveillance

To unveil an emergence of antibiotic resistance INSA

GAT 
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

GAT 
IN Mouraria

Implementation and evaluation 
of an educational intervention for 
safer injection in people who inject 
drugs in Europe: a multi-country 
mixed-methods study

To implement and evaluate ITSESI at a wider European level Eurosider 
study 
group

PCVM Lisbon’s COVID 19 response: 
harm reduction interventions for 
people who use alcohol and other 
drugs in emergency shelters

Describe the implementation of emergency shelters in Lisbon 
during COVID-19

CML

Rede 
de Rastreio 
Comunitária

Coorte Rede de Rastreio Comu-
nitária 

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

ISPUP

Rede 
de Rastreio 
Comunitária

Knowledge and Use of PEP and 
PrEP Among Key Populations 
Tested in Community Centers in 
Portugal

To estimate the proportion of PEP and PrEP knowledge and its 
use among key populations, visiting the centers between 2016 
and 2019

ISPUP

Rede 
de Rastreio 
Comunitária

Elegibilidade à PrEP Determinar a elegibilidade à PrEP nos diferentes grupos 
prioritários

ISPUP
ENSP-
NOVA
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