GAT
GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos, é um
organizaçon não-governamental, sem fins lucrativos cu sede na Lisboa.
È ta luta pa mudanças legais e política que ta afeta
positivamente na saúde, na direitos e na qualidade
de vida de tudo alguem qui ta vive com VIH, Hepatites
virais e otos infeçons sexualmente transmissíveis
(IST).
È pretendi contribui pa objetivos da ONUSIDA, bem
como pa Objetivos di Desenvolvimento Sustentável di
Nações Unidas, nomeadamente na terceiro (Saúde
di qualidade).

Bu mesti apoio na acesso
a cuidado di saúde pa VIH e
Hepatites Virais na Portugal?
Contacta serviços di GAT
GAT’ AFRIK:
+351 915 290 990
+351 913 892 103
ou
+351 210 967 826
geral@gatportugal.org

Através di ses serviços direcionados pa populaçons
chave, GAT ta ofereci rastreio rápido, anónimo,
confidencial e gratuito pa VIH e outros IST, consultas
médicas e de enfermagem para IST, distribuiçon de
material para consumo seguro e de prevençon sexual,
e otos serviços.
GAT ta apoia tudo pessoas residentes na país
(incluindo imigrantes em situaçon irregular) que
ta vive ku VIH e outras IST pa ser integrados na
Serviço Nacional de Saúde na tentativa de reduzi
dificuldades administrativas e garanti acesso,
adeson e retençon de tudo cuidados di saúde.
Caso bu deseja conxi mas sobre serviços di GAT,
contacta através di tel: 210 967 826 ou para e-mail:
geral@gatportugal.org
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Perguntas e Respostas:
Acesso a Cuidados di saude
para migrante que ta vivi
com VIH e Hepatites virais
na Portugal
Quem qui teni direito de acesso
a cuidados de saúde para VIH
e hepatites?
Tudo migrantes residentes na Portugal, independente
di situaçon administrativa (legal ou ilegal), teni direito
a acesso de forma gratuito a cuidado de saúde pa
o VIH e Hepatites virais, segundo o despacho nº 25
360/2001 e Decreto-Lei n.º 113/2011.

Quem quim devi contacta pa tem
acesso a tratamento?
Teni diferentes serviços que podi apoiá bo, como:
• ONGs qui ta trabalha na área de VIH, hepatites virais
e/ou IST (exemplo GAT);
• Centro di saúde di bu zona de residência;
• Gabineti de saúde (ARSLVT/DSP), na CNAIM de
Lisboa;
• CLAIMs/CNAIMs;
NOTA: Caso bu teni algum dificuldade na acesso a tratamento, contacta GAT.

Tratamento para VIH e Hepatites
virais é gratuito?
Sim! Tudo alguem qui ta vive com VIH e/ou Hepatites
virais sta dispensado di pagamento na situaçons
relacionado cu ques nfeções, exemplo, consulta de
infeciologia e/ou hepatologia, análises di sangue e
tratamentos antirretrovirais.

Caso seja fetu algum cobrança indevido por parti di
serviços di SNS- Serviço Nacional di Saúde na
seguimento di bu atendimento na hospital ou mesmo
dipôs bu devi informa na serviço financeiro de hospital
pa avalia kel situaçon e/ou contacta GAT pa apoiábu
na cancelamento di cobrança (caso nu confirma ma
cobrado indevidamente).

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
(SEF) podi nega nha visto pamodi
nta vive ku VIH e/ou Hepatite?

Qui documento n mesti pa tem acesso
ao tratamento?
Para migrantes em situaçon irregular:
No GAT bu mesti apresenta:
• Passaporte válido ou outro documento de identificaçon;
• Comprovativo ma bu ta vive com VIH. Caso bu ca
teni bu devi fazi um teste rápido para VIH (gratuito)
em algum di nôs serviços;

Não! É ca necessário presenta nenhum atestado di
saúdi para adquirir Titulo de Residência e Dados di
Serviço Nacional de Saúde es ca ta partilhado ku SEF
nês situaçons.

• Documento di direito a assistência médica, si bu teni.
Exemplos: PB4, Cartão Europeu de Seguro de Doença,
outro;

Para casos específicos di pedido de permanência
na país por questons di saúde, SEF podi exigi um
declaraçon médico, que ta confirma apenas bu necessidade de fica na país pa questões di saúde
salvaguardando bu informaçon médica.

Na Centros de Saúde bu mesti apresenta:

Modi que é feto seguimento
di tratamento pa VIH na Portugal?
• Consultas é fetu presencialmente na hospital;
• Consultas e análises di sangue é fetu normalmente
di 6 em 6 mês;
• Medicamento é dado normalmenti na farmácia di
hospital de 3 em 3 mês.
NOTA: O período entre consultas podi ser alterado de
acordo ku a avaliaçon do médico. Caso bu teni algum dificuldade , social e/ou económica que ta dificulta o acesso
ou continuaçon di tratamento, contacta GAT.

• Número de Identificação Fiscal (NIF).

• Passaporte válido ou outro documento de identificaçon;
• Comprovativo ma bu ta vive com VIH;
• Atestado di residência emitido pa Junta de Freguesia
que ta confirma bu residência há mais de 90 dias na
bu morada. Se bo é portador de documento referido
na ponto seguinte, bu ca mesti apresenta Atestado
de residência;
• Documento de direito a assistência médica, si bu teni.
Exemplos: PB4, Cartão Europeu de Seguro de Doença,
outro;
• Número de Identificação Fiscal (NIF).
NOTA: Caso bo ca teni documento referido ou bu teni
algum dificuldade para bu consigui, contacta GAT.

