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Semana Europeia do Teste do VIH-Hepatites
22 a 29 novembro 2021

De acordo com o relatório anual sobre a situação da infeção por vírus da 

imunodeficiência humana (VIH) e a síndrome de imunodeficiência adquirida 

(SIDA) em Portugal, referente ao ano de 2020, elaborado pelo Instituto Nacional 

de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e a Direção-Geral da Saúde (DGS):

778 foi o número de novos casos diagnosticados de infeção por VIH em 

Portugal, equivalentes a uma taxa de 7,6 casos/100 mil habitantes;

172 novos casos de SIDA notificados e 197 óbitos ocorridos em 2019, em 

casos de infeção por VIH ou SIDA;

50,4% é a percentagem dos novos diagnósticos que ocorreram em 2019 e 

maioritariamente em residentes na Área Metropolitana de Lisboa. 

Correspondente a uma taxa de diagnóstico de 13,7 casos/100 mil habitantes.

97,3% é a percentagem de casos em que a transmissão ocorreu por via 

sexual, com 57,8% a referirem por contacto heterossexual.

53% é a percentagem de diagnósticos que ocorrem numa fase tardia da 

infeção, nos conjunto dos países da União Europeia. 

SABIA QUE…



Se mais de metade dos diagnósticos ocorre numa fase tardia, urge reforçar 

estratégias de alerta e consciencialização da população para a testagem e 

diagnóstico precoce do vírus da imunodeficiência humana (VIH).

O Hospital Garcia de Orta (HGO) associa-se à Semana 

Europeia e Internacional do Teste VIH-Hepatites a decorrer 

entre os dias 22 e 29 de novembro, de norte a sul do país. 

O lema da edição de 2021 é: «TESTAR, TRATAR,PREVENIR.» 

O objetivo desta semana de prevenção é alertar a população para 

os benefícios do rastreio à infeção por VIH e hepatites virais.

TESTAR é a única forma de saber se está infetado ou não.

Os serviços clínicos do HGO relacionados com a iniciativa são os seguintes: 

Serviço de Infecciologia – em todas as consultas externas do Serviço e 

Hospital de Dia;

Serviço de Dermatovenereologia – Consulta de Infeções Sexualmente 

Transmissíveis (IST);

Serviço de Medicina Transfusional - Consulta Externa de triagem de 

dadores de sangue;

Serviço de Gastrenterologia - Consulta Externas de Hepatologia.

TESTAR é a única forma de saber se está infetado ou não.
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Município de Almada associa-se à Semana Europeia do 

Teste do VIH-Hepatites

A Semana Europeia do Teste VIH-Hepatites 2021 em Portugal é promovida 

pelo GAT – Grupo de Ativistas em Tratamento, contando com o apoio da Câmara 

Municipal de Almada. De 22 a 30 de novembro será possível fazer o rastreio do 

VIH e hepatites virais - testes gratuitos, rápidos e anónimos - em vários locais.

Em Almada, a Unidade Móvel «Dar + Saúde à Saúde» vai estar nos dias 29 e 

30 de novembro, das 10h às 17h, no seguintes locais:

29 de novembro (segunda-feira) - Rotunda Centro Sul, Cova da Piedade

30 de novembro (terça-feira) - Junto à paragem MST – António Gedeão, 

Laranjeiro

É ainda possível fazer o rastreio do VIH e hepatites virais no Centro Integrado de 

Respostas de Saúde e Sociais de Almada (Rua Luís de Camões n.º 14 r/c, 

Laranjeiro), todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9h às 17h.

Semana Europeia do Teste – Objetivos

Os grandes objetivos desta iniciativa, realizada a nível europeu, são:

Aumentar o número de testes realizados;

Alertar para os benefícios do rastreio do VIH (vírus da imunodeficiência 

humana que causa a SIDA);

Encorajar que mais pessoas saibam o seu estatuto serológico para as 

hepatites virais B e C.

https://www.cm-almada.pt/almada-associa-se-a-semana-europeia-do-teste-do-vih-hepatites
https://www.cm-almada.pt/almada-associa-se-a-semana-europeia-do-teste-do-vih-hepatites

