
 

  

 
 

	

	
	

	
	
	

	

Increva-se agora e prepare-se para a — 
 

Semana Europeia do Teste VIH e Hepatites (ETW) 
17 - 24 Novembro 2017 

 
Testes voluntários e seguros para populações chave e populações mais 

afetadas 
 

Declaração conjunta de organizações de populações chave e redes regionais 
de VIH e Hepatites virais  

 
Aplaudimos o esforço contínuo da Semana Europeia do Teste VIH e Hepatites (ETW) para: 

1. Garantir que uma oferta compreensiva de rastreio baseada nos direitos humanos, e 
oferecidos de forma voluntária, segura e anónima está disponível e é acessível a to-
dos;  

2. Promover o diagnóstico precoce e ligação a cuidados de saúde bem como aumentar a 
visibilidade das barreiras enfrentadas pelas populações chave e mais afetadas por es-
tas epidemias na procura e acesso a rastreio e tratamento de VIH e Hepatites virais. 

Reconhecemos que a Semana Europeia do Teste VIH e Hepatites 2017 marca um passo signifi-
cativo na advocacia e ação para remover as barreiras existentes, reais e/ou percebidas à realiza-
ção de testes voluntários e seguros, de forma a assegurar verdadeiramente que ninguém seja 
deixado para trás.  

Partindo desta oportunidade única, é com muito gosto que nos unimos em solidariedade com ou-
tras redes e organizações que representam ou trabalham com as nossas organizações ou redes 
regionais lideradas por membros das comunidades mais afetadas, bem como com organizações 
da área do VIH e Hepatites virais para promover esta campanha vital de rastreio. 
 
Durante a Semana Europeia do teste VIH e Hepatites (ETW), pedimos aos nossos membros 
e apoiantes que juntem forças com organizações, clínicas, prestadores de cuidados de sa-
úde e decisores políticos de toda a Europa e Ásia Central para:  
 

• Desafiar as leis e políticas existentes que criminalizam a transmissão do VIH e/ou 
Hepatites virais, assim como a exposição e a não divulgação de estatuto serológico, 
bem como toda e qualquer forma de criminalização ou opressão legal das popula-
ções-chave ou mais afetadas, tais como a criminalização do uso de drogas, crimina-
lização de práticas sexuais consensuais do mesmo sexo e criminalização dos traba-
lhadores do sexo. 



	

	

Opomo-nos veementemente a estas leis e políticas. 

 

Pedimos também que se juntem a nós para: 

• Desafiar práticas que violam os direitos humanos, tais como testes obrigatórios ou 
coercivos, registo obrigatório, testes não confidenciais ou outras formas de testes 
que possam levantar suspeitas de violação de privacidade ou que possam trazer 
acusações de crime ou perseguição às pessoas testadas;  

• Priorizar a inclusão das populações chave e mais afetadas nas campanhas de sen-
sibilização e rastreio; 

• Remover restrições que proibam a oferta de testes à ou na comunidade bem como 
ao auto teste; 

• Encorajar e investir em oferta de teste de baixo limiar de exigência, tais como a rea-
lização de testes por pares (membros das comunidades), programas de redução de 
riscos e minimização de danos, testes rápidos nas comunidades e auto teste.   

• Melhorar o acesso a dispositivos de teste a preços comportáveis e a kits de auto-
teste; 

• Criar mecanismos ou adaptar a oferta de rastreio de forma a que preocupações com 
proteção de dados ou privacidade não criem barreiras à procura do teste; 

• Facilitar a ligação rápida e sem barreiras a cuidados de saúde após um teste reativo, 
bem como a acesso a tratamento de qualidade, de acordo com as diretrizes da Or-
ganização Mundial de Saúde e da European AIDS Clinical Society; 

• Resolver o subfinanciamento crónico das redes, programas e projetos liderados pe-
las comunidades mais afetadas. 
 

Encorajamos todos os esforços para resolver e promover todos ou qualquer um destes 
objetivos estratégicos. 
 
Veja as folhas de factos da Semana Europeia do Teste #9 e #10 para informação sobre co-
mo encorajar a colaboração e envolvimento através da adesão a boas práticas baseadas 
nos direitos humanos. 
  
Populações chave incluem:  

• Homens gay, bissexuais e outros homens que têm sexo com homens 
• Pessoas que injetam drogas 
• Pessoas que fazem trabalho sexual  
• Pessoas transgénero 
• Migrantes, refugiados e populações móveis 
• Pessoas em prisões ou privadas de liberdade 
• Pessoas que praticam ChemSex ou consumidores de outros tipos de anfetaminas por via injetável 

Populações chave adicionais para hepatite incluem:  

• Pessoas em hemodiálise de longo prazo  
• Pessoas que receberam transfusões de sangue antes de 1992 (em Portugal) 
• Pessoas que partilham material para uso de substâncias não injetáveis (como palhinhas para snifar, cachimbos 

para fumar, etc.)  
 
 A maioria das populações afetadas inclui: 

• A maioria das populações mais afetadas pode variar por localidade e região, mas frequentemente incluem 
parceiros sexuais das populações chave acima referidas, minorias étnicas ou raciais, mulheres, meninas e 
jovens, especialmente migrantes. 

 
Próximas etapas para si 



	

	

• Consulte o site da Semana Europeia do Teste (ETW) e as folhas de factos #9 
e #10.  

• Inscreva-se e prepare-se para a Semana Europeia do Teste, de 17 a 24 de Novembro 
de 2017 

• Partilhe esta informação com os seus amigos e colegas, e incentive-os a participar na 
ETW; 

• Ligue-se a outras pessoas próximas de si que já se inscreveram para a ETW 
• Explore o trabalho em parceria para incentivar um aumento do rastreio voluntário e segu-

ro das populações chave e mais afetadas por estas infeções; 
• Informe-nos do que está a planear, para podermos partilhar as suas novidades e encora-

jar outros através do site da Semana Europeia do Teste (ETW website), e respetivas 
contas do Facebook e Twitter. 

• Para mais informação sobre a Semana Europeia do Teste, entre em contacto com 
a coordenação europeia pelo email hie.rigshospitalet@regionh.dk  

A coordenação da ETW e os signatários poderão trabalhar consigo para desenvolver traduções locais 
e banners para redes sociais, mediante disponibilidade da equipa e colaboradores. 

 


