
 
Mudando-se para a Irlanda e o HIV 
 

Caso você viva com HIV e está se mudando para a Irlanda pela primeira vez, ou voltando 

a viver no país, você deve entrar em contato com alguma clínica de HIV para assegurar 

seu direito ao uso de medicamentos e tratamento sem interrompê-los. 

  

A medicação de HIV e o tratamento são gratuitos na Irlanda, por meio do sistema público 

de saúde. Sua situação junto à imigração não afeta isso (por exemplo, refugiados ou 

exilados), e você não precisa receber o diagnóstico de HIV na Irlanda para acessar o 

tratamento de maneira gratuita. 

 

Recomendamos que entre em contato com uma das clínicas de HIV antes de chegar à 

Irlanda, ou assim que chegar ao país. As clínicas públicas de HIV localizam-se em hospitais 

em vários condados pelo país, e dependendo de onde você vá morar, poderá escolher 

entre as seguintes clínicas: 

 

 

County Hospital Name 

and Location 

HIV Clinic Name Contact details 

Dublin (Sol) St. James’s 

Hospital 

 

James’s Street 

Dublin 8 

 

The GUIDE Clinic – 

Hospital 5 

www.guideclinic.ie 

Tel: (0)1 416 2315 

or (0)1 416 2316 

 

Dublin (Sol) St. Vincent’s 

University Hospital 

 

Elm Park 

Dublin 4 

 

Department of 

Infectious 

Diseases, 

1st Floor, Clinical 

Services Building 

Tel: (0)1 221 3363 

 

Email: 

idnursereferrals@svuh.ie  

Dublin (Norte) The Mater Hospital 

 

Eccles Street 

Dublin 7 

 

Infectious 

Diseases, 

Clinic 6, Level 1, 

Whitty Wing 

Tel: (0)1 803 2063 

Dublin (Norte) Beaumont Hospital 

 

Beaumont Road 

Dublin 9 

Infectious 

Diseases Clinic, 

Ground Floor, St. 

John’s Ward 

 

Tel: (0)1 809 3006 

or (0)1 809 2211 

Galway Galway University 

Hospital 

 

Newcastle Road 

Galway 

 

Infectious 

Diseases Clinic 

Tel: (0)91 525 200 

Cork Cork University 

Hospital 

 

Wilton 

Cork 

 

Infectious 

Diseases Clinic 

Tel: (0)21 492 2795 

http://www.guideclinic.ie/
mailto:idnursereferrals@svuh.ie


 
County Hospital Name 

and Location 

HIV Clinic Name Contact details 

Limerick University Hospital 

Limerick 

 

St. Nessan’s Road 

Dooradoyle 

Co. Limerick 

 

Department of 

Infectious 

Diseases 

Tel: (0)61 482 382 

 

 

Os funcionários das clínicas de HIV precisarão de documentos oficiais da clínica, médico 

ou outro órgão de HIV do seu país, com as seguintes informações:   

• Detalhes do seu status de HIV positivo (incluindo a data do diagnóstico);   

• Lista dos medicamentos de HIV que esteja tomando (e também de medicamentos 

anteriores); 

• Resultado dos seus três últimos exames de sangue (incluindo CD4 e taxa viral), se 

possível; e 

• Registros de qualquer vacina que tenha tomado, contra gripe, pneumonia, hepatite A 

e B.  Caso você tenha realizado Raio-X do tórax ou teste cutâneo para Tuberculose, 

também será importante para a equipe da clínica de HIV. 

 

É muito importante que você forneça para as clínicas de HIV os documentos traduzidos 

para o Inglês. 

 

Orientamos que você traga um suprimento de, pelo menos, oito semanas de 

medicamentos, quando estiver mudando para a Irlanda. Isso para que você possa se 

assegurar de que terá medicação suficiente enquanto aguarda a consulta na clínica de 

HIV. Você pode viajar com a medicação de HIV, não haverá problema de trazer sua 

medicação para a Irlanda. 

 

Caso você perca seu medicamento de HIV, ou não possa trazer com você por qualquer 

razão, contate qualquer uma das clínicas de HIV imediatamente quando chegar. 

 

 

Mais informações e suporte 
 

Caso você tenha outras questões ou necessite de algum suporte referente a HIV, por 

favor contate nosso Time de Suporte à Comunidade. 

 

Gays e homens bissexuais também podem entrar em contato com nosso Programa 

MPOWER. 

 

Você pode obter mais informações sobre viver com HIV na Irlanda em nosso Guia. 

 

https://www.hivireland.ie/what-we-do/support-and-advocacy/
https://www.hivireland.ie/what-we-do/mpower/community-outreach/
https://www.hivireland.ie/what-we-do/mpower/community-outreach/
https://www.hivireland.ie/living-with-hiv/living-with-hiv-in-ireland-a-self-help-guide/

