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A IMPLEMENTAÇÃO DO TESTE RÁPIDO VIH NO ACES PORTO ORIENTAL 

 

A identificação precoce da infeção VIH é fundamental para uma estratégia 

consistente e efetiva de prevenção da transmissão da infeção e da 

ocorrência da doença (Sida).  

A deteção precoce da infeção por VIH, além de promover o aumento do 

conhecimento das pessoas sobre a sua situação serológica face ao 

VIH/Sida, deve, também, promover a prevenção primária desta infeção, 

através do aconselhamento (reforço da componente informativa e da 

prevenção de comportamentos de risco – domínio da sexualidade) e auto 

perceção de risco.  

A deteção precoce permite também iniciar o tratamento numa fase mais 

adequada, aumentando a qualidade e a esperança de vida das pessoas, 

assim como os comportamentos protetores em relação à sua saúde, 

reduzindo o estigma e a discriminação. 

A Norma n.º 058/2011, de 28/12, atualizada em 10/12/2014 - Diagnóstico 

e Rastreio Laboratorial da Infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana 

(VIH) propõe a estratégia de opt-out no rastreio laboratorial da infeção por VIH, de forma a introduzir a realização deste 

teste na rotina da prática clínica. 

Salienta-se que a realização do teste rápido VIH na preparação e durante a gravidez, para além de possibilitar a adoção 

de medidas necessárias para a redução do risco de transmissão perinatal, permite à mulher ter acesso precoce à 

referenciação para consulta de Alto Risco Obstétrico. 

A ARSNorte, I.P. em cumprimento da Circular Normativa n.º 058/2011 de 28/12, adquiriu testes serológicos de 4ª 

geração que pesquisam em simultâneo anticorpos anti-VIH 1/2 e o antigénio p24, permitindo identificar a infeção por 

VIH mais precocemente do que os testes convencionais de 3ª geração, que se baseiam deteção da presença dos 

anticorpos VIH 1 e 2. Os testes serológicos de 4ª geração permitem a identificação do antígeno p24 (uma proteína que 

faz parte do "corpo" do próprio vírus), que aparece em média entre o 12.º e o 26º dia após contacto com o vírus, 

possibilitando um diagnóstico mais precoce, antes da seroconversão, reduzindo assim a janela diagnóstica. 

A realização dos testes rápidos nos Cuidados de Saúde Primários obedece:  

 A confidencialidade na realização do teste para deteção da infeção por VIH  

 O aconselhamento pré-teste e pós-teste adequados;  

 A obtenção do consentimento verbal esclarecido para a realização do teste; 

 O respeito pela autonomia individual; 

 A referenciação atempada de todos os casos reativos para o serviço hospitalar. 

 A referenciação para apoio social e psicológico, após um resultado de teste reativo, sempre que necessário.  
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No contexto da infeção VIH, com o Livre Acesso e Circulação (LAC) passa a ser possível ao médico de família, em 

conjunto com o utente, decidir qual o hospital do SNS para o qual pretende efetuar a referenciação para a primeira 

consulta de especialidade hospitalar, promovendo e facilitando a adesão ao regime terapêutico. 

Atualmente já é possível realizar na maior parte das unidades do ACES Porto Oriental, um teste rápido para a deteção 

da infeção VIH, no contexto de uma consulta médica ou de enfermagem. 

Só há uma maneira de saber, faça o teste VIH. 
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