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1.Importância do Diagnóstico Precoce da Infeção por VIH  
 

O Programa Nacional para a Infeção VIH/Sida 2012-2016 tem como metas, a atingir, até ao final 

de 2016: 

 

a) Reduzir em Portugal o número de novas infeções por VIH em 25%; 

 b) Diminuir de 65% para 35% os diagnósticos tardios de infeção pelo VIH (definidos pela 

contagem de linfócitos T CD4+ inferior a 350/mm3); 

c) Diminuir em 50% o número de novos casos de Sida; 

d) Diminuir em 50% o número de mortes por Sida; 

e) Aumentar para 95% a proporção de indivíduos que dizem usar preservativo em relações 

sexuais ocasionais; 

f) Eliminar a transmissão da infeção por VIH mãe-filho/a.  

 

O referido Programa tem como um dos seus objetivos assegurar o acesso universal de utentes ao 

conhecimento do seu estado serológico face ao VIH. 

Nas regiões de saúde são desenvolvidas ações de prevenção, em particular nos Cuidados de 

Saúde Primários. 

 

A Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARS Norte), através do seu Programa Regional 

para a Infeção VIH/Sida, coordenado pelo Departamento de Saúde Pública, pretende desenvolver 

um conjunto de ações que contribuam para a capacitação de profissionais de saúde dos Cuidados 

de Saúde Primários, na identificação das características clínicas e epidemiológicas da infeção viral 

aguda por VIH, bem como dos seus fatores de risco, pretendendo garantir, deste modo, a adoção 

das linhas nacionais de orientação para a realização do teste rápido em todos os Agrupamentos 

de Centros de Saúde (ACeS) e Unidades Locais de Saúde (ULS) da região Norte, até ao final do ano 

2016. 

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).  

O conhecimento da seropositividade para o VIH contribui para a redução de comportamentos de 

risco. 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 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.  

 

O conhecimento do estado de infeção de um/a doente permite mobilizar recursos e respostas 

adequados, bem como reduzir o estigma e a discriminação.  
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Ao contribuir para reduzir a transmissão da infeção, particularmente em pessoas que pela sua 

situação de maior vulnerabilidade constituem um elevado risco para a saúde pública, pode 

diminuir, também, a discriminação e o estigma associados à infeção, na medida em que permitirá 

que a realização do teste e o aconselhamento seja considerada uma prática corrente. 

 

Este manual de procedimentos tem por objetivo principal definir um conjunto de princípios de 

boas práticas na realização de testes rápidos de acordo com a boa prática internacional 

(Recomendações da OMS, 2015) e ser um instrumento facilitador/orientador na deteção precoce 

da infeção VIH nos Cuidados de Saúde Primários. 

 

2.Requisitos para a Realização de Testes Rápidos para a Infeção VIH nos 

Cuidados de Saúde Primários 
 

A realização dos testes rápidos nos Cuidados de Saúde Primários deve obedecer a um conjunto de 

pré-requisitos que a Unidade de Saúde deve garantir antes de iniciar o processo de 

Aconselhamento e Deteção da Infeção VIH e Referenciação (ADR): 

1. A confidencialidade na realização do teste para deteção da infeção por VIH (o teste VIH é 

confidencial, voluntário e não pode ser realizado sem o conhecimento do doente); 

2. O aconselhamento pré-teste e pós-teste adequados; 

3. A obtenção do consentimento (verbal) esclarecido para a realização do teste, informação 

adequada e voluntariedade da decisão: 

a. Esclarecer a razão para a realização do teste, o tratamento e apoio 

psicossocial, no caso de o resultado ser reativo; 

b. Assegurar a compreensão do/a utente; 

c. Respeitar a autonomia individual. 

 

4. A correta referenciação de todos os casos reativos para o serviço hospitalar, de acordo com a 

rede de referenciação VIH (anexo 1). 

5. A referenciação para apoio social e psicológico, após um resultado de teste reativo, sempre 

que necessário. 

6. A garantia do fluxo de informação institucional de forma a assegurar a monitorização e 

avaliação da intervenção. 
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Fluxograma 

Apresentamos no fluxograma seguinte os circuitos necessários à implementação dos testes 

rápidos: 

 

 

 
 

Cada Unidade de Saúde deve adaptar o fluxograma à sua rotina habitual.  

 

É ainda fundamental considerar a privacidade da/o utente e o tempo entre o aconselhamento e o 

teste. Devem ser efetuadas avaliações periódicas (trimestrais) para analisar o tempo de espera, a 

adequação do espaço e o fluxo de utentes, para alterar os procedimentos, caso se justifique. 

 

2.1 Circular Normativa n.º 01/DSMIA/2004 e Norma n.º 58/2011, da Direção-Geral da 

Saúde 

 

A Circular Normativa n.º 01/DSMIA, de 04/02/04 - Gravidez e Vírus da Imunodeficiência 

Humana, determina que o rastreio laboratorial da infeção por VIH deve ser efetuado por rotina, 

na grávida. 

  

A Norma nº 058/2011, de 28/12, atualizada em 10/12/2014 - Diagnóstico e Rastreio 

Laboratorial da Infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana, recomenda que o rastreio 

laboratorial da infeção pelo VIH seja efetuado em todos os indivíduos com idade compreendida 

entre os 18 e 64 anos, devendo aceder ao referido rastreio todos os utentes encaminhados pelo 

seu médico de família. 
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2.2 Funções do/as profissionais de saúde da equipa multiprofissional 

A deteção precoce da infeção VIH através da realização do teste rápido poderá ser promovida por 

Médicos/as e/ou Enfermeiros/as, por solicitação do/a utente ou em cumprimento do legalmente 

determinado, desde que estejam assegurados os requisitos atrás referidos. 

Funções do/a Médico/a: 

 Ação pró-ativa na implementação do programa. 

 Identificação de utentes que apresentem critérios para a realização do teste rápido.  

 Gestão da informação, aconselhamento pré e pós teste. 

 Registo de resultado no SClínico. 

 Referenciação hospitalar e encaminhamento para apoio psicológico e/ou apoio 

social. 

 Notificação da doença. 

 

Funções do/a Enfermeiro/a: 

 Ação pró-ativa na implementação do programa. 

 Gestão dos materiais e equipamentos. 

 Identificação de utentes que apresentem critérios para a realização do teste rápido  

 Solicitação de apoio ao/a médico/a de família, caso necessário. 

 Gestão da informação com aconselhamento pré e pós teste. 

 Realização do teste. 

 Registo de resultado em SClínico. 

 

Funções do/a Psicólogo/a: 

 Aconselhamento pós teste, se necessário e sob aceitação do doente. 

 

Funções do/a Técnico/a Superior de Serviço Social: 

 Atendimento, se identificadas necessidades sociais, sob aceitação do doente. 

 

2.3. Aconselhamento  

 

Garantir em todo o processo de aconselhamento e perante cada utente: 

 Voluntariedade da decisão e respeito pela autonomia individual; 

 Confidencialidade do teste; 

 Esclarecimento adequado com disponibilidade para transmissão de informação, 

promoção de cuidados de saúde/prevenção da doença e compreensão do/a utente; 

 Consentimento informado (verbal), esclarecido e voluntário;  

 Esclarecimento da razão do teste, sua execução e resultados possíveis - reativo ou 

não reativo; 

 Disponibilidade e capacidade para apoio imediato perante resultado reativo; 

 Orientação hospitalar para validação por método confirmatório (método Western 

Blot); 
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 Referenciação para apoio psicológico e social, sempre que entendido necessário – 

Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados do ACES; 

 Comunicação do resultado ao/a utente; 

 Negociação de um plano de redução do risco. 

 

 

Perante um resultado não-reativo o/a profissional de saúde deve:  

 

 Comunicar o resultado de forma clara e precisa; 

 Explorar, cuidadosamente, sentimentos e crenças do/a utente sobre o resultado 

negativo, particularmente no contexto do comportamento de risco que descreveu 

na sessão; 

 Alertar para a possibilidade de o/a utente se sentir desinibido (ex. sentir-se mais 

inclinado para se envolver em comportamentos de risco) em função do resultado. 

O/A utente pode acreditar que o resultado do teste indica que tem feito as 

«escolhas certas»; 

 Desenvolver um plano específico e concreto para reduzir o risco de infeção pelo 

VIH, concebido de forma a otimizar a sua capacidade de o implementar com 

sucesso. O plano de redução de riscos é uma componente fundamental da sessão 

de aconselhamento de prevenção; 

 Verificar se o plano associa as capacidades e aptidões do/a utente à sua motivação 

para alterar um comportamento de risco específico; 

 Evitar propor mudanças radicais ou pouco razoáveis. Mensagens para redução de 

risco de cariz global (“tem de usar sempre preservativo” ou “abstenha-se de sexo”) 

não são adequadas ao plano de redução de riscos; 

 Indicar os serviços disponíveis, reforçando a importância da existência no ACES/ULS 

de um guia de referenciação com o mapeamento dos serviços disponíveis na 

comunidade.  

 

 

Perante um resultado reativo o/a profissional de saúde deve:  

 

 Comunicar o resultado do teste com linguagem simples, considerando o 

comportamento de risco relatado e a probabilidade do/a utente estar infetado com 

VIH; 

 Comunicar que são resultados preliminares reativos e reforçar a necessidade de 

realização de teste confirmatório em contexto hospitalar; 

 Proceder à marcação da consulta no hospital de referência, com a concordância 

do/a utente.  
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2.4 Material necessário para a realização do teste rápido 

Atualmente e no cumprimento da Circular Normativa n.º 058/2011 de 28/12, atualizada a 10/12 

/2014, da Direção-Geral da Saúde, estão indicados os testes serológicos de 4ª geração. 

Material necessário: 

 “Kits” de testes rápidos (Teste + Sol.tampão); 

 Lancetas para picada digital; 

 Toalhetes com álcool  

 Pensos rápidos 

 Luvas 

 Contentor de resíduos 

 

 3.Teste Rápido de 4ª Geração 
Os testes serológicos de 4ª geração pesquisam em simultâneo anticorpos anti-VIH 1/2 e o 

antigénio p24 – para a determinação inicial da infeção por VIH, apresentando uma elevada 

sensibilidade (99,78%-100%) e especificidade (99,5%-99,93%).  

A ARSNorte em cumprimento da referida Circular Normativa, adquiriu testes Alere Determine™ 

HIV-1/2 Ag/Ab, que permitem identificar a infeção por VIH mais precocemente do que os testes 

convencionais (que se baseiam na presença dos anticorpos VIH 1 e 2, que surgem entre o 20º e 

45º dia após contacto com o vírus).  

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 12º e o 26º dia após 

contacto com o vírus. Este teste não discrimina se a reatividade é devida aos anticorpos anti VIH 1 

ou VIH 2. 

Assim, os testes de 4ª geração permitem obter um resultado mais precoce do que os testes de 3ª 

geração, (pela possibilidade de detetar o antígeno p24), antes da seroconversão, reduzindo a 

janela diagnóstica (Fig.1). 
  

 

Figura 1- Evolução dos anticorpos na infeção VIH 
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3.1 Especificações do Teste  

 Método: fluxo lateral 

 Tempo até ao resultado: 20 min 

 Condições de armazenamento: 2 °C a 30 °C 

 Validade: 18 meses 

 Tipo de amostra: soro/plasma/sangue total 

 Conteúdo do kit: 20 ou 100 unidades  

3.2 Procedimento para a realização do teste 

O teste rápido deve ser feito por um profissional habilitado para o efeito. Todo o procedimento 

deve ser efetuado com luvas. 

1. Deixar o teste e a solução tampão atingirem a temperatura ambiente antes do início do 

teste. 

2. Remover o teste da bolsa. 

3. Desinfetar o dedo do/a utente com o toalhete (deixar secar). 

4. Puncionar o dedo e descartar a lanceta em recipiente próprio. A picada deve ser efetuada 

na extremidade do dedo para diminuir a dor. 

5. Colher o sangue com a pipeta até à marca existente.   

6. Segurar a pipeta verticalmente na janela de amostra (S) na parte inferior do teste e 

dispensar 50μL de sangue (marca na pipeta). O sangue deve ser totalmente absorvido. 

7. Descartar a pipeta em recipiente próprio. 

8. Adicionar 1 gota de solução tampão na janela de amostra (S). 

9. Ler o resultado entre 20 e 40 minutos. Amostras muito reativas apresentarão a linha teste 

em poucos minutos.  

NOTA:  A leitura dos testes não deve ser realizada passados os 40 minutos  

3.3 Requisitos para assegurar a qualidade do teste 

1) Validade do teste; 

2) Quantidade de sangue requerido (50 μL); 

3) Quantidade da solução tampão (uma gota); 

4) Aparecimento da linha de controlo; 

5) Tempo de leitura recomendado (20-40 min.) 
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3.4  Interpretação do resultado do teste 

 
  

 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TESTE INVÁLIDO 

Se não aparecer a linha de “control” o teste é 

considerado inválido, mesmo que apareça uma linha 

de teste. O teste deve ser repetido com um novo teste.  

TESTE NÃO-REATIVO 

 Apenas apresenta uma linha de “control” na janela 

retangular. O aparecimento da linha de controlo significa 

que os reagentes e o teste funcionaram em 

conformidade. 

TESTE REATIVO 

 Uma ou mais linhas (para além do “control”) indica 

um resultado reativo. 

A linha 1 indica um resultado reativo para o VIH1 /2. 

A linha 2 indica uma infeção aguda (só a presença de 

Ag) para o VIH1.  

A linha 3 indica uma infeção recente (presença de Ag 

e de Atc) para o VIH1 /2. 

 

1 2 3 
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4.Material de Informação Educação e Comunicação e Prevenção 
 

Para uma maior eficiência da deteção precoce da infeção VIH/sida, a informação e sensibilização 

deve ser veiculada através de material de Informação Educação e Comunicação (IEC): panfletos, 

brochuras e/ou cartazes relativos à importância da realização do teste rápido e que permitam 

reforçar a mensagem transmitida pelo profissional de saúde, permitindo centrar-se na interação 

direta durante o aconselhamento. Os materiais de IEC devem estar disponíveis e acessíveis e são 

considerados fundamentais os seguintes:  

-Folheto de sensibilização/ informação sobre o teste; 

-Brochura de sensibilização para a redução de riscos e minimização de danos. 

Para obter o material de IEC e de prevenção, deve ser consultada a Norma n.º 7 de 16/06/2014, 

atualizada a 10/10/2014 da DGS. 

 

Deverão disponibilizar-se, em permanência, preservativos num local visível na sala de espera (i.e. 

boião de vidro). Deve evitar-se a rotura de stock de preservativos masculinos, preservativos 

femininos e lubrificantes.  

 

5.Rede Nacional Hospitalar de Referenciação para a Infeção por VIH 
 
No contexto da prevenção, aconselhamento e teste para a deteção do VIH, a referenciação é o 

processo no qual são equacionados os serviços de apoio e de prestação de cuidados (ex. 

marcação de consulta hospitalar em serviço de especialidade) bem como a acessibilidade aos 

serviços. A referenciação assume um carácter essencial neste processo. Os/As utentes devem ser 

referenciados aos serviços correspondentes às suas prioridades e necessidades. O 

encaminhamento deve ser sempre confidencial e para um profissional previamente identificado 

do hospital de referência.  

Desde novembro de 2015 que estão definidos os Centros Hospitalares/Hospitais para os quais 

devem ser referenciados as pessoas com teste VIH reativo, para confirmação e possível 

seguimento. 
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Rede de Referenciação Hospitalar para o VIH:  

 

(RNHR VIH,2015) 

O correto funcionamento da rede de referenciação exige a formalização das relações 

interinstitucionais e a identificação de pontos focais em cada instituição. Adicionalmente, a 

articulação formal com grupos organizados da sociedade civil tem demonstrado ser uma 

estratégia eficaz para ampliar o acesso ao serviço e o suporte social aos indivíduos infetados pelo 

VIH.  

A correta referenciação implica também o necessário acompanhamento do/a utente, ao longo do 

seu percurso na prestação de cuidados ou no apoio social e comunitário. 

5.1 Procedimentos de referenciação 

 Disponibilizar aos utentes informação sobre os serviços (ex. nome de contacto, 

requisitos de aceitação, local, horário de funcionamento, telefones ou outros 

contactos); 
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 Solicitar o consentimento do/a utente e partilha de informação no âmbito da 

referenciação; 

 Marcar a consulta médica no hospital competente, com aceitação do/a utente; 

 Confirmar a presença do/a utente na consulta médica; 

 Definir o fluxo de informação, para obter informação sobre os resultados hospitalares; 

 Considerar como tempo máximo de espera por consulta médica da especialidade ou 

marcação de análises 7 dias úteis, após obtenção de um resultado reativo, em 

concordância com o preconizado no Programa Nacional para a Infeção VIH/Sida. 

 

6.Notificação  
 

O SINAVE é obrigatoriamente utilizado para a notificação obrigatória de doenças transmissíveis e 

outros riscos em saúde pública a partir de 1 de janeiro de 2015.   

O Despacho n.º 5681-A/2014 define as doenças transmissíveis de notificação obrigatória, 

constando desta lista a infeção pelo VIH/Sida, segundo a definição europeia de caso (baseada nas 

referências do European Centre for the Epidemiological Monitoring of AIDS). 

A notificação da infeção VIH/Sida só deverá ser efetuada de acordo com a definição de caso 

descrita no referido Despacho, isto é, caso confirmado. 

 

7.Monitorização e Avaliação  
 

Cada estrutura ou serviço deve estabelecer um processo sistemático de monitorização e 

avaliação. Para tal, é necessário consolidar a institucionalização da prática de Aconselhamento 

Deteção e Referenciação.  

Para a avaliação da efetividade do ADR é fundamental uniformidade das ações implementadas e 

um sistema de registo que permita uma fidedigna visibilidade dos resultados. 

 

7.1. Registo do resultado do teste 

7.1.1 Na plataforma da Direção-Geral da Saúde 

 O Programa Nacional para a Infeção VIH/Sida criou, na sua página eletrónica 

www.pnvihSida.dgs.pt, uma plataforma de registo da atividade de diagnóstico da infeção por VIH 

através da realização do teste rápido. Esta plataforma permite às Unidades de Saúde o registo dos 

dados referentes aos testes rápidos realizados.  

http://www.pnvihsida.dgs.pt/
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Para que uma Unidade de Saúde possa reportar os indicadores na plataforma, deverá proceder ao 

registo da Unidade em http://pnvihSida.dgs.pt/diagnostico21/formulario-de-adesao-de-

unidades.aspx . Este procedimento efetua-se apenas uma vez.  

Deverá preencher o Formulário de Adesão de Unidades (os separadores Contactos e 

Responsável). Os campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório. Quando terminar 

o preenchimento, clique em “Enviar” localizado imediatamente abaixo do formulário.  

O registo será validado pelo Programa Nacional para a Infeção VIH/Sida (PNVIHSIDA) que enviará, 

por correio eletrónico, as credenciais de Acesso (nome de utilizador e senha de Acesso). Estes 

dados são pessoais, cabendo ao seu titular velar pela sua manutenção e confidencialidade.  

De salientar que o registo pode ser alterado, sempre que qualquer elemento da Unidade mude 

(ex: morada, número de telefone, entre outros). 

Sempre que o responsável da Unidade pretender reportar os dados da atividade, deverá aceder à 

Plataforma, através da Área Reservada do site utilizando as credenciais de Acesso.  

No Menu vertical localizado no lado esquerdo do site, clique em Plataforma de Gestão de 

Atividades e Aquisições e, seguidamente em Testes VIH.  

 

Para aceder ao formulário dos Indicadores, clique em “Gestão de Indicadores” e posteriormente 

em “Submissão”. Preencha os dados e clique em “Gravar”. 

Caso pretenda consultar os seus dados clique em “Gestão de Indicadores” e posteriormente em 

“Consulta”. 

 

7.1.2. Registo do resultado do teste no processo do/a utente 

O registo do resultado deve ser efetuado no Sclínico. 

 

7.2 Preenchimento e envio do Quadro de Execução  

Além do número de testes realizados é importante que as Unidades de Saúde possam ter 

informação que lhes permita: 

- Caracterizar a população rastreada, desagregando-a por sexo e por grupo etário. 

- Identificar em que fase da infeção foi efetuado o rastreio, se numa fase aguda e/ou precoce (Ag 

(+) e Atc (+), ou numa fase mais tardia em que só é detetado o anti-VIH1/2 (Atc +).  

Com os dados obtidos através do preenchimento do quadro abaixo será possível construirmos 

indicadores que nos permitem monitorizar e avaliar a deteção precoce da Infeção VIH/Sida nos 

Cuidados de Saúde Primários.  

 

 

http://pnvihsida.dgs.pt/diagnostico21/formulario-de-adesao-de-unidades.aspx
http://pnvihsida.dgs.pt/diagnostico21/formulario-de-adesao-de-unidades.aspx
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Quadro de Execução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A recolha destes dados deverá ser efetuada pelas Unidades de Saúde e enviada ao Gestor Local 

do Programa Regional para a Infeção VIH/sida da Unidade de Saúde Pública do ACES/ULS, que 

após validação dos dados a remeterá semestralmente para  vih.dsp@arsnorte.min-saude.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Número 

1. Nº utentes rastreados (ADR c/ teste rápido)  

          1.1 Nº utentes VIH Reativo  

1.1.1.  Nº Utentes VIH Reativos com Ag (+)  

1.1.2.  Nº Utentes VIH Reativos com Ag (+) e Atc (+)  

1.1.3.  Nº Utentes VIH Reativos com Atc (+)  

           1.2. Nº utentes VIH Não-Reativo  

2. Nº utentes VIH Reativo e com teste confirmatório   

          2.1 Confirmado (VIH Positivo)  

          2.2 Não confirmado (VIH Negativo)  

3.  Nº utentes rastreados (ADR c/ teste rápido) do Sexo Masculino  

3.1. Nº de utentes que realizaram teste dos 18 aos 24 anos  

3.2. Nº de utentes que realizaram teste dos 25 aos 44 anos  

3.3. Nº de utentes que realizaram teste dos 45 aos 64 anos  

3.4. Nº de utentes que realizaram teste ≥ 65 anos  

4. Nº utentes rastreados (ADR c/ teste rápido) do Sexo Feminino  

       4.1. Nº de utentes que realizaram teste dos 18 aos 24 anos  

       4.2. Nº de utentes que realizaram teste dos 25 aos 44 anos  

       4.3. Nº de utentes que realizaram teste dos 45 aos 64 anos  

       4.4. Nº de utentes que realizaram teste ≥ 65 anos  

5. Nº utentes rastreados por Categoria de Transmissão  

5.1. Sexual  

5.2. Utilizador de Drogas Intravenosas.  

5.3. Transmissão Mãe-Filho  

6. Nº de utentes grávidas rastreadas  

mailto:vih.dsp@arsnorte.min-saude.pt
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