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1. Perspetiva Histórica e Cronologia de Implementação dos CAD em 

Portugal 

A primeira iniciativa de aconselhamento e deteção precoce da infeção VIH/Sida foi da 
responsabilidade da Sub-Região de Saúde de Lisboa, com a criação do Centro de Rastreio Anónimo 
da Lapa (CRA da Lapa) em janeiro de 1998.  

Nesse mesmo ano, em setembro, por proposta da Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso 
(FNSBS – Instituição Particular de Solidariedade Social com fins de saúde), foi aprovado o 
funcionamento do Centro de Testes do Restelo.  

Em 2000, foi implementado o CRA de Faro, na continuação do conceito adotado em Lisboa. 
Estas iniciativas tinham como objetivo proporcionar a realização do teste para deteção da infeção 
por VIH de forma voluntária, anónima e gratuita, com aconselhamento pré e pós-teste. 
Reconhecendo a importância desta medida e a sua reduzida capacidade em termos de cobertura do 
território nacional, por Despacho do Ministro da Saúde em 20 de novembro de 2001, foi celebrado 
o protocolo de articulação entre a Comissão Nacional de Luta Contra a Sida (CNLCS) e as Sub-
Regiões de Saúde (SRS), para a criação e funcionamento dos Centros de Aconselhamento e Deteção 
da Infeção VIH/Sida (CAD), um por distrito, dando início à implementação da rede nacional CAD, de 
acordo com o Plano Estratégico da CNLCS para o triénio 2001-2003. 

  

1.1. Desenvolvimento da Rede Nacional CAD 

Tomando como referencial os centros pioneiros, foram criados CAD em todos os distritos do 
continente, com a abertura do último em 2005. Neste ano estavam em funcionamento os CAD de 
Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo-Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda (encerrou em 2007), 
Leiria, Lisboa com 3 centros (Lapa, FNSBS e Móvel, que encerrou em 2007), Portalegre (encerrou 
em 2005), Porto, Santarém, Setúbal com 3 centros (Setúbal, Almada e Barreiro), Viseu, Viana do 
Castelo e Vila Real (encerrou em 2009).  

Com o desenvolvimento destes serviços, foi sentida a necessidade de criação de respostas 
complementares de maior proximidade no distrito do Porto. Assim, em finais de 2006 iniciou-se a 
atividade da Unidade Móvel do CAD Porto, cuja aquisição foi efetuada através de candidatura 
apresentada ao Programa Operacional Saúde XXI, pela SRS Porto / Administração Regional de 
Saúde do Norte (ARS Norte).  

De acordo com os dados da DGS, estão em funcionamento quinze CAD, não sendo 
disponibilizados estes serviços nos distritos de Vila Real, Portalegre e Guarda. 

A nível nacional, o financiamento e gestão dos CAD sustentavam-se num protocolo 
estabelecido entre a CNLCS e as SRS, em que os compromissos financeiros assumidos pela primeira 
se limitavam às despesas inerentes à contratação de psicólogos e a garantir a sua formação 
contínua. Às SRS competia desencadear os procedimentos legais necessários à contratação de 
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psicólogos e disponibilizar instalações, condições logísticas e recursos humanos, nomeadamente, 
pessoal administrativo. No protocolo com o CAD Faro, foi contemplada a aquisição de testes 
rápidos, em detrimento do pagamento aos psicólogos. No caso do CAD Porto, o protocolo apenas 
abrange a Unidade Fixa, sendo todas as despesas de funcionamento da Unidade Móvel assumidas 
pela SRS Porto (e posteriormente pela ARS). 

Com a expansão da Rede CAD Nacional, o número de testes realizados teve um aumento 
sustentado até 2008, com um total de 25.894 testes, para o que muito contribuiu a utilização dos 
testes rápidos a partir de 2006. Após uma certa estabilidade até 2010, o movimento tem vindo 
gradualmente a decrescer (10.916 testes em 2016). Como seria espectável, a proporção de testes 
positivos foi mais elevada nos primeiros anos da criação da Rede (3,43 % no ano 2000).  

Tomando como referência o número de casos de infeção por VIH diagnosticados a nível 
nacional, entre 2007 e 2014, verificou-se que os CAD detetaram 11,3% desse total (1580/13949)1. 

 

1.2. Alterações legislativas com impacto na organização dos CAD 

Com a publicação da Lei Orgânica do Ministério da Saúde2, as ARS adotaram um novo modelo, 
centrado na simplificação da estrutura orgânica existente, com reforço das suas atribuições, no 
sentido de uma maior autonomia e de acomodação funcional, exigida pela progressiva extinção das 
SRS. Não obstante as alterações legais, os centros de aconselhamento puderam continuar a ser 
financiados anualmente nos termos do protocolo inicial.  

Com a extinção das SRS, a definição do enquadramento institucional, gestão e orientação 
técnica dos CAD foi decidida, caso a caso, pelas várias ARS, não existindo um modelo único de 
organização. Na região Norte (RN), atualmente, os CAD estão integrados em Agrupamentos de 
Centros de Saúde (ACeS – Braga e Porto) ou Unidades Locais de Saúde (ULS – Bragança e Viana do 
Castelo), sendo o seu modelo estrutural e dependência funcional variáveis, consoante as opções dos 
respetivos órgãos de gestão. 

O Decreto-Lei n.º 145/2009 de 17 de junho, que estabelece as regras sobre a investigação, o 
fabrico e a comercialização de dispositivos médicos, refere no Artigo 68º que a utilização de 
dispositivos médicos para diagnóstico in vitro destinados à deteção, confirmação e quantificação de 
marcadores de infeção por VIH é realizada sob a responsabilidade de um profissional de saúde 
devidamente qualificado, definindo-se este como a pessoa que detenha um título reconhecido de 
especialista na área clínica laboratorial. Apesar do novo normativo legal, não foram efetuadas 
alterações ao nível dos CAD.  

Em 2009, na sequência da solicitação da aprovação do orçamento para o financiamento dos 
CAD nesse ano, o Alto Comissariado da Saúde (ACS) emitiu um parecer jurídico, em que informava 
da impossibilidade de manutenção dos protocolos em vigor, celebrados entre as SRS e a CNLCS, 

                                                           
1 DGS. Programa Nacional para a Infeção VIH/Sida. Relatório “Portugal: Infeção VIH, Sida e Tuberculose em números 2015”. 
2 Lei Orgânica do Ministério da Saúde: Decreto-Lei n.º 212/2006, de 27 de Outubro. 
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dada a publicação do Decreto-Lei n.º 28/2008, que determinou a extinção das SRS (artigo 41º) e 
criou os ACeS, serviços desconcentrados das ARS, com autonomia administrativa.  

Nesse sentido, em 2010, foram reformulados os protocolos de colaboração com as cinco ARS, 
com o objetivo de assegurar o financiamento dos honorários dos psicólogos, nos mesmos moldes do 
ano anterior. 

Desde 2011, considerando que nos termos do Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 de dezembro, 
foi determinada a extinção do ACS, operou-se a transferência para a Direção-Geral da Saúde (DGS) 
das atribuições no domínio da coordenação do planeamento estratégico, da monitorização e 
avaliação das políticas do Programa Nacional para a Infeção VIH/Sida (PNVIH/Sida). Com esta 
alteração legislativa, volta a estar em causa o protocolo em vigor, entre entidades extintas e que 
prevê o financiamento de profissionais de saúde, agora afetos aos ACeS entretanto criados. 

Contudo, não obstante as mudanças operadas no enquadramento legal e institucional, o 
Ministério da Saúde continua a definir como uma prioridade a disponibilização de testes anónimos 
e gratuitos às pessoas que, por iniciativa própria ou estimuladas por outras entidades e 
profissionais de saúde, decidem efetuá-los. Assim, afigura-se fundamental garantir a manutenção 
das condições necessárias para chegar a populações que, pelas suas características, se encontram 
em situação de maior vulnerabilidade e com maiores dificuldades de acesso a meios de diagnóstico 
da infeção VIH/Sida.  

Para tal, torna-se indispensável a implementação e/ou reforço de serviços potenciadores de 
um contacto de proximidade com essas populações, organizados de forma diversificada e adaptada às 
necessidades locais, que, de um modo mais abrangente, permitam assegurar uma melhor cobertura 
no domínio da deteção precoce.  

Isto implicará, localizar estas estruturas de saúde onde existe maior densidade populacional e 
mais casos de infeção e promover respostas de proximidade às populações com menor acesso, quer 
por barreiras geográficas, quer culturais ou de outra ordem. 



 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P. 
MANUAL DE PROCEDIMENTOS – CENTROS DE ACONSELHAMENTO E DETEÇÃO DA INFEÇÃO VIH/SIDA 12 

2. Caracterização da Rede CAD na região Norte  

Após cerca de quinze anos da entrada em funcionamento dos CAD na região Norte, torna-se 
necessário verificar a sua efetividade, enquanto resposta específica complementar aos serviços de 
saúde, na deteção precoce da infeção VIH com características de anonimato e gratuitidade. 

Ao longo dos anos de atividade destes serviços existiram diversas alterações na estrutura e 
funcionamento dos mesmos, quer a nível de localização das instalações e horários de atendimento, 
quer nos recursos humanos afetos e até no modo de organização do atendimento. A utilização dos 
testes rápidos, a partir de 2006, com a divulgação do resultado na própria consulta, implicou a 
adaptação dos diversos momentos de realização do aconselhamento.  

Perante os baixos indicadores de desempenho de alguns CAD, poder-se-á colocar em causa a 
efetividade da rede, sendo imperativo repensar e adequar a sua existência e modo de 
funcionamento às necessidades e especificidade das populações que devem servir. 

Importa analisar os elementos objetivos disponíveis, no sentido de se aferir se a reduzida 
afluência de utentes, em alguns casos, se deve a uma ausência de necessidade deste tipo de 
resposta, ou se está relacionada com fatores de acessibilidade, divulgação e/ou reduzida 
proatividade dos serviços. 

O horário de funcionamento dos CAD, bem como a sua localização, poderão constituir, por 
vezes, verdadeiras barreiras à sua utilização. A falta de conhecimento dos serviços, a fraca 
sensibilização das populações alvo, e o estigma e a discriminação ainda associados ao VIH e Sida, 
serão outros fatores a tomar em consideração.  

De forma a caracterizar os CAD da região Norte e tendo por base o relatório produzido pelo 
Departamento de Saúde Pública da ARS Norte em 2009, foi criado um grupo de trabalho para 
realização deste Manual de Procedimentos nos Centros de Aconselhamento e Deteção da infeção 
VIH da região Norte, com o objetivo de uniformizar e definir protocolos de atuação.  

Atualmente, encontram-se em funcionamento na região quatro unidades fixas nos distritos de 
Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e uma unidade móvel do CAD do Porto.  

2.1. Caracterização geodemográfica das áreas de influência dos CAD na região 

Norte 

Sem prejuízo do atendimento a qualquer cidadão/ã, independentemente da sua nacionalidade 
ou residência, a estrutura orgânica e funcional dos CAD foi concebida, à data da sua criação, com 
base na área geográfica do distrito. Existia uma coincidência entre a cobertura assistencial de cada 
uma das ex-SRS e as áreas geográficas de influência dos CAD, o que deixou de se verificar a partir de 
2008, com a extinção das mesmas e a criação dos ACeS e ULS.  

Apesar da reorganização dos serviços de saúde e redistribuição dos territórios, tomando por 
base as NUTS, não ocorreu qualquer alteração nas áreas diretas de abrangência dos CAD, 
continuando estes a serem de âmbito distrital. Contudo, existem concelhos cujos serviços a nível 
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dos Cuidados de Saúde Primários integram a ARS Norte, mas cujo CAD de referência se situa na ARS 
Centro (Aveiro). Paralelamente, com o encerramento do CAD de Vila Real há oito anos, deixou de 
haver, neste distrito, uma resposta de proximidade com características de anonimato.  

A área geográfica de influência da ARS Norte (NUTS III) é composta por oito sub-regiões3, com 
uma área de 21 278 km2 (próximo de 1/4 da área do Portugal Continental). Integra 85 concelhos, 
distribuídos pelos distritos de Aveiro (7 dos 19 concelhos que o constituem)4, Braga (14 concelhos 
do distrito), Bragança (12 concelhos), Porto (18 concelhos), Viana do Castelo (10 concelhos), Vila 
Real (14 concelhos) e Viseu (10 dos 24 concelhos)5.  

A população estimada, a 31 de dezembro de 2015, era de cerca de 3,6 milhões de habitantes 
(cerca 1/3 da população do país). Tomando como referência o Censo de 2011, registou-se uma 
tendência generalizada de decréscimo (menos 86 000 hab.)6. 

No Quadro 1 apresentam-se os dados referentes à população residente na região Norte, 
sinalizando-se os quatro distritos em que se situam os CAD e os residentes nas restantes áreas 
cobertas pela ARS Norte, mas sem cobertura da rede CAD.  

 

Quadro 1. População residente vs. cobertura CAD (2015) 

 População com cobertura CAD N % População sem cobertura CAD N % 

2 982 853 82,9% 614 113 17,1% 

Viana do Castelo Distrito 236 270 6,6% Vila Real Distrito 196 720 5,5% 

Braga Distrito 837 266 23,3% 7 Concelhos do Distrito Aveiro 316 896 8,8% 

Bragança Distrito 128 111 3,6% 10 Concelhos do Distrito Viseu 100 517 2,8% 

Porto Distrito 1 781 206 49,5% 

Total População residente da região Norte 3 596 986

Fonte: PORDATA, 2016 

 

Cerca de metade dos habitantes são moradores no distrito do Porto e quase um quarto no 
distrito de Braga, a que se seguem, por ordem decrescente, os residentes nos 7 concelhos do 
distrito de Aveiro (9%), Viana do Castelo (7%) Vila Real (6%), Bragança (4%) e nos 10 concelhos 
do distrito de Viseu (3%). 

                                                           
3 A região Norte integra oito sub-regiões (NUTS III): Alto Trás-os-Montes, Ave, Cávado, Douro, Entre Douro e Vouga, Grande Porto, 
Minho-Lima e Tâmega  
4 Concelhos do distrito de Aveiro que integram a ARSN: Arouca, Castelo de Paiva, Espinho, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, 
S. João da Madeira e Vale de Cambra.  
5 Concelhos do distrito de Viseu que integram a ARSN: Armamar, Cinfães, Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, Resende, S. João 
da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço e Tarouca  
6 Fontes: INE Census 2011 PORDATA, citando Fontes de Dados: INE - “População residente, estimativas a 31 de Dezembro de 2015” 
Estimativas Anuais da População Residente. Última atualização: 2016-06-16  
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Numa análise sumária, constatamos que cerca de 17% da população (mais de 600 mil pessoas) 
reside em 18 concelhos que não estão abrangidos pelos serviços dos CAD na RN.  

Pretendendo-se que os CAD tenham uma ação proativa junto das populações e uma atitude 
potenciadora de complementaridade na deteção da infeção por VIH, torna-se fundamental 
(re)definir uma rede regional adequada à realidade, assente nos princípios da “melhor 
acessibilidade” e facilidade de articulação com os serviços de saúde, autarquias e outras entidades e 
estruturas locais. 

Isto implicará a redistribuição de áreas geográficas, de modo a que concelhos cujos serviços a 
nível dos Cuidados de Saúde Primários integram a ARS Norte, mas cujo atual CAD de referência se 
situa noutra ARS, passem, também, a ficar sob a cobertura de um dos CAD da ARS Norte. Assim, a 
responsabilidade pelo planeamento e ação nestes 18 concelhos será repartida pelos 4 CAD da RN. 

 

2.2. Dados epidemiológicos da infeção VIH/Sida na região Norte 

A epidemia a nível regional assume características idênticas à nacional, centrando-se 
especialmente nas zonas de maior densidade populacional, com relevo para os distritos do Porto e 
Braga. 

Entre 2010 e 2015 foram notificados, na região Norte, 1988 novas infeções, o que corresponde 
a 22,5% do total nacional. A média de novos casos por 100.000 habitantes situou-se em 9,1, tendo 
sido, a nível nacional, de 14,0% (Quadro 2). 

Tomando em consideração a área geográfica de influência da ARS Norte, constata-se que, 69% 
dos casos notificados ocorreram em residentes no distrito do Porto; 16,3% no distrito de Braga; 
10% em concelhos dos distritos de Aveiro e Viseu (áreas não cobertas diretamente pelos CAD da 
RN); 3,4% no distrito de Viana do Castelo e 1,6% no de Bragança. 

Quadro 2. Casos de infeção por VIH (2010-2015) 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 - 2015 

N % N % N % N % N % N % N % 

Distritos com cobertura CAD  383 88,5 308 87,3 321 89,4 322 95,0 253 91,3 203 89,4 1790 90,0 

Braga 62 14,3 65 18,4 53 14,8 46 13,6 60 21,7 39 17,2 325 16,3 

Bragança 11 2,5 1 0,3 2 0,6 12 3,5 2 0,7 3 1,3 31 1,6 

Porto 299 69,1 230 65,2 251 69,9 258 76,1 179 64,6 149 65,6 1366 68,7 

Viana do Castelo  11 2,5 12 3,4 15 4,2 6 1,8 12 4,3 12 5,3 68 3,4 
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Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 - 2015 

N % N % N % N % N % N % N % 

Distritos sem cobertura CAD  50 11,5 45 12,7 38 10,6 17 5,0 24 8,7 24 10,6 198 10,0 

Vila Real 21 4,8 14 4,0 8 2,2 4 1,2 9 3,2 5 2,2 61 3,1 

Aveiro - 7 Concelhos 26 6,0 26 7,4 24 6,7 11 3,2 13 4,7 14 6,2 114 5,7 

Viseu - 10 Concelhos 3 0,7 5 1,4 6 1,7 2 0,6 2 0,7 5 2,2 23 1,2 

Total região Norte  433 353 359 339 277 227 1988 

Total Nacional 1899 1684 1614 1530 1109 990 8826 

Fonte: INSA – Infeção VIH/Sida: a situação em Portugal a 31 de dezembro de 2015. Documento n.º 147. Lisboa. 

 

A evolução do número de novas infeções no período temporal indicado acompanha a tendência 
de descida verificada no restante país. Contudo, essa consistência não existiu de forma sustentada 
em toda a região. Ocorreram grandes oscilações de ano para ano, designadamente, nos distritos 
com menor população.  

Em 2015, a incidência em Portugal (com casos notificados até 31 de dezembro de 2016), 
situava-se em 9,5/100.000 hab. e na região Norte em 6,3/100 000 hab., valor equivalente à média 
existente nos países da UE/AEE. A distribuição pelos diferentes distritos é muito heterogénea, 
tendo-se registado no distrito do Porto 8,4 casos/100.000 hab., no distrito de Viana do Castelo 
5,1/100.000 hab., no distrito de Braga 4,7/100.000 hab. e no distrito de Bragança 2,3/100.000 hab. 
(Quadro 3). 

Quadro 3. Incidência da Infeção por VIH por 100.000 Hab. (2010-2015) na ARSN 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-2015 

Distritos com cobertura CAD % % % % % % %

Braga 7,3 7,7 6,3 5,5 7,1 4,7 6,4 

Bragança 8,1 0,7 1,5 9,1 1,5 2,3 3,9 

Porto 16,4 12,7 13,9 14,3 10,0 8,4 12,6 

Viana do Castelo 4,5 4,9 6,2 2,5 5,0 5,1 4,7 

Distritos sem cobertura CAD 

Vila Real 10,1 6,8 3,9 2,0 4,5 2,5 5,0 

Aveiro – 7 Concelhos 8,0 8,0 7,5 3,4 4,1 4,4 5,9 

 Viseu – 10 Concelhos 2,8 4,7 5,8 1,9 2,0 5,0 3,7 

Região Norte 11,7 9,6 9,8 9,3 7,6 6,3 9,1 

Nacional 18,0 16,0 15,4 14,7 10,7 9,6 14,0 

Fontes: INSA: Notificações recebidas até 31 dezembro de 2016.  
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Globalmente, a via de transmissão heterossexual continua a representar a maioria das novas 
infeções. Contudo, tem-se verificado um aumento crescente e sistemático dos casos de transmissão 
entre homens que fazem sexo com outros homens (HSH). Em sentido inverso, a infeção por partilha 
de material de injeção teve um decréscimo significativo, o que revela o impacto e eficácia da ação 
desenvolvida no domínio dos programas de redução de riscos e minimização de danos.  

O Quadro 4 apresenta a distribuição acumulada entre 2010 e 2016 dos casos VIH notificados 
por distrito e pelas principais vias de transmissão da infeção.  

 

Quadro 4. Distribuição dos casos VIH notificados por distrito e pelas principais vias de 

transmissão da infeção (2010-2016) 

Fonte: INSA: Notificações recebidas até 31 dezembro de 2016.  

 

2.3. Indicadores de atividade CAD da região Norte 

Em 2016, os CAD da RN efetuaram 7833 atendimentos, dos quais 5507 com teste rápido. No 
entanto, da informação disponível, não se pode inferir o número de pessoas rastreadas, dado que 
cada utente pode ter recorrido ao CAD diversas vezes durante o ano. 

Apesar de não existir um padrão uniforme na evolução do número de testes realizados, 
constata-se uma tendência global decrescente, a exemplo do que tem sucedido na Rede CAD 
Nacional. Na região Norte, apenas o CAD Bragança apresenta uma inversão dessa tendência nos 
dois últimos anos.  

Tendo em consideração a proporção de testes efetuados em cada um dos serviços entre 2011 e 
2016 (40951 testes rápidos), verifica-se que o CAD Porto foi responsável pela realização de cerca 
81% do total, seguido pelo CAD Bragança com perto de 15%, CAD Braga 3,6% e CAD Viana do 
Castelo com 1,0%.  

Durante o mesmo período temporal, existiram 493 casos com teste reativo, dos quais 460 
foram detetados no CAD Porto, o que corresponde a 93,3% do total. Dos restantes, verificaram-se 
20 testes reativos no CAD Braga, 8 no CAD Bragança e 5 no CAD Viana do Castelo. 

Distritos Heterossexual % HSH (Homo/ Bissexual) % Toxicodependente % Outra % 

Braga 212 62,5 93 27,4 25 7,3 9 2,65 

Bragança 33 60,6 9 27,3 4 12,0 0 0,0 

Porto 874 59,5 460 31,3 97 6,6 39 2,6 

Viana do Castelo 44 61,0 21 29,2 4 5,5 3 4,2 

Vila Real 36 54,5 19 28,8 10 15,2 1 1,5 

Região Norte 1284 60,3 640 30,1 147 7,0 58 2,7 
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Mesmo tomando em linha de conta a população residente em cada um dos distritos em que 
estão implantados os quatro CAD e a respetiva incidência da infeção VIH, constata-se uma grande 
assimetria, relativamente aos níveis de afluência de utentes e às deteções VIH. Os centros de 
Bragança e do Porto foram os que, abrangeram mais população na realização do teste.  

No contexto da Rede CAD Nacional, constata-se que cerca de metade dos testes e das deteções 
VIH foram realizados pelos CAD da região. Entre 2011 e 2016 foram realizados 93.302 testes a nível 
nacional, 44% foram realizados na região Norte. De igual modo, do total de 984 casos reativos 
verificados pela Rede Nacional CAD durante este período, 50,1% ocorreram na região Norte, como 
mostra o seguinte quadro.  

 

Quadro 5. Testes Rápidos VIH Realizados e Casos Reativos Detetados nos CAD da RN (2011-2016) 

ANO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 - 2016 
CAD Testes VIH + Testes VIH + Testes VIH + Testes VIH + Testes VIH + Testes VIH + Testes VIH + 

CAD Braga 
257 3 284 3 247 3 279 8 195 3 185 0 1447 20 

1,2% 1,05% 1,21% 2.86% 1.53% 0,0 % 1,4 % 

CAD 
Bragança 

1079 0 1027 2 1012 1 794 2 980 1 1093 2 5985 8 

0,0% 0.19% 0,1% 0.25% 0,10% 0.18% 0.13%

CAD Porto 
6311 92 6003 76 6203 87 5394 66 5022 75 4167 64 33100 460 

1,45% 1.26% 1,40% 1.22% 1.5% 1.53% 1.4% 

CAD Viana do 
Castelo 

93 1 101 1 46 0 62 1 55 1 62 1 419 5 

1,1% 1% 0,0% 1,6% 1,8% 1,6% 1,2% 

Total CAD 
Região Norte 

7740 96 7415 82 7508 91 6529 77 6252 80 5507 67 40951 493 

1.24% 1.10% 1.21% 1.17% 1.27% 1.21% 1.20%

Total Rede 
Nacional CAD 

19620 207 18151 165 16816 161 15989 152 11810 125 10916 174 93302 984 

1.05% 0.90% 0.95% 0.95% 1.05% 1.59% 1.05%
Fonte: Dados do PRVIH/Sida 

 

2.4. Localização 

Atualmente os CAD inserem-se em espaços físicos onde funcionam outras unidades de saúde. 
Três deles localizam-se nas instalações da Unidade de Saúde Pública (USP) do respetivo ACeS ou 
ULS (Braga, Bragança e Viana do Castelo) e, no Porto, situa-se no mesmo edifício do Centro 
Diagnóstico Pneumológico (CDP) e de uma Unidade de Saúde Familiar (USF). 

No Quadro 6 indica-se a localização de cada CAD e sinalizam-se aspetos relativos às condições 
de acessibilidade.  
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Quadro 6. Localização e Acessibilidade dos CAD na RN 

Braga 

Praceta de Vilar, S. Vitor, 4710-453 Braga. Tel: 253 208 260 

Situado nas instalações da USP (Departamento de Psiquiatria do ex-Hospital de S. Marcos) 

Acessibilidade e transportes: Autocarros, com paragem a cerca de 200m da entrada; estacionamento gratuito 

para os/as utentes, em frente ao edifício.

Bragança 

Rua Eng. Adelino Amaro da Costa 5300-146 Bragança. Tel: 273 302 432 

Situado nas instalações da USP, sediada no Centro de Saúde de Bragança – Unidade da Sé. 

A USP possui uma entrada, para os/as utentes, independente da do Centro de Saúde, o que se apresenta 

como uma mais-valia em termos do/a utente perceber e sentir o anonimato. 

Acessibilidades e transportes: Autocarro com paragem em frente à entrada; zonas de estacionamento gratuito 

junto ao CAD e nas imediações. 

Porto 

Rua da Constituição, 1656 4250-162 Porto. Tel: 220 412 250   

A Unidade Fixa situa-se num espaço físico alargado em que funcionam outras 2 unidades do ACeS Porto 

Ocidental: o CDP do Porto e a USF Serpa Pinto. 

A sala de espera e receção são autónomas, em espaços independentes, sem exposição / visibilidade do 

exterior.  

Acessibilidade e transportes: 3 linhas de autocarro, com paragem em frente à entrada; 2 estações de metro, a 

cerca 15 minutos a pé; zona de estacionamento com parquímetros (sem dificuldade de lugar). 

Viana do Castelo 

Rua José Espregueira, 964 904-871 Viana do Castelo. Tel: 258 809 484 

Integrado nas instalações da USP do Alto Minho.  

O Serviço não possui entrada independente, nem sala de espera autónoma. Esta situação poderá ser um 

constrangimento à acessibilidade dos/as utentes. Para além disso, o facto de se situar junto ao Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras de Viana do Castelo, poderá também condicionar o acesso dos/as utentes ao CAD. 

Acessibilidade e Transportes: situado a 15min a pé da Estação de Comboio de Viana do Castelo e a 2 min da 

paragem de transportes urbanos de Viana do Castelo e da paragem dos autocarros elétricos da Câmara de 

Viana do Castelo. 

 

As particularidades de cada local levaram a que alguns CAD ampliassem o seu âmbito de 
intervenção a espaços situados na comunidade. Em complementaridade à ação desenvolvida nas 
respetivas instalações, são realizadas atividades regulares de deteção precoce, tanto em unidades 
móveis, como noutros locais pertencentes a entidades externas, sempre com a salvaguarda e 
garantia de condições de anonimato no aconselhamento e teste. Este alargamento decorreu de 
necessidades apresentadas pelos/as utentes e percebidas pelos/as profissionais, fruto de 
solicitações individuais e de instituições. 

2.5. Recursos humanos 

No final de 2016, exerciam funções nos CAD da RN 21 profissionais, ainda que com níveis de 
responsabilidade e com diferentes tempos de afetação, distribuídos pelos setores de: Psicologia (4 a 
tempo inteiro e 2 a tempo parcial), num total de 104 horas semanais; Enfermagem (4 a tempo 
inteiro e 3 a tempo parcial), num total de 120 horas semanais; Assistente Técnico (1 a tempo inteiro 
e a realizar apoio pontual), num total de 35 horas semanais; 2 Assistente Operacional/Motorista a 
tempo inteiro na unidade móvel do CAD Porto. À exceção do coordenador do CAD do Porto, que 
exerce funções a tempo inteiro, a afetação aos serviços dos outros coordenadores é muito variável. 
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Quadro 7. Recursos Humanos 

 Psicólogo Enfermeiro Assistente Técnico Assistente Operacional 
Motorista 

Nº Horas Nº Horas Nº Horas Nº Horas 
Braga 1 11h 1 11h 1 (*) 0 0 

Bragança 1 40 h 2 35 h 1 (*) 0 0 

Porto 3 35 h 
3 
1 

35 h 
16 h 1 35 h 2 35 h 

Viana do Castelo 1 14h 1 14h 0 0 0 0 

* No CAD de Bragança está assegurado apoio administrativo sempre que necessário. 
Não está definido um número fixo de horas afetas a este serviço. 

 

2.6. Horários de atendimento 

Não existe uniformidade nos horários de atendimento dos CAD da região. A variabilidade 
ocorre quer relativamente ao número de dias da semana, quer ao total de horas por dia.  

Verifica-se que os CAD funcionam apenas em dias úteis. A unidade móvel do CAD Porto realiza, 
pontualmente, ações de deteção em feriados e fins-de-semana, em contextos recreativos/eventos, 
quer por iniciativa própria, quer no âmbito de articulação interinstitucional. O quadro n.º 8 indica 
os horários de atendimento dos quatro CAD, não se incluindo a permanência dos profissionais para 
realização de atividades complementares, quer de caráter organizativo, quer para realização de 
outras ações no domínio da promoção da saúde e/ou de prevenção da infeção VIH.  

Relativamente ao atendimento pós-laboral, com horários desfasados das estruturas formais de 
saúde, só no CAD Porto existe a possibilidade de realizar o teste em período noturno (na Unidade 
Fixa à 2ª feira até às 20:30 h e na unidade móvel, com percursos até à 01:00 h). 

No caso particular do CAD Porto, o crescimento evolutivo das solicitações, a densidade 
populacional e especificidades da mesma, têm justificado o complemento, quer de um horário 
alargado de atendimento ao público nas instalações físicas, quer na unidade móvel, a qual dá 
resposta aos 18 concelhos do distrito do Porto, em termos de deteção precoce. 

Esta situação de alargamento de horário também ocorreu num período experimental nos 
restantes CAD, mas acabou por ser abandonada, por não refletir as expetativas em termos de 
adesão, pelo que os serviços se encontram organizados de acordo com as necessidades 
identificadas pelos/as profissionais.  
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Quadro 8. Horários e Nº de Horas de Atendimento/Semana 

 Horário Semanal Atendimento Nº Dias / 
Semana 

Nº Horas / 
Semana 

Braga
2ª e 6ª feira: 9:00 – 12:30 

 4ª feira: 14:00 – 16:30 
3 períodos 11 h 

Bragança 2ª a 6ª feira 8:30 – 12:30 e 13:30 – 16:30 5 dias 35 h 

Porto 

Unidade Fixa 
2ª feira: 9:00 – 20:30 

3ª, 4ª e 5ª feira: 9:00 – 18:00 
6ª feira: 9:00 – 14:00 

5 dias 43,5 h 

Unidade Móvel (*)

Percursos diurnos: 2ª a 6ª feira 
Percursos noturnos: 3ª a 6ª feira até 1:00 

5 dias 
4 dias 

59 h Fins-de-semana e feriados: participação em 
iniciativas na comunidade e no âmbito de 

articulação interinstitucional. 
cerca 10/ano 

Viana do Castelo 3ª e 5ª feira: 9:00 – 16:00 2 dias 14 h 

(*) Os horários da Unidade Móvel do CAD Porto são divulgados mensalmente na página eletrónica do ACeS Porto 
Ocidental. 

 

2.7. Funções e âmbito de ação dos CAD 

Os CAD foram pensados numa vertente exclusiva de deteção da infeção VIH/Sida realizada de 
forma anónima, confidencial e gratuita, privilegiando a realização do teste num contexto de 
aconselhamento pré e pós teste, um dos pilares da deteção precoce. Um segundo objetivo, 
indissociável deste, foi proporcionar a referenciação direta e acesso universal a tratamento a 
todos/as os/as utentes com teste reativo.  

Aliada a esta missão fundamental dos CAD, que ainda se mantém atual, e em estreito 
paralelismo com as orientações nacionais, tem vindo a ser desenvolvido um trabalho mais 
abrangente e ajustado no domínio da promoção da saúde sexual e prevenção de comportamentos 
de risco, que sustenta e fortalece as mensagens que se pretendem transmitir.  

Pela sua relevância ou dimensão destacam-se os seguintes tipos de atividade e vertentes de 
ação, que têm vindo a ser implementados em alguns CAD: 

• Consulta psicológica no domínio da mudança comportamental, no sentido da alteração 
sustentada de práticas de risco e do reforço de comportamentos sexuais seguros, com 
utilização sistemática de métodos preventivos;  

• Promoção de práticas saudáveis e de prevenção de comportamentos de risco, no âmbito do 
trabalho sexual; 

• Ações de prevenção e rastreio na comunidade, em meio rural e urbano; 

• Sessões de esclarecimento/informação em contexto individual e de dinâmica de grupo, 
com recurso a materiais de prevenção da infeção VIH/Sida, quer no espaço físico dos CAD, 
quer na comunidade; 
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Com a total salvaguarda do anonimato, são registados elementos de caracterização geral, 
facultados voluntariamente pelo/a utente, existindo sempre opção de recusa, que não inviabiliza, 
nem condiciona os restantes procedimentos de atendimento.  

De acordo com a síntese apresentada (anexo n.º 1), pode concluir-se que as variabilidades 
estão mais relacionadas com as contingências internas dos próprios CAD e das Unidades de Saúde 
nas quais se encontram inseridos, não havendo indicadores que permitam estabelecer relação entre 
os procedimentos utilizados no acolhimento e eventuais interferências no subsequente processo de 
aconselhamento e teste. 

Nos CAD regionais, a deteção da infeção VIH é inserida num contexto de aconselhamento.  

O atendimento é realizado por psicólogo/a, enfermeiro/a, ou pelos dois elementos em equipa. 
A participação dos dois técnicos pode ocorrer em momentos e/ou espaços separados, sendo esta 
variação dependente da disponibilidade de recursos humanos ou da estruturação do atendimento, 
definida pelos serviços e/ou profissionais.  

Independentemente da organização e dinâmica de funcionamento dos CAD, o aconselhamento 
tem como linha condutora a escuta ativa, sendo abordadas, no decurso da consulta, as diversas áreas 
contempladas nos designados pré-teste e pós-teste.  

 

2.9. Aconselhamento Pré-Teste 

A abordagem nesta fase inicial do aconselhamento é, de um modo geral, idêntica nos quatro 
CAD. Trata-se de um momento privilegiado do processo de deteção, no qual se procura perceber o 
que levou o/a utente a recorrer ao serviço e o que espera deste. Por outro lado, a equipa informa e 
clarifica quais são os procedimentos e o significado da deteção da infeção VIH, realizada através de 
teste rápido e a necessidade de eventual teste laboratorial confirmatório, em caso de resultado 
reativo. 

Conforme consta das sinopses relativas a cada CAD, incluídas no anexo n.º 2, são ainda 
abordadas áreas relacionadas com o motivo do recurso ao CAD, designadamente, a avaliação e a 
perceção de risco, bem como as implicações do resultado do teste, sendo obtido o imprescindível 
consentimento informado e esclarecido para a realização do mesmo.  

 

2.10. Realização do teste 

Desde 2006 que os CAD da RN implementaram os testes rápidos para deteção da infeção por 
VIH. Atualmente, são utilizados testes de 4ª geração, à exceção de Bragança, que utiliza testes de 3ª 
geração.  

A realização do teste rápido é da responsabilidade do enfermeiro. O tempo de reação varia de 
acordo com a marca do teste. A leitura do resultado para os testes de 4ª geração atualmente 
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utilizados (Alere HIV COMBO) é efetuada entre 20 e 40 minutos após a sua realização, sendo para 
os de 3ª geração (Vikia), em uso no CAD Bragança, realizada ao final de 30 minutos.  

Com a exceção de Braga, em caso de resultado reativo propõe-se a realização de um teste 
confirmatório laboratorial (Western-Blot), cuja colheita de amostra é efetuada no CAD, mantendo-
se a preservação do anonimato do/a utente.  

No CAD Braga, o/a utente é, desde logo, encaminhado para o hospital, com vista à realização 
deste procedimento, sendo quebrado o anonimato, com o prévio consentimento do/a utente, no 
sentido de se proceder à referenciação e eventual seguimento em caso de resultado VIH positivo.  

O período de janela considerado atualmente nos CAD é de 12 semanas a contar desde o último 
comportamento de risco.  

2.11. Aconselhamento Pós-Teste  

Esta fase do aconselhamento é sempre realizada pela mesma equipa ou pelo elemento que 
realizou o “pré-teste”. Após a realização do teste e do tempo de leitura indicado, o resultado é 
comunicado de uma forma direta e clara, explicando-se o seu significado, sendo prestados todos os 
esclarecimentos solicitados e outros que se considerem pertinentes.  

O “pós-teste” é ajustado de acordo com a situação específica e a reação do/a utente ao 
resultado, complementando-se e/ou reforçando-se os vetores enunciados no “pré-teste”. Poderá 
decorrer num continuum, sem que o/a utente tenha saído do gabinete ou após um intervalo durante 
o qual decorre a reação do teste (em que o/a utente aguarda na sala de espera). Em função de cada 
caso e das áreas a abordar, pode ser solicitada a colaboração de outra área profissional, caso o 
aconselhamento esteja a ser realizado apenas por um elemento. Face a um resultado negativo, 
trabalham-se eventuais falsas perceções de imunidade e reforça-se a adoção de práticas sexuais 
seguras e de comportamentos preventivos.  

Perante um teste reativo, disponibiliza-se o suporte emocional e propõe-se a realização de 
teste confirmatório, nos moldes enunciados no ponto anterior, agendando-se o modo de divulgação 
do respetivo resultado. Alerta-se para a necessidade do uso sistemático do preservativo em todas 
as práticas sexuais, para impedir uma reinfeção e a transmissão a terceiros, abordando-se a 
importância da realização da deteção VIH por parte de parceiros. No anexo n.º 4 efetua-se uma 
descrição sumária do aconselhamento “pós-teste” nos  CAD da região. 

 2.12. Referenciação hospitalar 

A realização de testes para pesquisa de anticorpos VIH implica a garantia de disponibilizar 
orientação, encaminhamento e apoio psicológico, após o teste, aos/às utentes com testes reativos.  

No que diz respeito à referenciação hospitalar, os CAD tinham protocolos formais 
estabelecidos com Unidades Hospitalares que, devido à reorganização dos serviços de saúde e 
consequentes alterações no enquadramento jurídico-organizacional das instituições protocoladas, 
foram caducando e/ou, gradualmente, perderam eficácia e até sentido. 
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utilizados (Alere HIV COMBO) é efetuada entre 20 e 40 minutos após a sua realização, sendo para 
os de 3ª geração (Vikia), em uso no CAD Bragança, realizada ao final de 30 minutos.  

Com a exceção de Braga, em caso de resultado reativo propõe-se a realização de um teste 
confirmatório laboratorial (Western-Blot), cuja colheita de amostra é efetuada no CAD, mantendo-
se a preservação do anonimato do/a utente.  

No CAD Braga, o/a utente é, desde logo, encaminhado para o hospital, com vista à realização 
deste procedimento, sendo quebrado o anonimato, com o prévio consentimento do/a utente, no 
sentido de se proceder à referenciação e eventual seguimento em caso de resultado VIH positivo.  

O período de janela considerado atualmente nos CAD é de 12 semanas a contar desde o último 
comportamento de risco.  

2.11. Aconselhamento Pós-Teste  

Esta fase do aconselhamento é sempre realizada pela mesma equipa ou pelo elemento que 
realizou o “pré-teste”. Após a realização do teste e do tempo de leitura indicado, o resultado é 
comunicado de uma forma direta e clara, explicando-se o seu significado, sendo prestados todos os 
esclarecimentos solicitados e outros que se considerem pertinentes.  

O “pós-teste” é ajustado de acordo com a situação específica e a reação do/a utente ao 
resultado, complementando-se e/ou reforçando-se os vetores enunciados no “pré-teste”. Poderá 
decorrer num continuum, sem que o/a utente tenha saído do gabinete ou após um intervalo durante 
o qual decorre a reação do teste (em que o/a utente aguarda na sala de espera). Em função de cada 
caso e das áreas a abordar, pode ser solicitada a colaboração de outra área profissional, caso o 
aconselhamento esteja a ser realizado apenas por um elemento. Face a um resultado negativo, 
trabalham-se eventuais falsas perceções de imunidade e reforça-se a adoção de práticas sexuais 
seguras e de comportamentos preventivos.  

Perante um teste reativo, disponibiliza-se o suporte emocional e propõe-se a realização de 
teste confirmatório, nos moldes enunciados no ponto anterior, agendando-se o modo de divulgação 
do respetivo resultado. Alerta-se para a necessidade do uso sistemático do preservativo em todas 
as práticas sexuais, para impedir uma reinfeção e a transmissão a terceiros, abordando-se a 
importância da realização da deteção VIH por parte de parceiros. No anexo n.º 4 efetua-se uma 
descrição sumária do aconselhamento “pós-teste” nos  CAD da região. 

 2.12. Referenciação hospitalar 

A realização de testes para pesquisa de anticorpos VIH implica a garantia de disponibilizar 
orientação, encaminhamento e apoio psicológico, após o teste, aos/às utentes com testes reativos.  

No que diz respeito à referenciação hospitalar, os CAD tinham protocolos formais 
estabelecidos com Unidades Hospitalares que, devido à reorganização dos serviços de saúde e 
consequentes alterações no enquadramento jurídico-organizacional das instituições protocoladas, 
foram caducando e/ou, gradualmente, perderam eficácia e até sentido. 
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Não obstante estas alterações, globalmente, os procedimentos de referenciação hospitalar 
mantêm-se com adequada e atempada resposta, ainda que decorram, maioritariamente, através de 
canais informais.  

Atualmente existem dois modelos de referenciação na região, que seguidamente se enunciam, 
sinalizando-se no anexo n.º 5 as especificidades relativas a cada um dos serviços.  

No CAD de Viana do Castelo e de Braga, se o/a utente desejar aceder ao acompanhamento 
hospitalar, o anonimato é quebrado e a referenciação realizada pelo médico da USP, baseada nos 
dados constantes dos respetivos documentos de identificação permitindo, assim, o agendamento da 
consulta. 

Em Bragança e no Porto, a consulta hospitalar é agendada através de contacto direto do CAD 
com o ponto focal médico do respetivo Hospital. No Porto, o/a utente para ser referenciado aceita 
indicar o nome, sem necessidade de apresentar qualquer documentação. Em Bragança é preservado 
sempre o anonimato, sendo indicado apenas o número do código de barras. O retorno da 
informação da presença em consulta e do seguimento hospitalar é efetuado, informalmente, pelo/a 
utente e em contactos com o/a médico/a assistente. O resultado do teste confirmatório é 
transmitido ao utente no CAD. 

 

2.13. Instrumentos de registos de aconselhamento 

Uma vez que não existe um instrumento de registo comum aos quatro CAD, a informação que 
atualmente é solicitada junto dos/das utilizadores/as dos diferentes serviços não é uniforme, o que 
dificulta o tratamento dos dados e a obtenção de indicadores de atividade regional.  

Na generalidade, a informação anotada incide sobre o motivo de realização do teste, o histórico 
da deteção VIH, quer no CAD, quer noutros contextos (se é a primeira vez que efetua o teste e/ou 
que recorre ao CAD), qual ou quais são os eventuais padrões de comportamentos de risco, que 
estratégias preventivas são utilizadas e qual a sua consistência. Paralelamente, são registados 
dados anonimizados de caracterização sociodemográfica, caso não exista recusa ou oposição do/a 
utente. 
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3. Orientações e Procedimentos para os CAD da região Norte  

A existência de uma Rede Regional de Centros de Aconselhamento e Deteção da infeção 
VIH/Sida (RRNCAD) pressupõe uma efetiva articulação entre os CAD que a integram, assente na 
adoção e prossecução de objetivos comuns, com uniformização de normas e procedimentos. 

Sem prejuízo das especificidades de cada CAD, fruto das próprias dinâmicas internas de 
funcionamento e das características geodemográficas e epidemiológicas das respetivas áreas de 
intervenção, torna-se fundamental definir orientações técnicas comuns aos CAD da RN. Do mesmo 
modo, a produção e distribuição de materiais de Informação, Comunicação e Educação (IEC) deverá 
ter um planeamento coordenado e uniforme, de forma a veicular o mesmo tipo de informação e 
mensagens preventivas. 

Outro fator primordial no trabalho conjunto e articulado nos diferentes centros de 
aconselhamento é a construção e definição operacional dos indicadores de atividade, bem como dos 
subsequentes critérios e periodicidade da monitorização e avaliação dos resultados. 

 A análise objetiva da informação produzida permitirá efetuar uma apreciação do 
funcionamento e da eficácia da sua ação, com vista à adequação contínua e atempada do modo de 
intervenção dos CAD, bem como à priorização e/ou redefinição do foco para que devem direcionar 
e/ou privilegiar a respetiva atuação.  

Paralelamente, o estudo da evolução das tendências temporais observadas nos CAD será um 
contributo para o diagnóstico da realidade regional no domínio da infeção VIH e para a elaboração 
de estratégias de deteção precoce adaptadas às necessidades.  

Nos pontos seguintes são enunciadas orientações e definidos os procedimentos a realizar nas 
diversas fases do atendimento nos CAD da região Norte. 

3.1 Orientações Técnicas 

3.1.1. Orientação n.º1: Localização e Espaços de Atendimento 

Para além das questões gerais de acessibilidade, comuns às restantes unidades de saúde, o 
facto de se tratar de serviços anónimos torna ainda mais relevante a vertente relacionada com a 
localização e organização dos espaços. Estes podem tornar-se fatores facilitadores, ou não, do 
reforço do sentimento de reserva da exposição, sendo contributo ou obstáculo para atenuar 
eventuais constrangimentos no acesso.  

Não obstante a subjetividade associada a estas dimensões, sinalizam-se fatores a considerar 
para a localização dos CAD e enunciam-se critérios preferenciais e linhas orientadoras gerais para a 
organização das instalações e criação de condições base a assegurar nos espaços de atendimento 

 (Anexo 7). 
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3.1.2. Orientação n.º 2: Recursos Humanos  

Os profissionais que integram a equipa ou exerçam funções nos CAD, para além das 
qualificações profissionais exigíveis para o exercício, no respetivo setor de atividade, terão de 
possuir formação e competências apropriadas às funções específicas que desempenham, 
designadamente, no domínio do aconselhamento e deteção da infeção VIH. Os recursos humanos 
devem ser adaptados à dimensão e ao tipo de respostas disponibilizadas por cada um dos CAD..  

Para além de uma coordenação técnica integrada nas rotinas do serviço, e das áreas 
profissionais de enfermagem e psicologia, é fundamental assegurar uma adequada receção do/a 
utente, com a salvaguarda das características de serviço anónimo. Neste sentido, revela-se essencial 
a criação de condições para uma elevada qualidade na fase inicial de acolhimento, tanto nas 
unidades fixas, como nas unidades móveis, sendo fundamental dotar os serviços com recursos 
humanos compatíveis, designadamente, secretariado clínico.  

Todos os recursos humanos que colaborem no CAD terão de estar empenhados em garantir um 
atendimento com qualidade e que assegure todos os pressupostos de atuação dos mesmos  

(Anexo 7). 

3.1.3. Orientação n.º3: Horários de Atendimento  

A definição de uma rede regional CAD também deverá incidir nos horários de atendimento a 
praticar em cada CAD, de acordo com as realidades locais e os recursos disponíveis, de forma a 
garantir um serviço de proximidade, garantindo a possibilidade de, pelo menos, um dos períodos de 
atendimento ser em horário pós-laboral e/ou em horários desfasados dos realizados pelas 
estruturas formais de saúde. 

Tal como nas unidades fixas, os percursos realizados por unidades móveis e outros tipos de 
atividade comunitária deverão proporcionar às populações com maior vulnerabilidade face ao VIH 
um acesso facilitado à deteção, disponibilizando aconselhamento e teste, bem como a distribuição 
de material de prevenção da transmissão por via sexual, reforçando a importância da redução de 
risco e as intervenções promotoras de mudança comportamental. 

Os horários publicitados e a praticar são os de atendimento, durante os quais pode recorrer ao 
CAD qualquer cidadão/ã nacional ou estrangeiro/a, sem necessidade de efetuar marcação prévia.  

Complementarmente aos horários de atendimento, podem existir outros períodos de 
funcionamento e/ou de permanência de profissionais, para realização de ações complementares, 
quer no domínio da promoção da saúde e da prevenção de comportamentos de risco, quer 
destinados a atividades de planeamento, de caráter organizativo, formativo ou outras (Anexo 7). 
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3.1.4. Orientação n.º4: Material de Prevenção e de IEC  

A informação e a sensibilização devem ser reforçadas através da disponibilização de material 
de 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 devem estar disponíveis e acessíveis. São considerados fundamentais os 
seguintes:  

a) Preservativos masculinos, preservativos femininos e lubrificantes, num local 
visível na sala de espera (i.e. boião de vidro). Deve evitar-se a rotura de stock. 

b) Folhetos de sensibilização/ informação sobre o teste; 

c) Folhetos de sensibilização para a redução de riscos e minimização de danos. 

Para obter o material de prevenção e de IEC, deve ser consultada a Norma n.º 7, da DGS, de 
16/06/2014, atualizada a 10/10/2014, que prevé a distribuição de material preventivo a todas as 
unidades de Saúde do SNS (Anexo 7).  

3.2 Procedimentos 

3.2.1. Procedimento n.º 1: Garantia de Anonimato e Acessibilidade  

Os CAD, como referido anteriormente, são estruturas de saúde, integradas em organismos do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), que realizam o atendimento de forma anónima, confidencial e 
gratuita.  

De acordo com os princípios enunciados nos protocolos da sua criação, pode recorrer ao CAD 
qualquer cidadão/ã nacional ou estrangeiro/a, independentemente da sua área de residência, de 
modo a conhecer o seu estado serológico face à infeção VIH, sem necessidade de revelar a sua 
identidade.  

Dentro dos respetivos horários de atendimento, os CAD efetuam aconselhamento e teste de 
deteção no próprio momento, sem necessidade de marcação prévia de consulta, sendo assegurados 
cuidados de qualidade e humanizados. Em caso de reatividade para o VIH, é disponibilizada a 
referenciação hospitalar, de forma rápida e direta (P1 – anexo). 

3.2.2. Procedimento n.º 2: Âmbito de Intervenção  

Os CAD disponibilizam uma resposta complementar à de outros serviços de saúde, no âmbito 
do aconselhamento e deteção da infeção VIH, na referenciação de utentes com teste reativo para 
tratamento, na promoção da saúde sexual e na prevenção de comportamentos de risco.  

Os indicadores de atividade atualmente definidos limitam-se ao número de testes realizados 
anualmente, ao número de casos de infeção detetados e aos referenciados.  
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Para além da deteção através da realização de teste rápido e referenciação, o impacto da 
intervenção dos CAD poderá ser potenciada se os seus objetivos específicos incluírem outras 
intervenções sistemáticas no domínio da promoção da saúde sexual e da prevenção, 
designadamente a disponibilização de acompanhamento psicológico e educação para a saúde a 
pessoas que reconheçam dificuldade em reduzir comportamentos sexuais de risco.  

Por outro lado, face à realidade da infeção VIH em Portugal e tendo em consideração as 
recomendações de organizações internacionais de saúde, designadamente do European Centre for 

Disease Prevention and Control, no sentido de acesso rápido alargado à deteção de outras infeções 
sexualmente transmissíveis, torna-se pertinente equacionar a possibilidade dos CAD poderem 
desenvolver ações neste domínio. A eventual criação deste tipo de respostas, bem como o modo e 
formato de organização da prestação de cuidados (com reconfiguração de serviço ou consulta em 
articulação com outras unidades de saúde) dependerá da decisão dos órgãos de direção das 
instituições em que os CAD estão integrados.  

A inclusão das ações enunciadas nos objetivos expressos dos CAD e no contexto dos respetivos 
indicadores de atividade, permitirá reconhecer e rentabilizar o potencial das equipas que têm 
formação e vasta experiência na área da sexualidade e do aconselhamento e contribuirá para obter 
ganhos em saúde (P2 – anexo).   

3.2.3. Procedimento n.º 3: Atendimento  

O primeiro contacto que se estabelece com o CAD assume particular relevância. A receção e 
acolhimento, enquanto “porta de entrada” para o aconselhamento e teste, devem proporcionar ao/à 
utente um espaço humanizado e de à vontade, contribuindo para ultrapassar eventuais 
constrangimentos.  

Os pressupostos gerais do aconselhamento, designadamente a aceitação plena e incondicional 
do/a utente, sem quaisquer juízos de valor ou crítica, são condições obrigatórias e subjacentes a 
todos os procedimentos de receção e acolhimento definidos. 

A redução de barreiras na acessibilidade é garantida pelo facto de não ser necessária marcação 
prévia de consulta, nem apresentação de qualquer tipo de credencial ou documento e de todos os 
procedimentos de atendimento serem totalmente gratuitos. Desde a fase inicial de receção, é 
assegurada uma abordagem livre de preconceito, de estigma e de discriminação, por parte de todos 
os profissionais, independentemente do setor a que pertencem, do nível de participação e 
responsabilidade que assumem no processo de atendimento (P3 – anexo). 

3.2.4. Procedimento n.º 4: Aconselhamento 

De acordo com as orientações técnicas nacionais e internacionais, a realização do teste para 
deteção por VIH deverá ser acompanhada de aconselhamento. A Norma da DGS n.º 058/2011, de 
28/12/2011, com atualização em 10/12/2014, relativa ao “Diagnóstico e Rastreio Laboratorial da 
Infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) ” preconiza que “O acesso alargado ao teste 

VIH e ao aconselhamento é essencial para se caminhar em direção à prevenção, tratamento, apoio e 
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cuidados de saúde universais de acordo com a declaração dos líderes do grupo G8 em 2005 e da 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 2006”.  

A mesma Norma determina que “O utente ou o seu representante legal deve ser informado e 

esclarecido sobre o teste a realizar, (…). Esta estratégia deve incluir a explicação ao utente, sobre a 

infeção por VIH, o significado e consequências de um teste positivo ou negativo e o esclarecimento das 

suas questões ou dúvidas”, acrescentando que “Um maior conhecimento do estado da infeção por VIH 

oferece aos indivíduos infetados uma oportunidade de receberem informação para a prevenção da 

transmissão da infeção e para o seu tratamento e, assim, diminuírem a transmissão da infeção na 

comunidade.” 

A adoção do disposto na referida Norma, no âmbito da ação dos CAD, é da máxima relevância, 
facto pelo qual se assume que a realização do teste VIH é efetuada num contexto de 
aconselhamento, tal como a própria designação destes serviços indica.  

O aconselhamento sobre o VIH foi definido pela Organização Mundial da Saúde, em 1994, como 
“um diálogo confidencial entre uma pessoa e um profissional de saúde, destinado a permitir à pessoa 

lidar com a tensão e tomar decisões pessoais relacionadas com a infeção por VIH/Sida”. 

Na organização do processo de realização da deteção precoce, que conduz à obtenção do 
resultado da análise, considera-se, habitualmente, que o mesmo se desenvolve em quatro etapas ou 
fases: aconselhamento pré-teste; realização do teste; divulgação do resultado e aconselhamento 
pós-teste, a que se acrescenta a referenciação hospitalar no caso de utentes seropositivos/as.  

Com a utilização generalizada do teste rápido, os dois momentos temporais distintos para o 
aconselhamento pré e pós-teste nem sempre se afiguram como a melhor opção.  

Paralelamente, as normas de utilização de cada tipo teste, designadamente, o tempo para 
leitura do resultado, são condicionantes para a estruturação e definição do ritmo do 
aconselhamento. Com um teste em que a reação demora menos de cinco minutos e a estabilidade 
degrada após 20 minutos, o aconselhamento, bem como todos os procedimentos de realização e 
divulgação de resultado, poderão ser realizados num continuum, sem o/a utente sair do gabinete. Já 
para tempos de leitura iguais ou superiores a 20 minutos, nem sempre se afigura possível efetuar 
todo o processo num único período temporal. Neste caso, haverá um intervalo entre uma fase 
inicial de aconselhamento e teste e a posterior divulgação do resultado.  

Há utentes que, pela elevada tensão emocional em que se encontram antes da divulgação do 
resultado, apresentam grande dificuldade em centrar a atenção e manifestam clara limitação na 
capacidade de interação comunicacional e integração de mensagens. Inversamente, noutros, é o 
impacto do resultado que gera esse efeito, seja por “descompressão”, seja por “bloqueio”.  

Assim, os momentos para o procedimento de realização do teste e para a posterior divulgação 
do resultado deverão ser ajustados de acordo com a situação específica do/a utente. Sem prejuízo 
da inclusão e valorização dos diversos conteúdos constantes do tradicional pré e pós-teste, torna-se 
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necessário efetuar a adequação, caso a caso, da fase do atendimento em que são trabalhadas as 
diversas áreas que integram o aconselhamento.  

No decurso de todo o processo, os diversos profissionais intervenientes deverão assumir, 
perante o/a seu/sua interlocutor/a, uma postura que salvaguarde as bases gerais do 
aconselhamento, designadamente, a empatia, a observação centrada na pessoa, escuta ativa, 
dualidade aproximativa, atitude não avaliativa e aceitação positiva incondicional.  

A valorização da comunicação e da relação são eixos prioritários de ação. A recolha de 
informação não deverá ser efetuada em forma de questionário e o registo de dados não poderá 
determinar, nem condicionar, o curso do atendimento. 

O aconselhamento pode ser realizado em equipa ou por um técnico de saúde, sempre com a 
salvaguarda de que o conteúdo funcional e desempenho de competências específicas sejam 
assegurados pelos profissionais de cada um dos respetivos setores, designadamente, psicologia, 
enfermagem ou médico. 

Inicialmente, deve procurar-se compreender o motivo que levou o/a utente a recorrer ao CAD 
e quais as suas preocupações, por forma a adequar o aconselhamento. Neste contexto é transmitida 
informação sobre o teste e indicações/necessidade da sua realização, incluindo esclarecimentos 
sobre o período de janela, procedimentos de execução, significado dos resultados e necessidade de 
confirmatório laboratorial em caso de se apresentar reativo. É explorado o impacto da realização do 
teste e respetivo resultado sobre si próprio/a, bem como relativamente aos seus contextos de 
pertença, de forma a avaliar as vantagens e desvantagens deste ato, procurando-se a antecipação 
das emoções e reações face aos resultados. 

O consentimento informado, livre e esclarecido, expresso de forma verbal, é uma condição 
imprescindível para a realização da deteção VIH. O consentimento “(…) contém em si, duas noções 

indissociáveis, a de compreensão e autonomia. A informação deverá ser facultada numa linguagem 

clara e acessível (…) e isenta de juízos de valor”7. 

Os procedimentos de aconselhamento incluem, ainda, a avaliação de risco, com a identificação 
e caracterização dos tipos de comportamentos, contextos e circunstâncias em que os mesmos 
ocorrem, potenciais situações facilitadoras ou geradoras de maior vulnerabilidade, dificuldades, 
fragilidades e pontos fortes para a adoção e eficácia de comportamentos seguros e saudáveis. 
Explora-se o impacto e o significado do(s) acontecimento(s), avaliando-se e trabalhando-se a noção 
de comportamento de risco.  

Melhorar o autoconhecimento e reforçar a literacia em VIH são dois vetores fundamentais para 
a promoção de comportamentos de saúde, mudança comportamental e prevenção de situações de 
risco. Assim, a informação sobre a infeção VIH deve ser disponibilizada e analisada em contexto de 

                                                           
7 Norma DGS n.º 015/2013, de 03/10/2013, com atualização de 04/11/2015 
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escuta ativa, num processo de complementaridade entre a informação solicitada e a “devolvida”, de 
acordo com as necessidades específicas daquele/a próprio/a utente.  

São avaliados os conhecimentos da pessoa sobre os modos de transmissão e de proteção. É 
efetuado o esclarecimento e “educação” sobre as questões e dúvidas acerca da infeção e da doença 
(transmissão, evolução, tratamento, sintomatologia, mitos).  

São apresentadas e analisadas com o/a utente estratégias adaptadas à(s) sua(s) realidade(s), 
com vista à implementação de comportamentos seguros e saudáveis e à redução do impacto de 
práticas não seguras. O foco deverá situar-se no trabalho das competências e dificuldades, no 
sentido de promover uma intenção interiorizada de mudança.  

É importante alertar para o facto de que a realização do teste não deverá substituir, nem 
minimizar a utilização de estratégias preventivas. Paralelamente, face a teste não reativo, mas com 
prévias práticas desprotegidas, é obrigatório trabalhar a não desvalorização do risco, de modo a 
obstar a “falsas perceções de imunidade”. É imprescindível clarificar que a inexistência de infeção 
não tem significado preditivo, nem efeito protetor relativamente a quaisquer outras exposições, 
perante essa(s) ou qualquer(quaisquer) outra(s) pessoa(s).  

O resultado do teste deve ser sempre transmitido de forma direta e clara, explicando e 
reforçando o seu significado, realçando as limitações decorrentes de eventuais situações 
abrangidas pelo período de janela.  

No caso de se tratar de um resultado reativo e após o tempo necessário para que a pessoa 
possa exprimir as suas emoções, deverá assegurar-se que o/a utente compreendeu o resultado e 
recolocar a necessidade de realização de teste confirmatório. 

Numa atitude de escuta ativa, abordam-se, designadamente, sentimentos e emoções 
subjacentes à notícia, o que mais o/a inquieta, o que vai partilhar (quando, como, com quem, …), 
rede de suporte afetiva, familiar, social e recursos disponíveis. 

Disponibiliza-se, de acordo com a necessidade do/a utente, informação suplementar sobre a 
infeção VIH, referenciação e tratamento. Esclarecem-se as questões que o/a utente sinta desejo ou 
queira colocar, identificando-se eventuais dificuldades que o/a utente antecipa, examinando-se, em 
concreto, os meios para as enfrentar. Recoloca-se a importância da adoção de meios preventivos 
para evitar uma reinfeção e a transmissão a terceiros. Aborda-se, novamente, o processo de 
referenciação e caso o/a utente dê o consentimento informado e esclarecido, desencadeiam-se os 
procedimentos para confirmatório e referenciação hospitalar.  

Por fim, são colocados à disposição do/a utente todos os recursos do serviço, nomeadamente, 
na área da psicologia. Caso se revele necessário, é agendada nova consulta ( P4 – anexo).  

3.2.5. Procedimento n.º5: Realização do Teste Rápido  

No presente capítulo sintetizam-se as principais características dos testes rápidos utilizados 
atualmente (4ª geração e 3ª geração), abordam-se aspetos relacionados com o período de janela e 
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definem-se critérios e procedimentos para a sua realização. Os procedimentos específicos para 
realização do teste rápido são condicionados pelo tipo de teste e pelas particularidades de cada um, 
enunciadas nas bulas disponibilizadas pelos respetivos fabricantes.  

A ARS Norte, em cumprimento da Circular Normativa N.º058/2014, da DGS, adquiriu e 
disponibilizou aos CAD testes de 4ª geração (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 1/2.  

Os testes de 4ª geração pesquisam, em simultâneo, anticorpos anti VIH 1/2 (não discriminam 
se a reatividade é devida aos anticorpos anti VIH 1 ou VIH 2) e o antigénio p24 (uma proteína que 
faz parte do "corpo" do próprio vírus), que permite a determinação inicial da infeção por VIH. 
Assim, permitem obter um resultado mais precoce do que os de 3ª geração, pela possibilidade de 
detetar o antigénio p24 antes da seroconversão, reduzindo a janela diagnóstica (figura 1). 

 

 
Figura 1. Evolução dos anticorpos na infeção VIH 

 

Período de Janela, Critérios para Deteção VIH e Procedimentos de realização  

Assumindo-se as indicações definidas nas normativas nacionais e internacionais para a 
deteção VIH, no presente subcapítulo clarificam-se os critérios que poderão, eventualmente, 
levantar dúvidas ou colocar questões quanto à imediata realização do teste VIH aos/às utentes que 
recorrem ao CAD.  

Período de janela: O tempo que decorre entre o momento da contaminação por um vírus e a 
produção de anticorpos suficientes para serem detetados na serologia é chamado de período de 
janela. Portanto, quando se afirma que um teste tem uma janela imunológica de 3 meses, isto 
significa que o teste poderá ser reativo 3 meses após o doente ter entrado em contato com 

Fonte: Adaptação Bula “Alere HIV Combo” 
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determinado vírus. O período de identificação do contágio pelo vírus depende do tipo de exame 
(quanto à sensibilidade e especificidade) e da resposta imunológica do indivíduo. 

Nas últimas décadas, a serologia para o VIH evoluiu muito. A primeira geração, usada na 
década de 1980 demorava até 6 meses para conseguir detetar anticorpos. Atualmente, está 
disponível a 4ª geração dos testes (ELISA e Rápidos), que é superior às gerações anteriores pelo 
facto de não só identificar anticorpos contra o VIH mais precocemente, como também pesquisar o 
antigénio p24, uma proteína existente no vírus VIH. O teste de 4ª geração é, portanto, um teste 
duplo que determina a presença simultânea do anticorpo e do antigénio. Deste modo, a janela 
imunológica é bem mais curta e o teste consegue detetar infeções com menos de 4 semanas (em 
alguns casos em até 2 semanas). “Na maioria dos casos, a seroconversão ocorre entre as 2 e as 4 

semanas após uma exposição, podendo no entanto ocorrer mais tardiamente (até às 12 semanas)”8. 
De seguida, apresentamos graficamente a ordem cronológica do desenvolvimento da infeção, de 
acordo com a resposta imunológica e o período de janela de cada teste (figura 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ordem cronológica do desenvolvimento da infeção9. 

 

“A seroconversão tardia (ou seja, após 3 meses) tem sido raramente relatada e não foi descrita 

desde 1990. Não está claro se estes eventos raros estiveram relacionados com a exposição original ou 

subsequente. Levando-se em consideração a raridade desta ocorrência, o aumento da sensibilidade 

                                                           
8 UK Guidelines for the use of post-exposure prophylaxis for HIV following sexual exposure. International Journal of STD and AIDS. 
2011; 22:695 
9 Guia de rastreio da Infeção pelo VIH e riscos de transmissão sexual. Publicações GAT 2015 
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dos testes para deteção da infeção precoce, o período médio de seroconversão, e a ansiedade 

acrescida. O teste de VIH aos 6 meses após a exposição não é mais recomendado”8.  

Se o teste é feito durante o período da janela imunológica, há a possibilidade de apresentar um 
falso resultado negativo. Portanto, é recomendado esperar mais 30 dias e refazer o teste.  

Um primeiro critério é não se perder a oportunidade de detetar uma eventual infeção ocorrida 
anteriormente, isto é, deve-se proceder à realização do teste para cobrir todo o espaço temporal 
precedente à(s) situação(ões) abrangida(s) pelo período de janela.  

Contudo, não se deverá menosprezar a possibilidade de o/a utente assumir o resultado como 
real e definitivo, e com essa convicção ou desejo, desvalorizar ou reduzir a preocupação e ansiedade 
face ao risco.  

Torna-se essencial reforçar o esclarecimento de que num teste realizado durante o período da 
janela, há a possibilidade de apresentar um falso resultado negativo. Assim, como deve ser tido em 
conta que alguns fatores aumentam o risco de um resultado indeterminado ou falso positivo, entre 
eles a gravidez, presença de doenças autoimunes e vacinação recente contra gripe. 

Os profissionais devem certificar-se que o/a utente percebe e integra a mensagem de que um 
teste negativo apenas informa sobre o seu estado serológico antes da data em que se iniciou a 
contagem do período de janela. 

Do mesmo modo, é obrigatório alertar para a necessidade de realização de um novo teste, 
devendo ser agendada consulta para data posterior ao final do período de janela.  

Deverá, ainda, recomendar-se a utilização sistemática de preservativo em todas as práticas 
sexuais, a não partilha de seringas ou outro material similar, pois caso esteja infetado, pode 
transmitir a infeção a outras pessoas. 

Os procedimentos específicos para realização do teste rápido são condicionados pelo tipo de 
dispositivo e pelas particularidades de cada um, devendo ser cumpridas escrupulosamente as 
normas e instruções enunciadas nas bulas disponibilizadas pelos respetivos fabricantes.  

De seguida, sintetizam-se as principais características dos testes rápidos utilizados atualmente 
nos centros de aconselhamento da região Norte.  
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Quadro 9. Testes Rápidos Deteção VIH em utilização nos CAD da RN (31/12/2016) 

CAD RN CAD Braga, Porto, Viana do Castelo CAD Bragança 

Tipo de teste 4ª Geração 3ª Geração 

Deteção Antigénio p24 do VIH + 
Anticorpos ao VIH 1 e VIH 2 

Anticorpos   
VIH1 e VIH 2 

Nome Comercial Alere HIV Combo VIKIA HIV 1/2  

Sensibilidade (*) 100% 99,86% 

Especificidade (**) 99,72% 99,95% 

Tempo para resultado 20 minutos 30 minutos 

Controlo interno incluído Sim Sim 

(*)Sensibilidade: capacidade de um teste em identificar os indivíduos verdadeiramente positivos ou a 
sua capacidade em detetar antígenos ou anticorpos na amostra, mesmo quando presentes em 
pequenas quantidades. 

(**)Especificidade: capacidade de um teste em identificar os indivíduos verdadeiramente negativos ou a 
sua capacidade de caracterizar amostras não-reagentes nas quais antígenos ou anticorpos não estão 
presentes. 

 

Nos CAD de Braga, Porto e Viana do Castelo é, atualmente, utilizado o teste de 4ª geração 
(Alere HIV Combo), que é um ensaio imunológico qualitativo de leitura visual in vitro para deteção 
simultânea do antigénio p24 do VIH 1 não imunocomplexado livre e de anticorpos ao VIH1 e VIH 2. 
É necessário o tampão de deteção para realizar análises em sangue total.  

O conteúdo do kit é constituído por cartões de testes revestidos com antigénio recombinante 
de VIH 1/2 e peptídeos sintéticos, anticorpos anti-p24 e avidina.10 Quanto ao desempenho, 
apresenta uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 99,72%. O tempo para leitura do 
resultado é 20 minutos.  

No CAD de Bragança mantém-se em uso um dispositivo de 3ª geração (VIKIA HIV 1/2), que é 
um teste rápido de leitura visual, que utiliza a tecnologia imuno-cromatográfica (formato ITC ou 
lateral flow) que permite a deteção qualitativa de anticorpos séricos anti-HIV 1 e anti-HIV2 no soro, 
plasma ou sangue total humano. O kit é constituído por bolsa de teste único selada que contém 
dispositivo de teste, por pipeta e conta-gotas tampão. Para amostras de sangue total, a sua 
sensibilidade é de 99,86% e a especificidade de 99,95%. O tempo até à leitura do resultado é 30 
minutos. 

Como foi referido em capítulos precedentes, a realização do teste é da responsabilidade do 
setor de enfermagem ou de área profissional que integre esse conteúdo funcional e possua 
formação específica, designadamente, médico e técnico laboratorial, devendo ser garantidas as 
necessárias condições físicas, de reserva e de confidencialidade.  

 

 

 

                                                           
10 In informação do kit Alere HIV Combo  
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Leitura e interpretação do resultado do Teste Rápido  

A leitura e interpretação de resultados deve ser efetuada de acordo com as instruções do 
fabricante do teste, sendo obrigatório respeitar todas as indicações, nomeadamente, os respetivos 
tempos de leitura.  

Os profissionais deverão assegurar-se que as condições físicas e ambientais foram 
integralmente cumpridas.  

Os testes possuem um sistema de controlo de qualidade. Para garantir que o resultado é válido, 
deverá aparecer uma linha/traço/barra (mesmo que ténue) na janela assinalada com a letra “C”, 
que significa “controlo”. Caso não surja, o resultado é inválido e o/a utente terá de ser novamente 
testado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Teste de 4ª geração Alere VIH Combo – Testes com resultado inválido 

 

Nos testes de 4ª geração atualmente em utilização nos CAD de Braga, Porto e Viana do 
Castelo11, que detetam o antigénio p24 e anticorpos, existem dois espaços sinalizados (com seta), 
respetivamente, com “AG” (antigénio) e “AB” (anticorpos VIH1/2 – sem discriminar entre VIH 1 e 
VIH 2). 

O resultado é reativo por deteção de antigénio se surgir uma linha (mesmo que ténue) no 
espaço indicado por “AG”. O resultado é reativo por deteção de anticorpos VIH1/2 se surgir uma 
linha (mesmo que ténue) no espaço indicado por “AB”. Se aparecerem, simultaneamente, as duas 
linhas/traços/barras isso significa que o teste foi reativo para o antigénio p24 e para o anticorpo. 
Paralelamente, terá de existir sempre uma barra na janela de controlo assinalada com seta e a letra 
“C”.  
                                                           
11 A descrição exemplificativa do modo de leitura dos resultados é efetuada tendo por base o teste Alere VIH Combo, sendo 
indicados os respetivos sinais e siglas inscritos neste dispositivo. O formato, imagem, siglas e sinais variam consoante as 
marcas e fabricantes.  

Teste Alere HIV Combo Testes inválidos por ausência 
de linha de controlo 

                                 

C:     Controlo      
AG: Antigénio      
AB: Anticorpos   

 
 
 

Almofada 
absorvente  
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O resultado é não reativo se aparecer apenas sinalizada a tira de controlo e não surgir qualquer 
traço/barra nos espaços/janelas “AG” e “AB”. 

Figura 4. Teste de 4ª geração Alere VIH Combo – Resultados válidos 

 

Nos testes de 3ª geração atualmente em uso no CAD de Bragança (VIKIA HIV 1/2) existe, 
igualmente, a janela / espaço de controlo “C”, com o mesmo significado. Na imagem do teste, o local 
assinalado com “S” é a janela de amostra, em que se situa a zona absorvente (onde se coloca a 
amostra de sangue e a solução tampão). 

 

  
Figura 5. Teste VIKIA HIV 1/2 – Testes inválidos por ausência de linha de controlo 

 

O resultado é não reativo se surgir apenas uma barra na linha de controlo sinalizada com “C”. O 
resultado é reativo, sem discriminar entre anticorpos VIH 1 e VIH 2, se surgir uma linha (mesmo 
que ténue) no espaço indicado por “T” e simultaneamente a linha de controlo em “C”.   

 

 

 

 

 

Teste Alere HIV Combo Teste 
não reativo 

Teste reativo 
para antigénio 

p24 

Teste reativo 
para 

anticorpos 

Teste reativo 
para antigénio p24  

e anticorpos 

                           

C:     Controlo      
AG: Antigénio      
AB: Anticorpos   

 
 
 

Almofada      
absorvente  
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Teste não reativo Teste reativo 

  
Figura 6. Teste VIKIA HIV 1/2 – Resultados válidos 

 

Divulgação do resultado  

A divulgação do resultado é sempre efetuada presencialmente, em contexto de 
aconselhamento, com a participação do(s) profissional(ais) que realizou(aram) a primeira fase do 
atendimento, devendo ser seguidos os procedimentos descritos no respetivo subcapítulo.  

O resultado deve ser transmitido de forma direta e clara, sem rodeios, nem dar lugar a 
quaisquer equívocos. Será explicado o significado do resultado, dados todos os esclarecimentos e 
respondidas as questões colocadas pelo/a utente. 

Os profissionais devem assegurar-se que o/a utente percebeu o que lhe foi transmitido, 
perguntando ao/à utente, designadamente, o que entendeu e o que significa para ele o resultado do 
teste. Deverá, ainda, questionar como se está a sentir e disponibilizar o suporte emocional 
adequado à situação.  

Em função do tipo de resultado e das especificidades e reações do/a utente, deverá prosseguir-
se o aconselhamento em conformidade com o enunciado neste manual de procedimentos.  

3.2.6. Procedimento n.º 6: Referenciação Hospitalar 

A realização de deteção VIH implica a existência de condições para disponibilizar orientação, 
encaminhamento e apoio psicológico aos/às utentes com resultado reativo. 

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, 
designadamente, a marcação de consulta hospitalar em serviço de especialidade, bem como a 
acessibilidade aos serviços.  

 A partir de novembro de 2015, na sequência da aprovação pelo Ministro da Saúde, “A Rede 

Nacional Hospitalar de Referenciação para a Infeção por VIH assenta no princípio da liberdade de 

escolha individual em relação à unidade de saúde em que se deverá efetuar esse acompanhamento.” e 

“(…) a orientação de seguimento das pessoas infetadas (…) deve garantir o primado da liberdade de 

escolha do utente em relação ao hospital em que pretende ser acompanhado clinicamente” 12.   

                                                           
12 PORTUGAL. Ministério da Saúde. Rede Nacional Hospitalar de Referenciação para a Infeção por VIH (RNHR VIH). 2015.  
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Paralelamente, através de despacho ministerial13,  foram estabelecidas disposições que 
determinam o processo de referenciação hospitalar para as pessoas infetadas por VIH, ou com teste 
reativo para o VIH, de forma a assegurar a rápida confirmação laboratorial da infeção e o seu 
acompanhamento nas unidades hospitalares, através do sistema Consulta a Tempo e Horas (CTH). 
A realização de primeiras consultas hospitalares tem o tempo máximo de resposta de 7 dias, 
contado a partir da data do registo do pedido. 

Esta normativa contempla tanto os/as utentes procedentes de serviços e estabelecimentos do 
SNS ou de entidades que com este celebraram acordos para realização de prestações de saúde, 
quanto os encaminhamentos efetuados através de pessoas coletivas privadas sem fins lucrativos 
que desenvolvem projetos de rastreio e diagnóstico precoce da infeção por VIH no âmbito da 
atribuição de apoios financeiros pelo Estado. A única nuance existente situa-se no facto da 
solicitação das entidades do SNS e convencionadas ser efetuada através do sistema CTH e das 
restantes serem realizadas diretamente junto dos estabelecimentos hospitalares, os quais gerem os 
pedidos de consulta através do sistema CTH. 

Contudo, apesar de os CAD se integrarem na categoria de serviços e estabelecimentos do SNS, 
têm uma especificidade própria, devido às suas características de anonimato, que não permite a 
referenciação através dos procedimentos definidos para as entidades públicas.  

Assim, o encaminhamento de utentes seropositivos efetuado pelos CAD, decorre 
maioritariamente por canais informais, mantendo os “pontos focais médicos”, que no âmbito dos 
protocolos anteriormente existentes com os estabelecimentos hospitalares, sempre se revelaram 
uma mais-valia para a celeridade e eficácia do processo de referenciação.  

Após cerca de 15 anos de existência dos CAD, torna-se fundamental definir, pelo menos 
regionalmente, os canais e procedimentos formais de referenciação para estes serviços.  

Sendo os CAD unidades integradas nas estruturas de Cuidados de Saúde Primários que 
proporcionam respostas de proximidade e comunitárias da responsabilidade direta do SNS, há que 
encontrar e assumir mecanismos que possibilitem compatibilizar as condicionantes decorrentes do 
seu caráter de serviço anónimo e o exigível enquadramento formal do processo de referenciação 
hospitalar dos/as utentes seropositivos detetados nos CAD.  

A questão fundamental é garantir a orientação de todos os casos reativos. A referenciação para 
uma unidade hospitalar não se pode esgotar na confirmação do resultado do teste. O principal 
objetivo é a marcação de consulta da especialidade, que assegure o acompanhamento e tratamento 
do doente. 

Como foi enunciado anteriormente, o processo de referenciação hospitalar, bem como todos os 
procedimentos subjacentes ao mesmo, têm de ser sujeitos a consentimento informado e 
esclarecido. 

                                                           
13 Despacho do Ministro da Saúde n.º 13447 -C/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 228, de 20 de novembro de 2015. 
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Para além de se fornecer a todos os/as seropositivos/as detetados/as informação sobre as vias 
de acesso a tratamento, ou pelo/a médico/a de família, ou por iniciativa própria (requisitos, lista de 
hospitais, horários de funcionamento, direções, nomes e formas de contacto), os CAD devem 
disponibilizar a referenciação direta para os serviços correspondentes às prioridades e 
necessidades do/a utente. Contudo, para haver seguimento hospitalar é necessário ser utente do 
SNS, ou cumprir as condições de admissão, no caso de migrantes.  

O encaminhamento será sempre confidencial e, preferencialmente, para um/a profissional 
previamente identificado através do “ponto focal”, mas a referenciação baseada num código de 
barras e/ou sem número de utente do SNS implica que no hospital seja realizada novamente a 
serologia para o VIH e o teste confirmatório.   

A primeira questão que se coloca é se, como regra geral, a referenciação deverá ser efetuada 
apenas com teste de rastreio reativo ou se apenas após confirmatório laboratorial (Western-Blot). 
Uma segunda questão refere-se à quebra de anonimato e ao momento do processo em que após 
consentimento informado e esclarecido, se procede à referenciação hospitalar com o doente 
identificado, diminuindo em muito o custo na repetição das análises (serologia + confirmatório), 
aquando da sua chegada a uma primeira consulta.  

Quanto à primeira questão, a experiência do trabalho dos CAD na RN aponta para a existência 
de mais-valias na realização do confirmatório e subsequente divulgação de resultado antes da 
referenciação. Estas vantagens prendem-se com o processo de adaptação do/a utente face a um 
resultado reativo e o trabalho realizado no CAD para ultrapassar a fase de negação. Para além do 
período de tempo que medeia entre a colheita (realizada imediatamente) e a divulgação do 
confirmatório, o facto de este processo ser acompanhado pela equipa que ele próprio escolheu para 
realizar a deteção de forma anónima, contribui para o envolvimento e o confronto com a realidade, 
favorecendo e reforçando a adesão ao tratamento. Paralelamente, perante um falso positivo, a 
prévia referenciação antes de confirmatório, poderá agravar custos emocionais, organizacionais e 
financeiros, para o/a utente e para o sistema.  

Quanto à segunda questão, atualmente já sucede a quebra de anonimato consentida, de modo a 
possibilitar a marcação de consulta hospitalar. Na maioria dos casos, os hospitais, para procederem 
à marcação, solicitam a identificação, havendo mesmo situações em que a referenciação só é aceite 
através do sistema Alert, exigindo que o/a utente se dirija ao seu Centro de Saúde, o que se traduz, 
frequentemente, num forte obstáculo para a aceitação e concretização do acesso ao 
acompanhamento em consulta. 

Assim, recomenda-se que, no sentido de ultrapassar os inconvenientes da dupla análise 
confirmatória, desde que o/a utente opte por aceder à referenciação disponibilizada pelo CAD, a 
quebra de anonimato passará a ser efetuada para a realização do Western-Blot. A requisição 
enviada ao Laboratório Hospitalar de referência incluirá o nome, número do SNS e restantes 
elementos considerados necessários, a par do código de barras/número de série que identifica o 
processo no CAD. Assim, o resultado do teste enviado ao CAD estará, igualmente, disponível no 
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sistema informático de saúde, ao qual terá acesso o médico hospitalar. Deste modo, não existirá 
duplicação na realização do confirmatório laboratorial, com a imediata redução de custos para o 
SNS.  

Este procedimento será complementado, posteriormente, pela referenciação direta dos casos 
positivos para os estabelecimentos hospitalares, os quais gerem os pedidos de consulta através do 
sistema CTH, conforme já sucede com as ONG. Desta forma, o intervalo de tempo entre o teste 
reativo e a efetividade da 1ª consulta hospitalar, após confirmatório, também diminui.  

É importante que neste mecanismo sejam definidos, de modo claro, os canais de comunicação 
(nos dois sentidos) entre CAD e Hospital, para que ambos os serviços tenham a informação relativa 
aos dados analíticos e à efetiva adesão a tratamento, assim como a outros elementos que venham a 
ser acertados.  

Sabendo-se, pela análise do histórico, que a adesão dos/as utentes a tratamento nem sempre 
se concretiza na 1ª referenciação, e que o retorno para pedido de referenciação volta a ser através 
do CAD, este procedimento pode contribuir para antecipar e agilizar uma nova “porta de entrada”.  

Para a implementação, acompanhamento, eventual revisão e melhoria deste sistema, será útil 
prever a realização de reuniões periódicas entre os intervenientes diretos nesta rede de 
referenciação (P6 – anexo). 

3.2.7. Procedimento n.º 7: Monitorização e Avaliação 

• Definir Indicadores de Atividade dos CAD  

De forma a poder caraterizar a população rastreada e monitorizar a atividade desenvolvida 
pelos CAD da RN, foram desenvolvidos indicadores que serão recolhidos semestralmente pela 
equipa técnica. Estes dados serão alvo de análise e posterior apresentação junto das entidades 
participantes.  

• Desenvolver uma aplicação informática de âmbito regional, que inclua a informação a 
recolher junto dos utilizadores – Ficha de Acolhimento única (anexo nº 6) – e permita a recolha de 
indicadores, com periodicidade semestral. 

• Criação de uma Equipa Técnica de Avaliação, com o objetivo de garantir a qualidade dos 
serviços de aconselhamento e deteção precoce da infeção VIH, propondo-se assim a criação de uma 
coordenação técnica de âmbito regional. 

Esta coordenação técnica deverá ter como objetivos: a elaboração de diretivas, a definição de 
procedimentos e normas, a monitorização e avaliação da atividade dos serviços, a resposta a 
solicitações regionais e nacionais. Esta coordenação deverá, ainda, ser responsável pela formação e 
atualização técnica dos profissionais que desempenharem atividades neste âmbito. 

Deverá, ainda, promover o envolvimento dos profissionais num planeamento audacioso, 
adequado e quantificável e, se considerado pertinente, a adaptação e/ou reconfiguração dos 
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serviços, de modo a aumentar a sua efetividade e ajustar-se às evoluções ocorridas, quer a nível 
técnico quer a nível social e cultural. 

Deverá reunir anualmente e sempre que necessário. A sua composição integra um elemento do 
PNVIH/Sida, um elemento do Programa Regional VIH/Sida e um elemento em representação dos 
CAD da RN (eleito). Tem como objetivos a cumprir anualmente a realização de uma auditoria aos 
centros em funcionamento e produção de um relatório da atividade destes centros (P7 – anexo). 
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4. Conclusão 

 

Com o objetivo de otimizar os recursos existentes na região e proporcionar a cobertura em 
aconselhamento e deteção da infeção VIH, de forma anónima, confidencial e gratuita a toda a área 
geográfica de abrangência da ARS Norte, bem como disponibilizar melhores respostas de 
proximidade nos diferentes contextos em que se verifique maior vulnerabilidade à infeção, 
recomenda-se:  

 

1. Redefinição das áreas geográficas de influência direta e de ação proactiva de cada um 
dos CAD, de modo a garantir total abrangência regional, quer através das unidades fixas, quer de 
respostas de proximidade em unidades móveis.  

2. Adaptação do planeamento, intervenção e tipos de resposta a disponibilizar à população 
geral e a grupos específicos (horários e locais), tendo em consideração a dimensão e características 
demográficas e epidemiológicas das respetivas áreas geográficas de influência direta de cada um 
dos CAD. 

3. Otimização dos recursos qualificados existentes no domínio do aconselhamento e 
deteção, em articulação com outras estruturas da comunidade, salvaguardando a não duplicação 
e/ou sobreposição de respostas, mas sim a complementaridade e cooperação, designadamente, em 
articulação com os restantes serviços saúde e organizações do fórum da sociedade civil. 

4. Promoção do diagnóstico de outras IST nos CAD. 

5. Definição do papel dos CAD no acompanhamento dos utentes sob profilaxias Pré e Pós 
exposição ao VIH.  

6. Implementação e desenvolvimento da aplicação informática em funcionamento no 
CAD do Porto em todos os centros de aconselhamento da região. 

7. Constituição de uma equipa técnica de avaliação (ETA).  
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Anexos – Caracterização Atual 

Anexo n.º 1: Acolhimento  

Braga 
Realizado por Equipa do CAD  
Identificação do/a utente por código numérico; 
Atendimento decorre por ordem de chegada. 

Bragança 
Realizado por Equipa do CAD 
Identificação do/a utente por código numérico 
Atendimento decorre por ordem de chegada 

Porto 

Unidade 
Fixa 

Não é necessária marcação de consulta. Atendimento realizado por ordem de 
chegada. Receção efetuada por secretário/a clínico/a (nos 
impedimentos/inexistência deste, é assegurada excecionalmente por outra 
área profissional). Não é pedida identificação, nem solicitado qualquer 
documento. Questiona-se o/a utente sobre se é a 1ª vez que recorre ao CAD 
Porto (unidade fixa ou móvel). Solicita-se o preenchimento de folha de contacto 
com elementos de caracterização geral: data nascimento; género; concelho de 
residência; naturalidade; aproximadamente há quanto tempo esteve no CAD - 
explicando-se que é para localização e anexação de processo anterior.  

Unidade 
Móvel 

Atendimento por ordem de chegada. Receção efetuada por Assistente 
Operacional (Motorista); Procedimentos idênticos aos da Unidade Fixa. 
Existem procedimentos específicos definidos de anexação de processos. 

Viana do Castelo 
Realizado por Equipa do CAD (Enfermeiro/a e Psicólogo/a). Identificação do/a 
utente por código numérico. Atendimento decorre por ordem de chegada, não 
sendo necessário marcação prévia da consulta. 
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Anexo n.º 2: Aconselhamento Pré-Teste nos CAD da região Norte 

Braga 

Realizado só por Psicólogo/a ou só por Enfermeiro/a. 
Adaptado às características do/a utente: Escuta ativa; Motivo do teste; Perceber a 
existência de comportamentos de risco; Averiguar experiências prévias de 
realização do teste; Informar e esclarecer dúvidas sobre o VIH/Sida; 
Contribuir para uma decisão livre, consciente e informada. Solicitado consentimento 
informado; 
Ponderar as implicações dos resultados;  
Duração média de 20 minutos. 

Bragança 

Realizado por Enfermeiro/a+Psicólogo/a, só por Psicólogo/a ou só por 
Enfermeiro/a. 
Motivo do teste; Perceber a existência de comportamentos de risco;  
Averiguar experiências prévias de realização do teste; Informar e esclarecer dúvidas 
sobre o VIH/Sida; Contribuir para uma decisão livre, consciente e informada. 
Solicitado consentimento informado (aos detentores de tutela, no caso de menores 
de 16 anos); Ponderar as implicações dos resultados; 
Duração média de 20 minutos. 

Porto 

Realizado por Enfermeiro/a+Psicólogo/a, só por Psicólogo/a ou só por 
Enfermeiro/a. 
Adaptado às características do/a utente: Escuta ativa e Motivo do Teste e 
identificação / exploração de comportamentos de risco; Averiguar experiências 
prévias de realização do teste; Informar e esclarecer dúvidas sobre o VIH/Sida; 
Contribuir para uma decisão livre, consciente e informada (Consentimento 
informado e esclarecido); Ponderar as implicações dos resultados. 
Duração média de 20 minutos. 

Viana do 
Castelo 

Realizado por Enfermeiro/a+Psicólogo/a, só por Psicólogo/a ou só por 
Enfermeiro/a. 
Motivo do Teste e identificação / exploração de comportamentos de risco; 
Histórico de testes VIH; Explicação do processo de teste (procedimento, significado 
do resultado, resultado no próprio dia, teste confirmatório, quebra do anonimato em 
caso de encaminhamento hospitalar após resultado positivo); 
Abordagem de mitos/crenças em relação ao VIH. Prevenção em relação ao VIH. 
Obtenção de consentimento informado (verbal) para realização de teste rápido. 
Duração média de 20 minutos. 
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Anexo n.º 3: Realização do Teste Rápido nos CAD da região Norte 

Braga 

Testes rápidos de 4ª geração – Alere HIV COMBO; Procedimento realizado por 
enfermeiro/a.  
Em caso de teste rápido reativo, confirmação efetuada (Western-Blot) já em 
contexto hospitalar (Braga), com quebra de anonimato. 

Bragança 

Testes rápidos de 3ª geração; Procedimento realizado por enfermeiro/a. Teste 
rápido reativo, efetuada colheita de sangue para confirmação (Centro Hospitalar 
do Porto – Hospital de Santo António). Resultado enviado à USP Bragança, 
preservando sempre o anonimato da pessoa. A colheita de sangue acompanhada 
por requisição com vinheta do serviço CAD, com identificação do/a utente (código 
de barras) e assinada por Médico/a de Saúde Pública. No momento é solicitado 
contato telefónico ao/à utente, e com a sua concordância, é sinalizado da receção 
do resultado. Período de janela de 12 semanas a contar desde o último 
comportamento de risco (tendo em conta a individualidade de cada utente, os 
testes de rastreio podem realizar-se antes de perfazer o período de janela). 

Porto 

Utilização do teste Alere HIV COMBO; Procedimento realizado por enfermeiro/a.  
Em caso de teste reativo é efetuada colheita de sangue para confirmatório 
(realizado no Centro Hospitalar do Porto – Hospital de Santo António) e marcada 
nova consulta para divulgação do resultado Western-Blot e/ou definida forma de 
contacto para o seu agendamento (por iniciativa do serviço ou do/a utente, caso 
este não deseje disponibilizar forma de contacto). Período de janela de 12 
semanas a contar desde o último comportamento de risco (tendo em conta a 
individualidade de cada utente, os testes de rastreio podem realizar-se antes de 
perfazer o período de janela). 

Viana do 
Castelo 

Utilização do teste Alere HIV COMBO; Procedimento realizado por enfermeiro/a. 
Em caso de teste reativo é realizado um teste confirmatório (colheita sanguínea 
para realização de confirmatório no laboratório da ULS do Alto Minho). É 
realizada colheita de sangue ao/à utente, nas instalações do CAD, sendo 
posteriormente enviado para o laboratório da ULS do Alto Minho (com requisição 
passada pelo/a médico/a do CAD), anónimo e confidencial. O/A utente é 
informado que o resultado do teste lhe será, apenas, transmitido de forma 
presencial, pelo que é definido com o/a utente a forma de contacto para o 
agendamento da consulta, podendo este contacto ser por iniciativa do/a utente 
(o/a próprio/a ligar para o serviço) ou por iniciativa do serviço (caso este deseje 
disponibilizar forma de contacto). Período de janela de 12 semanas a contar desde 
o último comportamento de risco (tendo em conta a individualidade de cada 
utente, os testes de rastreio podem realizar-se antes de perfazer o período de 
janela). 
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Anexo n.º 4: Aconselhamento Pós-Teste nos CAD da região Norte 

Braga 

Aconselhamento realizado pela mesma equipa multidisciplinar ou pelo mesmo 
elemento que realizou o teste; Transmissão do resultado obtido no teste e seu 
significado; Oferecer apoio e aconselhamento sobre as implicações do resultado; 
Disponibilizar encaminhamento para serviços de especialidade. Aconselhamento 
ajustado de acordo com situação específica e reação do/a utente ao resultado; 
Colocados à disposição do/a utente todos os recursos do serviço, nomeadamente 
na área da psicologia. 

Bragança 

Aconselhamento realizado pela mesma equipa multidisciplinar ou pelo mesmo 
elemento que realizou o teste; Transmissão do resultado obtido no teste e seu 
significado; Oferecer apoio e aconselhamento sobre as implicações do resultado; 
Disponibilizar encaminhamento para serviços de especialidade; Sensibilizar para 
a adoção de práticas seguras ou trabalhar a mudança comportamental; Colocados 
à disposição do/a utente todos os recursos do serviço, nomeadamente na área da 
psicologia. 

Porto 

Aconselhamento realizado pela mesma equipa multidisciplinar ou pelo mesmo 
elemento que realizou o teste; Transmissão do resultado obtido no teste e seu 
significado; Oferecer apoio e aconselhamento sobre as implicações do resultado; 
Disponibilizar encaminhamento para serviços de especialidade; Aconselhamento 
ajustado de acordo com situação específica e reação do/a utente ao resultado; 
Colocados à disposição do/a utente todos os recursos do serviço, nomeadamente 
na área da psicologia.  

Viana do 
Castelo 

O Aconselhamento pós-teste é realizado pelos mesmos profissionais que realizam 
o pré-teste, tendo uma duração média de 15-20min. 
É comunicado o resultado do teste confirmatório, bem como o seu significado e 
implicações, garantindo suporte emocional e aconselhamento.  
No caso de resultado reativo, disponibilizar encaminhamento para serviços de 
especialidade. Aconselhamento ajustado ao resultado e às características do/a 
utente, bem como a sua reação ao mesmo, promovendo a redução de riscos, bem 
como a identificação da rede de suporte social. 
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Anexo n.º 5: Referenciação Hospitalar nos CAD da região Norte 

Braga 

Marcação de consulta hospitalar, efetuada por um/a Médico/a de Saúde Pública, 
com quebra de anonimato, através da rede informática de articulação entre 
Cuidados de Saúde Primários e Hospitais, para marcação da segunda análise 
(Western-Blot), sem informação de retorno. 

Bragança 

Resultado positivo confirmado, é disponibilizado ao/à utente encaminhamento 
para serviços da especialidade (sempre preservando o anonimato). Após 
encaminhamento, o CAD articula informalmente com hospital de referenciação 
para informação de retorno. 

Porto 

Resultado positivo confirmado, é disponibilizado ao/à utente encaminhamento 
para serviços da especialidade (quebra do anonimato – o/a utente indica apenas 
o nome e ele próprio será o portador de uma carta com informação sucinta 
dirigida ao/à médico/a com quem foi previamente agendada consulta); O CAD 
solicita numa primeira instância ao/à próprio/a utente feedback relativo a 
presença na consulta e na impossibilidade articula informalmente com hospital 
de referenciação para informação de retorno. 

Viana do  
Castelo 

Se o/a utente aceder a acompanhamento hospitalar, o Delegado de Saúde articula 
com Hospital da escolha do/a utente, via telefónica. Neste momento o anonimato 
é quebrado, sendo o/a utente orientado para a consulta hospitalar, com 
informação clínica (em mão), na qual consta o código do CAD do/a utente, bem 
como o seu nome e o resultado. Após encaminhamento o CAD articula 
informalmente com hospital de referenciação para informação de retorno. Se o/a 
utente demonstrar necessidade e interesse, o Delegado de Saúde articula com 
Serviço de Psicologia (Diretor de Serviço) para assegurar acompanhamento ao/à 
utente. 
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Anexo n.º6: Ficha de Acolhimento Única 
                                                   

• REPE TIÇÃO:   _________________ 
• PERÍODO DE JANELA   S I M                    NÃ O   
• RESULTADO DO TE STE              

 NÃ O  RE A T I V O         
 RE A T I V O  

• AT G  (+)     
• ATG  E   ATC (+)    
• ATC  (+)              
• CO N F I R M A T Ó R I O :  

 IN D E T E R M I N A D O                                
 NE G A T I V O                 

•  P O S I T I V O  VIH  1   VIH  2   
• RE F E R E N C I A Ç Ã O  HO S P I T A L A R  
•  S I M                    NÃ O  
• SE  SIM,  Q U A L  O  H O S P I T A L :______________________ 
• CO N F I R M A D A  P R E S E N Ç A  D O  U T E N T E  N A  CO N S U L T A  
•  S I M                    NÃ O  
• TE STES AN TE RIORE S  

  NÃ O   
  S I M :    NE G A T I V O    P O S I T I V O    NÃ O  S A B E                           
  TE S T E  RÁ P I D O        E L I S A          W.  B.                
ÚL T I M O  T E S T E  H Á  ________________________             LO C A L :   
 

MOTIVO DO TESTE   
  CO N T A C T O  S E X U A L  S E M  P R E S E R V A T I V O     R I S C O  P R O F I S S I O N A L  
  RU T U R A  /  FA L H A  D E  P R E S E R V A T I V O     I N C I D E N T E S  D E  R I S C O  
  N O V A  R E L A Ç Ã O      S I N T O M A S  

___________________________ 
  PA R C E I R O  SE R O P O S I T I V O     R I S C O  D O  P A R C E I R O  
  PA R T I L H A  D E  MA T E R I A L  E .V.  ( D R O G A S )     P R Á T I C A  D E  A L T E R N E  /  P R O S T I T U I Ç Ã O  
  PA R T I L H A  D E  M A T E R I A L  ( T A T U A G E N S,  
P I E R C I N G S …)  

   RE C U R S O  À  P R O S T I T U I Ç Ã O   

  RE P E T I Ç Ã O  (F I M  D E  P E R Í O D O  D E  J A N E L A )     P L A N E A M E N T O  D A  G R A V I D E Z  
  CO N F I R M A Ç Ã O  (T E S T E  P O S I T I V O)     ME D O  
  DE T E Ç Ã O    OU T R O S   
 
 
 
DA T A  D A  S I T U A ÇÃ O  D E  R I S C O:  ____________________ 
 
 
DATA: ___ /  ___  /  _______ 
 
 
 
ASSIN ATURA DO PROFISSIONAL:____________________________ 
 
 

 
 
 
 
 

Anexo n.º6: Ficha de Aconselhamento  
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• CA R A CT E R Í S T I CA S  S O CI O D E M O G R Á F I CA S  

       
D A T A  D E  N A S C I M E N T O :  _ _ _ _  /  _ _ _ _  /  _ _ _ _ _               G É N E R O :     
N A C I O N A L I D A D E :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       F E M I N I N O        M A S C U L I N O  
N A T U R A L I D A D E :   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                           E S T A D O  C I V I L :  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
C O N C E L H O  D E  R E S I D Ê N C I A :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _             H A B I L I T A Ç Õ E S  L I T E R Á R I A S :  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

• PADRÃO DE RISCO 
• CONSUM O DE SUB STÂNCIAS 

     DR O G A S  E .V  N O S  Ú L T I M O S  30 D I A S :      NÃ O      S I M       ÚL T I M O  C O N S U M O   
     DR O G A S  E .V  N O S  Ú L T I M O S  30 D I A S :      NÃ O      S I M       ÚL T I M O  C O N S U M O   
     PA R T I L H A  D E  MA T E R I A L    NÃ O        S I M       
     MO T I V O:    FA L T A  D E  P E R C E Ç Ã O  D O  R I S C O      FA L T A  D E  MA T E R I A L     OU T R O S :   

• COM PORTAM ENTO SEXUAL 
AT I V I D A D E  SE X U A L      OR I E N T A Ç Ã O   
  NÃ O  I N I C I O U  A T I V I D A D E  S E X U A L      HE T E R O S S E X U A L  
  SE X U A L M E N T E  A T I V O                   B I S S E X U A L  
  AT U A L M E N T E  S E M  A T I V I D A D E  S E X U A L                HO M O S S E X U A L  

         NÃ O  R E S P O N D E  
PARCE IROS SE XUAIS  
NO S  Ú L T I M O S  6  M E S E S  0    1    2  A  4           >5  DE S C O N H E C I D O  
AO  L O N G O  D A  V I D A    0    1    2  A  4           5  A  9     >10  
DE S C O N H E C I D O  
 

 V I H  D R O G A S  E V  H O M O / B I S S
E X U A L  

T R A B A L H A D O R  
S E X U A L  

O U T R A  
S I T U A Ç Ã O  

P A R C E I R O  H A B I T U A L       
P A R C E I R O  O C A S I O N A L       

 
• USO DO PRESERVATIVO 
 

• MOTIVOS PARA O NÃO USO DO PRESERVATIVO 
  E N V O L V I M E N T O        RE C U S A  D O  P A R C E I R O  
  DE S C O N F O R T O  /  SE N S I B I L I D A D E      ÁL C O O L  /  D R O G A S  
  CO N F I A N Ç A  N O  PA R C E I R O       FA L T A  D E  I N F O R M A Ç Ã O  
  E V O L U Ç Ã O  D A  R E L A Ç Ã O       NÃ O  T I N H A  P R E S E R V A T I V O 
  TE S T E S  VIH  N E G A T I V O S       DE S P R E O C U P A Ç Ã O  
  OU T R O S  __________________________ 
 

• INFECÇÕES SEXUALM ENTE TRANSMISSÍVEIS  
  NÃ O       S I M    HÁ  Q U A N T O  T E M P O ? ___________ QU A I S?  
_______________________ 
  NÃ O  S A BE  

 
NO T A S  D O  A CO N S E L H A M E N T O 
 
 

PA R C E I R O  HA BI T U A L  PA R C E I R O  OC A S I O N A L  
S E X O  

V A G I N A L  
   S I M      N Ã O     N Ã O  
A P L I C Á V E L  

S E X O  
V A G I N A L  

  S I M      N Ã O     N Ã O  A P L I C Á V E L  

S E X O  O R A L    S I M      N Ã O     N Ã O  
A P L I C Á V E L  

S E X O  O R A L      S I M      N Ã O     N Ã O  A P L I C Á V E L  

S E X O  A N A L    S I M      N Ã O     N Ã O  
A P L I C Á V E L  

S E X O  A N A L     S I M      N Ã O     N Ã O  A P L I C Á V E L  
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Anexo n.º 7: Orientações Técnicas e Procedimentos 

(O1): Localização e Espaços de Atendimento  

1. Equacionar as questões relativas à perceção e sentimento de reserva e exposição.  
2. Facilidades de acesso e transportes. 
1. Existência de receção e sala de espera autónomas, preferencialmente sem exposição nem 

visibilidade para outros serviços e espaços públicos. 
2. Adequação dos espaços à dimensão e movimento de utilizadores. 
3. Existência de espaços específicos para atendimento. 
4. Existência de espaços próprios e condições adequadas para armazenamento de material de 

teste e material de prevenção.  
Privacidade nos Espaços de Atendimento 

1. O aconselhamento, a realização do teste e a divulgação do resultado deverão ser efetuados em 
espaço próprio, organizado para o efeito, onde deverá ser salvaguardada a privacidade dos/as 
utentes.  

2. A presença na consulta de formandos, ou de outros profissionais externos ao CAD, terá de obter 
o consentimento expresso do/a utente. 

3. Durante o aconselhamento e teste deve ser vedada a entrada a outras pessoas, mesmo que 
profissionais do serviço.   

(O2): Recursos Humanos  
1. Coordenador/a técnico/a; 
2. Profissional(ais) de Psicologia Clínica, com formação e competências em aconselhamento; 
3. Profissional(ais) de Enfermagem, com formação e competências apropriadas às funções 

específicas, designadamente, no domínio do aconselhamento e deteção da infeção VIH; 
4. Secretariado Clínico/Assistente(s) Técnico(s); 
5. Assistente(s) Operacional(ais)/Motorista(s) – nos serviços com unidade móvel, em que, 

complementarmente, assumem função de receção e acolhimento dos/as utentes. 
Apoio Técnico Complementar    

1. Profissional Médico – caso exista consulta para deteção e tratamento de outras IST, da 
responsabilidade direta do CAD e/ou em articulação com outra(s) unidade(s) de saúde; 

2. Apoio técnico na área da epidemiologia;  
3. Apoio técnico na área da sociologia; 
4. Apoio técnico no domínio da metodologia de investigação; 
5. Supervisão clínica nas áreas do VIH e Sida; 
6. Supervisão clínica na área do aconselhamento.  
(O3): Horários de Atendimento  
1. Os horários publicitados pelo CAD são os de atendimento. 
2. Durante os períodos de atendimento é disponibilizado aconselhamento e teste a qualquer 

cidadão/ã nacional ou estrangeiro/a, sem necessidade de marcação prévia. 
3. Os horários de atendimento a praticar devem adequar-se aos perfis dos/das utilizadores/as, 

bem como aos de populações com elevada frequência de comportamentos de risco e/ou maior 
vulnerabilidade face à infeção VIH. 

4. Todos os CAD (unidades fixas e/ou móveis) devem assegurar, pelo menos, um período de 
atendimento pós-laboral e/ou em horário desfasado dos realizados pelas restantes estruturas 
locais dos cuidados de saúde primários.  

5. Os horários de atendimento de cada CAD devem ser publicitados de forma visível nas próprias 
instalações, na(s) página(s) eletrónica(s) do(s) organismo(s) em que estão integrados, na 
página da DGS/PNVIH/Sida e noutros locais que permitam uma maior abrangência para a sua 
divulgação ao público em geral e a populações vulneráveis.  

6. Cada CAD deverá providenciar a atualização dos horários publicitados, sempre que se 
verifiquem alterações. 
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(O4): Material de Informação, Educação e Comunicação e de Prevenção  
A informação e a sensibilização devem ser reforçadas através da disponibilização de material de 
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 devem estar disponíveis e acessíveis. São considerados fundamentais os seguintes:  

• Preservativos masculinos, preservativos femininos e lubrificantes, num local visível na 
sala de espera (i.e. boião de vidro). Deve evitar-se a rotura de stock. 

• Folhetos de sensibilização/ informação sobre o teste; 
• Folhetos de sensibilização para a redução de riscos e minimização de danos. 

Para obter o material de prevenção e de IEC, deve ser consultada a Norma n.º 7, da DGS. de 
16/06/2014, atualizada a 10/10/2014.  
 

(P1): Garantia de Anonimato e Gratuitidade 
 Anónimo 
1. Nunca é solicitado qualquer nome, nem documento de identificação pessoal, para a realização 

do aconselhamento, do teste rápido e divulgação do respetivo resultado. 
2. O anonimato é salvaguardado pela atribuição de um código de barras e/ou número ao processo 

do/a utente, selecionado de forma aleatória ou sequencial, através de uma aplicação 
informática.  

3. Sem prejuízo dos procedimentos de salvaguarda do anonimato, podem ser solicitados ao/à 
utente dados gerais de caracterização, designadamente, naturalidade, freguesia e concelho de 
residência, estado civil, data de nascimento, escolaridade e profissão.  

4. Durante todo o processo de atendimento, o/a utente tem total liberdade para recusar fornecer 
quaisquer elementos ou tipo de informação, para recusar o aconselhamento proporcionado, a 
realização do teste ou colheita de sangue e, inclusivamente, não querer saber o resultado ou 
não aceitar a referenciação hospitalar. A omissão de dados ou qualquer tipo de recusa não 
inviabiliza o atendimento e/ou realização de teste, nem pode ter qualquer interferência no 
rigor e qualidade da prestação de serviços em todos os procedimentos a realizar, com 
consentimento do/a utente.  

5. O atendimento (aconselhamento e teste) é individual. A divulgação do resultado é presencial e 
transmitida unicamente ao/à utente. 

6. Tratando-se de um serviço anónimo, a transmissão do resultado do teste é verbal, não sendo 
possível disponibilizar declaração escrita, digital nem imagem do teste, face à impossibilidade 
de estabelecimento de correspondência com os elementos de identificação pessoal do/a utente. 
A eventual quebra do anonimato para este efeito não é permitida. 

7. Caso exista solicitação expressa do/a utente para a entrada de acompanhante, o/os 
profissional(ais) que efetuarem o aconselhamento apenas poderão aceitar desde que seja a 
vontade livre e esclarecida do/a utente e que, desse contacto, não podem advir inconvenientes 
para este/a. Qualquer contacto com acompanhante só pode ser efetuado num segundo 
momento, após o aconselhamento e divulgação do resultado do teste ao/à utente. Nunca 
poderão ser os profissionais a revelar ao(s) acompanhante(s) dados ou informações sobre o 
resultado do(s) teste(s).Qualquer contacto ou comunicação com acompanhante apenas pode 
suceder na presença do/a utente. 

8. No caso de menores e cidadãos que, no momento em que recorrem ao CAD para realização de 
teste de VIH, não demonstrem possuir o discernimento necessário para avaliar o sentido e 
alcance de um consentimento informado e esclarecido, deverá ser efetuado o respetivo 
encaminhamento para a rede formal de saúde.  

Gratuito 
1. A realização do aconselhamento e do teste não implicam nenhum encargo financeiro para o/a 

utente. 
2. Todos os serviços prestados nos CAD são gratuitos, incluindo a realização de consulta, o teste 

rápido, a referenciação e a disponibilização de material preventivo, não podendo ser cobradas 
taxas moderadoras, nem quaisquer outras quantias. 
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(P2): Âmbito de intervenção  
1. Realização de teste para deteção da infeção VIH, inserida em contexto de aconselhamento.  
2. Disponibilização de orientação e de referenciação hospitalar aos/às utentes seropositivos/as.  
3. Disponibilização de apoio emocional aos/às utentes seropositivos/as. 
4. Disponibilização de acompanhamento psicológico e educação para a saúde a pessoas que 

reconheçam dificuldade em reduzir comportamentos sexuais de risco.  
5. Desenvolvimento de ações de promoção da saúde sexual e de prevenção de comportamentos 

de risco, direcionadas a populações e contextos mais vulneráveis à infeção VIH.  
6. Disponibilização de material de prevenção e aconselhamento para a respetiva utilização.  

Funções complementares  
1. Desenvolvimento e colaboração em ações no domínio da promoção da saúde sexual e da 

prevenção de comportamentos de risco, direcionadas à população geral e para grupos 
específicos.  

2. Colaboração com outras unidades de saúde no âmbito da deteção precoce VIH.  
3. Realização ou colaboração com outras unidades de saúde na deteção, tratamento e 

referenciação de outras IST. 
4. Colaboração na formação de profissionais de outras áreas de atividade em que, pelo respetivo 

perfil de funções a desempenhar, seja considerada pertinente a abordagem específica no 
domínio da prevenção e adoção de comportamentos seguros. 

(P3): Atendimento 
1. O atendimento dos/as utentes é efetuada por ordem de chegada.  
2. Perguntar ao/à utente se é a 1ª vez que recorre ao CAD. 

a) Se é a 1ª vez que recorre ao CAD: 
− a.1. Esclarecer que o serviço é anónimo, confidencial e gratuito. 
− a.2. Atribuir número de processo do/a utente, com código de barras associado e/ou 
selecionado de forma aleatória ou sequencial, através de aplicação informática.  

b) Se já recorreu anteriormente ao CAD: 
− b.1. Esclarecer o/a utente que, sem quebra de anonimato, através do número que lhe foi 
atribuído no(s) contacto(s) anterior(es) será possível manter o mesmo processo e aceder 
aos respetivos dados dos atendimentos precedentes. 
− b.2. Caso o/a utente não tenha consigo o seu número/código de barras, solicitar dados 
gerais de caracterização para ser efetuada pesquisa de processo.  
− b.3. O/A utente tem total liberdade para recusar fornecer quaisquer dados ou tipo de 
informação, o que não inviabiliza o atendimento. Neste caso é realizado o procedimento 
mencionado em a.2. 

(P4): Aconselhamento 

Orientações Gerais  
1. Pode ser realizado em equipa ou por um/a profissional de saúde das áreas de psicologia, 

enfermagem ou médica, que possuam formação e competência para tal. 
2. É um processo individualizado, centrado na pessoa, com olhar atento e respeito por todas 

as formas comunicacionais, expressões e sentimentos presentes na interação 
(comunicação verbal, não-verbal, silêncios, evitamentos, receios, dúvidas, ansiedades, …). 

3. Implica a aceitação incondicional do/a utente, sem preconceitos, nem juízos de valor. 
Ausência total de apreciações avaliativas sobre comportamentos e opções do/a utente.  

4. Implica a escuta ativa e a dualidade aproximativa: a pesquisa dos motivos para recorrer ao 
CAD e a informação sobre a infeção VIH devem ser recolhidas, disponibilizadas e 
analisadas em contexto de escuta ativa, num processo de complementaridade entre o 
“recebido”, solicitado e “devolvido”, de acordo com as necessidades específicas do/a 
próprio/a utente.  

5. Implica que no processo de avaliação de risco e no trabalho para adoção de práticas mais 
seguras, respeito pela singularidade de cada utente, valorizando as suas características 
individuais, contextos e vivências, conhecimentos, crenças e as próprias limitações e 
potencialidades.   
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Fase inicial do Aconselhamento 
1. Questionar motivo que o/a levou a recorrer ao CAD. 
a) Colocar inicialmente pergunta aberta. 
b) Clarificar o motivo e a preocupação do/a utente. 
c) Pesquisar situações de risco, sinalizando-as temporalmente. 
d) Explorar a auto perceção de risco.  

2. Avaliar critérios para realização do teste.  
a) Sumariar as situações de risco identificadas.   
b) Pesquisar história de realização de testes anteriores. 

3. Analisar “período de janela” (de acordo com o “Procedimento n.º5: Realização do Teste”. 
4. Informar e explicar os diversos procedimentos implicados (teste, tempo de leitura, divulgação 

do resultado, necessidade de confirmatório face a resultado reativo, disponibilização de 
referenciação hospitalar e respetivas condições). 

5. Esclarecer o significado dos eventuais resultados. 
a) Informar o que significa um resultado não-reativo e um resultado reativo.  
b) Procurar que o/a utente antecipe sentimentos e reações face ao resultado do teste. 
c) Procurar que o/a utente perspetive a forma como lidaria face a eventual resultado reativo 

e quais as implicações que teria para si e para os seus contextos de pertença. Sinalizar 
recursos emocionais e suporte social potencialmente mobilizáveis. 

6. O profissional de saúde deve certificar-se que o/a utente entendeu a informação e os 
esclarecimentos que lhe foram prestados e quer mesmo realizar o teste. Obter o 
consentimento informado, livre e esclarecido verbal para a realização do teste. 
 

Caracterização da situação e promoção de comportamentos preventivos  
 
1. Solicitar informação com vista a uma caracterização geral dos/as utentes, de acordo com o 

ficha de aconselhamento (anexo n.º 6). 
2. Avaliar condições de saúde e de vulnerabilidade pessoal e social, incluindo, designadamente: 
a) Comportamentos aditivos. 
b) Infeções sexualmente transmissíveis. 
c) Relacionamento sexual com populações vulneráveis e VIH+  

3. Aprofundar a avaliação de risco: 
a) História relacional e comportamentos de risco. 
b) Identificação e caracterização, quer dos comportamentos de risco (incluindo a sinalização 

da(s) categoria(s) de transmissão), quer de práticas seguras e saudáveis. 
c) Potenciais circunstâncias e contextos geradores de maior vulnerabilidade. 
d) Situações ou estratégias facilitadoras de proteção. 
e) Cognições, crenças, atitudes e auto perceção do risco. 

4. Aprofundar, do ponto de vista cognitivo, emocional e social o impacto dos comportamentos de 
risco e das práticas seguras.  

5. Melhorar o autoconhecimento e reforçar a literacia em VIH: o foco deverá situar-se no trabalho 
das competências e dificuldades, no sentido de promover uma intenção interiorizada de 
mudança. 

6. Analisar com o/a utente estratégias adaptadas à(s) sua(s) realidade(s), com vista à 
implementação de comportamentos seguros e saudáveis e à redução do impacto de práticas 
não seguras.  
a) Métodos preventivos. 
b) Profilaxia pré-exposição (PREP). 
c) Profilaxia pós-exposição (PEP). 

Procedimentos relacionados com o resultado do teste  
 

1. Alertar para que, independentemente do resultado do teste, a realização regular da 
deteção precoce não deverá substituir, nem minimizar a utilização de estratégias 
preventivas.  

2. O resultado do teste deve ser sempre transmitido de forma direta e clara, explicando-se e 
reforçando-se o seu significado, realçando-se as limitações decorrentes de eventuais 
situações abrangidas pelo período de janela.  

3. Explorar os sentimentos e as reações face ao resultado do teste, apoiando o/a utente a 
lidar com a situação, disponibilizando suporte emocional. 
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4. O aconselhamento deve ser ajustado de acordo com a situação específica e a reação do/a 
utente ao resultado: 
a) Após a divulgação do resultado deverá ser dado, sempre, espaço ao/à utente para 

colocar qualquer questão ou acrescentar outros elementos adicionais. Poderá suceder que, 
nesta fase, o/a utente acrescente informação à anteriormente facultada, introduzindo novos 
dados, designadamente, quanto à sua orientação sexual, situações de risco, vulnerabilidade 
pessoal ou social, histórico de testes VIH, conhecimento prévio do seu estado serológico. 
b) Complementar e/ou reforçar as áreas abordadas no consentimento informado e 

noutras fases do atendimento,  
c) Reforçar as mensagens preventivas. 

Teste não reativo  
1. Face a teste não reativo, mas com prévias práticas desprotegidas, deve trabalhar-se a não 

desvalorização do risco, de modo a obstar a “falsas perceções de imunidade”.  
2. É imprescindível clarificar que a inexistência de infeção após comportamento de risco não tem 

significado preditivo, nem efeito protetor relativamente a futuras exposições, perante essa(s) 
ou qualquer(quaisquer) outra(s) pessoa(s).  

Teste reativo  
3. Após o tempo necessário para que a pessoa consiga exprimir as suas emoções, deverá 

assegurar-se que o/a utente compreendeu o significado do resultado e recolocar a necessidade 
de realização de teste confirmatório. 

4. Numa atitude de escuta ativa, abordam-se, designadamente, sentimentos e emoções 
subjacentes à notícia, o que mais o/a inquieta, o que vai partilhar (quando, como, com quem, 
…), rede de suporte afetiva, familiar, social e recursos disponíveis. 

5. Disponibiliza-se, de acordo com a necessidade do/a utente, informação suplementar sobre a 
infeção VIH, referenciação e tratamento.  

6. Esclarecem-se as questões que o/a utente sinta desejo ou queira colocar, identificando-se 
eventuais dificuldades que o/a utente antecipa e examinando-se, em concreto, os meios para as 
enfrentar.  

7. Recoloca-se a importância da adoção de meios preventivos para evitar uma reinfeção e a 
transmissão VIH a terceiros. 

8. Reforça-se a mensagem para a necessidade da realização do teste VIH a anteriores parceiros. 
9. Aborda-se, novamente, o processo de referenciação e, caso o/a utente dê o consentimento 

informado e esclarecido, desencadeiam-se os procedimentos para confirmatório e 
referenciação hospitalar.  

10.São colocados à disposição do/a utente todos os recursos do serviço, nomeadamente, na área 
da psicologia. Caso se revele necessário, é agendada nova consulta. 

(P5): Realização do teste 

Período de Janela 
1. Tempo que decorre entre o momento em que o indivíduo adquiriu a infeção por VIH e o 

aparecimento de níveis detetáveis de antigénio e/ou anticorpos. 
2. Varia em função do tipo de teste e da reação do indivíduo. 
3. Período de janela definido entre as 2 e as 12 semanas, de acordo com o teste utilizado.  
4. Realizar sempre o teste, de forma a cobrir todo o espaço temporal precedente à situação 

abrangida pelo período de janela.  
5. Não menosprezar a possibilidade de o/a utente assumir o resultado como real e definitivo, e 

com essa convicção ou desejo, desvalorizar ou reduzir a preocupação e ansiedade face ao risco.  
6. Reforçar o esclarecimento de que, num teste realizado durante o período da janela, há a 

possibilidade de apresentar um falso resultado negativo. 
7. Os profissionais devem certificar-se que o/a utente percebe e integra a mensagem de que um 

teste negativo apenas informa sobre o seu estado serológico antes da data em que se iniciou a 
contagem do período de janela. 

8. É obrigatório alertar para a necessidade de realização de um novo teste. 
9. Agendar consulta de aconselhamento e deteção com data e hora marcada para data posterior ao 

final do período de janela, no sentido de comprometer o/a utente. Entregar anotação por 
escrito e/ou solicitar contacto para CAD efetuar convocatória.  

10. Alertar para o risco de transmitir a infeção a outros. Recomendar a utilização sistemática de 
preservativo em todas as práticas sexuais, a não partilha de seringas ou outro material similar. 
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Material para realização do Teste Rápido 
1. Kit de testes rápidos  

a) Dispositivos de teste 
b) Solução tampão 

2. Lancetas para picada digital 
3. Micropipetas descartáveis 
4. Toalhetes ou compressas ou cotonetes com álcool 
5. Pensos rápidos 
6. Luvas descartáveis  
7. Suporte para colocação de teste (nos casos em que os testes rápidos são disponibilizados em 

“cartão de testes destacáveis”) 
8. Contentor de resíduos infeciosos (de dimensões compatíveis com a quantidade de resíduos a 

descartar) 
9. Sacos brancos para resíduos biológicos tipo III 
10. Etiquetas com número e/ou código de barras, ou caneta de acetato para identificação do teste 
11. Cronómetro para controlo do tempo de leitura 
Condições de armazenamento, conservação e utilização do material  
1. Todos os materiais e equipamentos a utilizar no decurso da realização do teste VIH, têm de ser 

conservados e armazenados de acordo com as especificações e orientações dos respetivos 
fabricantes e distribuidores.  

2. É obrigatório criar as condições prévias para garantir um adequado armazenamento e 
conservação, bem como proceder à manutenção, monitorização e avaliação periódicas dos 
parâmetros exigíveis.  

3. Com o total respeito pelas indicações constantes nas respetivas bulas de utilização, importa, 
entre outras medidas necessárias, assegurar a rigorosa verificação (durante o armazenamento 
e antes de cada utilização) dos seguintes parâmetros: 
a) Prazo de validade. 
b) Exposição à luz e a fontes de calor, frio e humidade.  
c) Temperatura (entre os limites máximos e mínimos de conservação e de utilização). 
d) Não utilizar dispositivos que tenham ficado molhados ou cuja embalagem apresente danos11. 

4. Manter devidamente fechados os invólucros ou recipientes que contêm os materiais. 
a) Se os testes rápidos são disponibilizados em “cartão de testes destacáveis”, voltar a fechar 

imediatamente todos os testes que não tiverem sido utilizados na respetiva bolsa de película 
de alumínio que contém o dessecante, pressionando o selo de uma extremidade à outra para 
fechar”11. 

b) Fechar bem o frasco que contém a solução tampão, após cada utilização. 
Quem efetua os procedimentos de teste 

1.Os procedimentos de realização do teste rápido são efetuados por profissional de enfermagem 
(ou de área profissional que integre esse conteúdo funcional e possua formação específica, 
designadamente, médico e técnico laboratorial), de acordo com as orientações e normas/bulas 
constantes do respetivo teste. 

Local e condições de espaço para realização de teste 
1. O espaço (gabinete) em que se realizam estes procedimentos preferencialmente é, o mesmo em 

que decorre o aconselhamento. 
A organização do espaço deverá permitir compatibilizar as condições para o aconselhamento e a 

realização dos procedimentos de teste, sempre com a total salvaguardada da privacidade 
dos/as utentes. 

Procedimentos do teste  
Sem prejuízo das orientações específicas constantes das bulas do teste utilizado, que prevalecem 
sobre quaisquer outras, deverão ser cumpridos os seguintes procedimentos: 

1. Deixar o teste e a solução tampão atingirem a temperatura ambiente antes do início do 
teste. Remover o teste da bolsa. No caso de cartão de testes (várias unidades por cartão), 
destacar um teste do lado direito do cartão, de forma a conservar o número do lote que se 
encontra do lado esquerdo do mesmo, rasgando pelo picotado.  

2. Identificar o teste com dados do/a utente (código de barras e/ou número do processo 
do/a utente). 

3. Escolher a ponta do dedo médio, anelar ou indicador a picar 
a) Escolher o dedo que apresentar menos calosidade.  
b) Aquecer a mão se necessário, para aumentar o afluxo de sangue.  
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4. Desinfetar a extremidade do dedo do/a utente (preferencialmente a face lateral) com o 
toalhete e deixar secar. 

5. Posicionar a mão do/a utente, de forma a ficar com a palma virada para cima. 
6. Colocar a lanceta na zona lateral da extremidade do dedo, pressionando-a firmemente. 
7. Descartar a lanceta em recipiente próprio.  
8. Rejeitar a 1ª gota de sangue, limpar o dedo com uma compressa esterilizada seca. 
9. Colher sangue 

a) Segurar o dedo de modo a ficar num nível inferior ao do cotovelo e aplicar uma 
pressão suave e intermitente na base do dedo puncionado, várias vezes.  

b) Colher o sangue, na quantidade indicada na respetiva bula (até à marca existente 
e/ou dentro dos limites assinalados), encostando o tubo capilar ou pipeta, evitando a 
entrada de bolhas de ar. 

10. Colocar o sangue no dispositivo de teste 
a) Segurar a pipeta verticalmente na janela de amostra /almofada absorvente. 
b) O sangue deve ser totalmente absorvido (na quantidade indicada nas respetivas 

instruções do teste), tendo, por isso, que se aguardar até que o sangue seja totalmente 
transferido do tubo capilar para a almofada absorvente.  

c) Tomar atenção, para não levantar o capilar da almofada absorvente antes de o 
sangue ter sido todo transferido. Pode formar-se bolha de ar que impedirá a transferência 
total da amostra e invalidar o teste. A transferência total da amostra pode demorar mais de 
um minuto.  

11. Descartar a pipeta em recipiente próprio. 
12. Colocar solução tampão. 
13. Adicionar a quantidade de solução tampão indicada pelo fabricante do teste na janela de 
amostra / almofada absorvente. 

Leitura do resultado 
1. A leitura e interpretação de resultados têm de ser sempre efetuadas de acordo com as 

instruções do fabricante do teste, sendo obrigatório respeitar todas as indicações, 
nomeadamente, os respetivos tempos de leitura.  

2. Deve assegurar-se que as condições físicas e ambientais foram integralmente cumpridas.  
3. Para ser válido o resultado, terá de aparecer uma linha/traço/barra (mesmo que ténue) na 

janela “controlo”.  
4. Caso não surja a linha de controlo, o resultado é inválido e o/a utente terá de ser novamente 

testado. 
5. O resultado é não reativo se surgir apenas a linha de controlo.   
6. O resultado é reativo se, para além da linha de controlo surgir mais alguma linha/traço/barra 

(ou linhas, consoante o teste utilizado).  
7. Registar o resultado do teste e outras informações consideradas pertinentes no processo do/a 

utente. 
8. O teste deverá ser mostrado ao/à utente, explicando-se o modo de leitura e a interpretação do 

respetivo resultado. Deverão ser esclarecidas todas as dúvidas e questões levantadas. 
9. Após a divulgação do resultado, o teste deve ser descartado em recipiente próprio. 
10.  O profissional deverá lavar as mãos após a execução de cada teste. 
Divulgação do resultado  
1. A divulgação do resultado é sempre efetuada presencialmente, no âmbito do aconselhamento, 

pelo/a(s) profissional(ais) que efetuou(aram) a fase inicial do aconselhamento, de acordo com 
as orientações e normas constantes em procedimento anterior.  

2. Em função do tempo de reação e de leitura do teste, assim como da avaliação das 
características do/a utente, o/a(s) profissional(ais) optará(ão) por transmitir o resultado, sem 
qualquer interrupção do aconselhamento, ou após um pequeno intervalo. Este processo de 
decisão deverá incluir, obrigatoriamente, a apreciação da probabilidade de o/a utente, após 
uma saída, não regressar para a divulgação do resultado. 

3. O resultado deve ser transmitido de forma simples, direta e clara. 
4. Deve ser explicado o significado do resultado, dados todos os esclarecimentos e respondidas as 

questões colocadas pelo/a utente. 
5. O/A(s) profissional(ais) deve(m) assegurar-se que o/a utente percebeu o que lhe foi 

transmitido. 
6. Perguntar ao/à utente o que significa para ele o resultado do teste. 
7. Dar “espaço” ao/à utente, respeitando a sua forma de reagir ao resultado. 
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8. Disponibilizar o suporte emocional adequado à situação. 
9. Prosseguir o aconselhamento em conformidade com o enunciado neste manual de 

procedimentos, tomando em consideração o tipo de resultado, bem como as reações e 
especificidades do/a utente. 

(P6): Referenciação Hospitalar 

Objetivo:  
1. Disponibilizar a referenciação hospitalar direta, através do CAD, para o estabelecimento 

hospitalar da sua escolha, explicando quais são as condições prévias e os respetivos 
procedimentos a realizar. 

2. Fornecer informação sobre os modos de acesso a tratamento, quer via médico/a de 
família, quer por iniciativa própria (requisitos, lista de hospitais, horários de 
funcionamento, direções, nomes e formas de contacto). 

3. Para se proceder a referenciação hospitalar é obrigatório realizar previamente teste 
rápido. Não poderá existir referenciação com declarações e/ou resultados analíticos, sem 
deteção presencial no CAD, com resultado reativo. Caso o doente aceite a referenciação via 
CAD, esta pode ocorrer: 

De forma anónima  
4. Baseada na reatividade do teste rápido ou 
5. Baseada no resultado do teste confirmatório positivo 

A colheita de sangue para teste confirmatório é realizada no CAD, que posteriormente envia para o 
hospital. Como o pedido de análise se realiza de forma anónima, a emissão do resultado também é, 
o que implica a repetição das análises (serologia + western- Blot) na 1ªconsulta hospitalar.  
Assim, recomenda-se que, sempre que o utente aceite quebrar o anonimato: 

6. A referenciação hospitalar deverá ser realizada com a identificação do utente, pois evitará 
a repetição das análises na 1ª consulta hospitalar. 

Realizar os procedimentos para colheita de sangue no CAD: 
a) Colheita de amostra de sangue, devidamente etiquetada com código e/ou número do 

processo CAD e dados de identificação do/a utente do SNS ou subsistema que lhe permite o 
acesso ao SNS.  

b) Conservação das amostras de sangue até envio para o laboratório, de acordo com os 
procedimentos padronizados para o efeito. 

c) Efetuar a requisição de análise confirmatória, contendo todos os elementos de identificação. 
Envio para o laboratório do hospital de referência do CAD. 

d) Receção do resultado dos testes laboratoriais confirmatórios. 
e)  Agendar com o/a utente consulta para divulgação do resultado e/ou definir forma de 

convocatória para a mesma. 
f) Marcação da consulta médica junto do ponto focal do estabelecimento hospitalar escolhido 

pelo/a utente ou efetuar diretamente junto dos estabelecimentos hospitalares, os quais 
gerem os pedidos de consulta através do sistema CTH. A realização de primeiras consultas 
hospitalares tem o tempo máximo de resposta de 7 dias, contado a partir da data do registo 
do pedido. 

7. Fornecer ao/à utente informação escrita com indicação da data, hora, local, profissional ou 
serviço a que se deve dirigir para a consulta médica.  

8. Elaboração de carta de referenciação a entregar ao/à utente, da qual constam os dados de 
identificação do SNS, uma síntese dos dados clínicos e que integra, em anexo, cópia do 
resultado da análise confirmatória.  

9. Reforçar as mensagens trabalhadas no aconselhamento e prestar todas as explicações 
complementares consideradas pertinentes ou solicitadas pelo/a utente, com vista à adesão 
ao tratamento. 

10. Após a data marcada para a consulta médica hospitalar: 
a) Contactar o/a utente para confirmar a presença em consulta. 
b) Contactar o hospital ou efetuar os eventuais procedimentos previamente 

acordados com os pontos focais hospitalares, no sentido de obter informação de retorno 
sobre a presença em consulta e relativamente a outros elementos relevantes.  

11. Caso a consulta não tenha sido concretizada, a equipa/profissional do CAD que realizou a 
referenciação deverá efetuar todas as diligências possíveis e necessárias para que se 
efetive a adesão do/a utente a tratamento. 

12. Disponibilizar apoio psicológico ou outro, por parte do CAD. 
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13. O/A utente deverá ser esclarecido que os procedimentos enunciados são condição para 
referenciação direta pelo CAD. Terá, no entanto, o direito de livre escolha para aceitação 
ou recusa em qualquer fase do processo. Nestes casos, será reforçada toda a informação e 
aconselhamento sobre o acesso a cuidados hospitalares, por iniciativa própria. 

(P7): Monitorização e Avaliação 

1. Definição de Indicadores 
2. Desenvolver uma aplicação informática de âmbito regional, que inclua a informação a 

recolher junto dos utilizadores Ficha de Acolhimento única (anexo nº 6) – e permita a recolha 
de indicadores, com periodicidade semestral. 

3. Criação de uma Equipa Técnica de Avaliação:  
• Elaboração de diretivas, a definição de procedimentos e normas  
• Monitorização e avaliação da atividade dos serviços  
• Resposta a solicitações regionais e nacionais  
• Responsável pela formação e atualização técnica dos profissionais que desempenharem 

atividades neste âmbito 
• Promover o envolvimento dos profissionais num planeamento audacioso, adequado e 

quantificável 
• Propor a adaptação e/ou reconfiguração dos serviços 

Indicadores de Atividade 

1. Nº Testes Realizados 
2. Nº Utentes Rastreados (valor aproximado) 
3. Nº Utentes que realizaram teste de acordo com o Sexo 
4. Nº Utentes que realizaram teste de acordo com a idade 
5. Nº Utentes rastreados por Categoria de Transmissão 
6. Nº Utentes com teste VIH reativo 
7. Nº Utentes com teste confirmatório 
8. Nº Utentes com referenciação hospitalar completa 
9. Nº Utentes seropositivos em consultas de acompanhamento  
10. Nº consultas de acompanhamento psicológico (a utentes com dificuldade em reduzir 

comportamentos sexuais de risco) 
11. Nº Utentes atendidos em consulta. 
12.  Nº ações de promoção da saúde sexual e de prevenção de comportamentos de risco, 

direcionadas a populações e contextos mais vulneráveis à infeção VIH  
13. Nº preservativos distribuídos.   
14. Nº parcerias com ONG /Serviços de saúde/estruturas comunitárias. 
Indicadores Complementares de Atividade 

Deverão ser estipulados indicadores complementares, de modo a abranger as funções 
complementares definidas para o respetivo CAD. 
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