
 

 

 

 

 
 
 
A quem se destina este folheto? 
 
Este folheto destina-se às pessoas (ou aos seus cuidadores) a quem foi oferecida ou 
recomendada a realização de um teste de VIH. 
 
Qual é o objectivo deste folheto? 
 
Este folheto contém informações sobre os motivos pelos quais lhe foi oferecido um teste de 
VIH e responde a algumas questões que possa ter. 
 
O que é o VIH? 
 
VIH significa Vírus da Imunodeficiência Humana. É um vírus que enfraquece o sistema 
imunitário do corpo humano e dificulta o tratamento de algumas infecções, aumentando 
também o risco de alguns cancros. O VIH pode afectar qualquer órgão no corpo humano. 
 
Porque me foi oferecido um teste de VIH? 
 
O teste de VIH pode ter-lhe sido recomendado por várias razões, incluindo: 
 

 Os seus sintomas e problemas de saúde podem ser explicados pela presença de VIH. 

 Sabe-se que as infecções por VIH são mais prováveis em pessoas com doenças como 
a hepatite B ou C, linfoma ou tuberculose. 

 O VIH é mais comum em certos grupos de pessoas, nomeadamente em pessoas de 
áreas do mundo onde o VIH é comum, homens que têm sexo com homens ou pessoas 
que injectam drogas. 

 Como parte de um programa de rastreio onde, apesar de ser provável estar infectado 
com o VIH, as consequências podem ser muito graves, por exemplo se estiver grávida 
ou se faz diálise renal.  

 
Não se sinta ofendido por lhe ter sido oferecido um teste de VIH. O VIH às vezes 
surpreende-nos e é nosso dever recomendar este teste a uma larga variedade de 
pessoas, independentemente dos seus estilos de vida. 
 
Tenho que realizar o teste? 
 
O teste não é obrigatório e pode informar o seu médico, enfermeiro ou assistente que não 
deseja realizá-lo. Estes profissionais irão perguntar-lhe porquê e anotar as razões no seu 
historial médico. Mais tarde, poderão voltar a perguntar-lhe se deseja realizá-lo, caso 
considerem que o teste é do seu interesse. Se a qualquer altura mudar de ideias, contacte o 
seu médico, enfermeiro ou assistente.  

Realização de um teste de VIH  



 
Quais são os benefícios de realizar o teste de VIH? 
Se alguém é portador do VIH, é melhor sabê-lo o mais cedo possível. Sem tratamento, o VIH 
pode ser muito grave e acaba por ser fatal. No entanto, com o tratamento que existe 
actualmente, as pessoas portadoras de VIH podem ter uma esperança de vida praticamente 
normal. 
 
Se alguém é portador do VIH e não tem conhecimento, pode contaminar outras pessoas sem 
o saber. Se for testado, pode então tomar conhecimento de formas para evitar a transmissão 
da doença aos companheiros e aos fetos. 
 
Quais são as desvantagens de realizar o teste de VIH? 
 
A realização do teste de VIH pode causar alguma ansiedade enquanto se espera pelos 
resultados.  
 
Como se realiza o teste? 
 
O teste padrão de rastreio de VIH é o teste sanguíneo. Como na maior parte dos outros 
testes sanguíneos, é recolhida uma amostra de sangue do seu braço por meio de uma 
pequena agulha. Apenas é necessário sangue equivalente a uma colher de chá (5ml). Se 
tiver dificuldade com análises sanguíneas, pode realizar o teste picando o dedo (teste da 
picada ou teste local) mas o teste sanguíneo normal é melhor. O laboratório procurará o vírus 
(antígeno) e a resposta do seu corpo ao vírus (anticorpo). 
 
Como e quando receberei o resultado? 
 
O laboratório espera disponibilizar todos os resultados em 7 dias úteis. O seu médico ou 
enfermeiro irá combinar consigo de que forma lhe serão comunicados os resultados. Em 
casos excepcionais, poderá conseguir-se que os resultados sejam disponibilizados no 
próprio dia. Se lhe ofereceram um teste de VIH porque está grávida, os resultados 
normalmente são entregues com os restantes resultados dos outros testes de rastreio pré-
natal. Ou seja, poderá demorar mais de duas semanas. 
 
A maior parte dos pacientes do serviço de saúde sexual recebe os seus resultados dentro de 
7 dias, numa reunião de acompanhamento. Em alguns casos, os resultados podem ser 
entregues no próprio dia ou dentro de 48 horas, mas depende da razão pela qual se está a 
realizar o teste. O resultado do teste da picada ou local está disponível em 20 minutos. Um 
teste reactivo é sempre confirmado com um teste sanguíneo padrão. 
 
O resultado é confidencial? 
 
O resultado do teste sanguíneo é entregue à equipa que o solicitou, e é esta equipa que o 
comunica a si em privado, a menos que tenham acordado anteriormente fazê-lo de outra 
forma. Todos os testes médicos são confidenciais, o que significa que estes não estão 
disponíveis a ninguém exterior à equipa que o acompanha.  
 



As outras pessoas que trabalham no centro de saúde e que não estão envolvidas nos seus 
cuidados não deverão ter acesso ao seu historial médico. O seu médico de família terá 
acesso aos resultados do teste sanguíneo. 
 
Os testes de VIH realizados numa clínica de saúde sexual são anónimos, o que significa que 
não têm seu nome. O seu médico de família não pode aceder a estes resultados. 
 
O meu teste de VIH deu negativo – o que significa isto? 
 
Se recebeu um resultado negativo quatro semanas após, na sua opinião, ter estado exposto, 
significa que não está infectado com o VIH. Em casos excepcionais, imediatamente após ter 
estado exposto ao VIH o resultado poderá aparecer negativo. Deverá regressar oito semanas 
depois da última exposição para repetir o teste. O seu médico, enfermeiro ou assistente irá 
avisá-lo se for esta a situação. 
 
Se estiver em risco contínuo de estar exposto ao VIH, poderá ser-lhe recomendado realizar o 
teste de VIH mais regularmente. 
 
 
O meu teste de VIH deu positivo – o que significa isto? 
 
Se o teste for positivo, então é quase certo que está infectado. O laboratório irá realizar 
testes adicionais na amostra de sangue original e o seu médico, enfermeiro ou assistente irá 
recolher mais sangue para confirmar o resultado. Um resultado “falso positivo” é muito raro. 
Para confirmar o resultado e garantir que não houve uma troca de amostras, uma situação 
pouco provável, é retirada uma nova amostra. 
 
 
Perguntas frequentes: 
 
Realizar um teste de VIH irá afectar o meu seguro? 
 
A Associação de Seguradoras Britânicas (ABI) declara que é prática comum perguntar se 
existem testes de VIH positivos. Não devem pedir um resultado negativo de um teste, e se 
pedirem não é obrigado a revelá-lo. Mesmo que o fizesse, não iria afectar os termos de 
nenhuma apólice. Um teste de VIH positivo pode dificultar a obtenção de um seguro, mas 
existem algumas companhias que vendem seguros a pessoas portadoras de VIH, pois a 
saúde pode ser assegurada com os tratamentos. Através de organizações como a Terrence 
Higgins Trust, poderá encontrar consultores independentes que podem dar informações 
financeiras mais especializadas. 
 
Se for portador de VIH, não quero ser informado 
 
Embora o VIH seja um diagnóstico difícil de aceitar, o desfecho é actualmente muito bom. 
Realizar o teste significa que pode aceder aos melhores cuidados e apoios para se manter 
saudável. O tratamento, quando necessário, passa habitualmente por tomar alguns 
comprimidos por dia, no máximo, e com poucos efeitos secundários. O tratamento é muito 
eficaz e as pessoas que frequentam regularmente uma clínica ressentem-se pouco ou nada 
na sua saúde. É espectável que a maior parte das pessoas tenha uma esperança de vida 



praticamente normal. No geral, a maior parte das pessoas beneficia em saber o seu estado 
relativamente ao VIH.  
 
Além disso, se for portador de VIH e o souber, pode proteger as outras pessoas reduzindo os 
riscos de transmissão da doença.  
 
Saber que o teste de VIH é negativo também pode ser tranquilizador e ajuda-o a evitar 
ansiedades futuras.  
 
 
O meu médico já me testou para “tudo”, não deveria já saber? 
Quando o sangue vai para o laboratório, o médico tem de pedir para testarem determinadas 
substâncias. O laboratório só vai testar o VIH se tal lhe for pedido. O médico só pede ao 
laboratório para testar o VIH se falar consigo primeiro. Os testes sanguíneos que os médicos 
pedem normalmente incluem a contagem dos glóbulos, testes ao fígado, testes aos rins e por 
vezes outros parâmetros como o colesterol ou a tiróide. O VIH não aparece nestes testes. 
 



 
Onde obter mais informações 
 
Se desejar falar com alguém mais aprofundadamente sobre o teste de VIH, contacte o 
serviço de saúde sexual. Estes profissionais têm muita experiência na realização de testes 
de VIH. 
 

Telefone: 

   01382 425 542 
 
 
O site da Terrence Higgins Trust contém alguma informação sobre o teste de VIH e sobre 
VIH em geral: 
www.tht.org.uk 
 
 
A NAM é uma organização que oferece informação actualizada sobre o VIH. Encontra 
respostas às perguntas mais frequentes em:  
www.aidsmap.com/hiv-basics 
 
 
Para informação local, visite o site da Blood Borne Virus Managed Care Network: 
www.bbvmcntayside.scot.nhs.uk 
 
 

http://www.tht.org.uk/
http://www.aidsmap.com/hiv-basics
http://www.bbvmcntayside.scot.nhs.uk/
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