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nota intRodutÓRia
Os dados epidemiológicos portugueses sobre as epi-

demias de vírus da imunodeficiência humana (VIH), 

da hepatite B (VHB), da hepatite C (VHC) e sífilis 

caracterizam-nas como concentradas em grupos 

prioritários1 (GP) - pessoas que fazem trabalho se-

xual, pessoas que usam drogas, pessoas migrantes 

e homens e pessoas transgénero que têm sexo com 

homens - e em áreas geográficas - urbanas e litorais.

A Rede de Rastreio Comunitária (RRC) é constituída 

por estruturas de base comunitária2 (EBC) portugue-

sas que oferecem apoio a GP. As EBC que integram a 

RRC pretendem reforçar a sua resposta comunitária3 

aos GP, através da informação para a saúde, rastreio 

rápido para o VIH, VHB e VHC e sífilis e ligação à pre-

venção e aos cuidados de saúde no Serviço Nacional 

de Saúde (SNS).

A RRC é dirigida a GP. A RRC não usa o termo “gru-

pos de alto risco” porque isso subentende “que o ris-

co está contido dentro do grupo, enquanto todos os 

grupos sociais, na verdade, estão interligados. O uso 

do termo grupo de alto risco pode criar uma falsa sen-

sação de segurança em pessoas que têm compor-

tamentos de risco, mas que não se identificam com 

esses grupos, e pode também aumentar o estigma 

e a discriminação contra os grupos designados. A 

composição dos grupos não coloca os indivíduos em 

risco; os comportamentos podem” (UNAIDS, 2015:8).

1 Conjunto de pessoas com maior exposição a situações de risco 

de transmissão e com vulnerabilidade acrescida às epidemias 

por infeções sexualmente transmissíveis;

2  Pessoas coletivas privadas sem fins lucrativos que prossigam 

fins de interesse geral em cooperação com a Administração cen-

tral ou local em termos de merecerem da parte da Administração 

a declaração de utilidade pública (Secretaria-Geral da Presidên-

cia do Conselho de Ministros, 2016, disponível em http://www.

sg.pcm.gov.pt/pessoas-coletivas-de-utilidade-publica/faq.aspx);

3 Coletivo de atividades lideradas pela comunidade para respon-

der a um problema de saúde. As atividades não estão limitadas 

à prestação de serviços e podem incluir as seguintes: advocacia 

com a sociedade civil e trabalho em rede na definição de polí-

ticas, planeamento em saúde e aplicação de investimento que 

responda às necessidades das comunidades; participar com a 

sociedade civil na monitorização do desempenho e avaliação do 

progresso da resposta nacional ao problema de saúde; e, traba-

lhar com a comunidade na resolução de iniquidades e influência 

sobre os determinantes sociais que dificultam o acesso univer-

sal à saúde (UNAIDS, 2015, disponível em http://www.unaids.

org/sites/default/files/media_asset/2015_terminology_guideli-

nes_en.pdf).

http://www.sg.pcm.gov.pt/pessoas-coletivas-de-utilidade-publica/faq.aspx
http://www.sg.pcm.gov.pt/pessoas-coletivas-de-utilidade-publica/faq.aspx
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2015_terminology_guidelines_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2015_terminology_guidelines_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2015_terminology_guidelines_en.pdf
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oBJetivos
O manual da RRC tem como referências a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos4, as recomendações 

de terminologia da UNAIDS5, as orientações técnicas 

e circulares normativas portuguesas da Direção Geral 

de Saúde (DGS) e as recomendações internacionais 

para o rastreio de VIH, VHB, VHC e sífilis conforme o 

quadro 1. Este manual não dispensa a consulta das 

referências originais.

Quadro 1 - Referências para as recomendações 

da RRC

VIH Circular normativa 058/2011 de 28/12/2011 

da DGS, atualizada a 10/12/2014

European Guideline on HIV testing, 2014, da 

International Union Against Sexually Transmitted 

Infections (IUSTI)

Consolidated guidelines on HIV testing services 

5cs: consent, confidentiality, counselling, correct 

results and connection, 2015, da Organização 

Mundial de Saúde (OMS)

Integrating collaborative TB and HIV services 

within a comprehensive package of care for people 

who inject drugs, 2016, da OMS

VHB European guideline for the management of 

hepatitis B and C virus infections, 2010, da IUSTI

Circular normativa N15/ DT de 15/10/2001 

da DGS

Guidelines on hepatitis B and C testing´, 2017, 

da OMS

VHC Circular normativa 059/2011 de 28/12/2011 

da DGS

Guidelines on hepatitis B and C testing, 2017, 

da OMS

Sífilis Sexually Transmitted Diseases Treatment 

Guidelines, 2015, do Centre for Disease Control 

and Prevention (CDC)

European guideline on the management 

of syphilis, 2014, do IUSTI

O modelo de atendimento adotado pela RRC, para a 

implementação dos programas de rastreio, é baseado 

no modelo sequencial dos 5C’s da OMS6. O modelo 

da RRC tem 6 etapas, a saber: Acolhimento, Aconse-

lhamento pré-rastreio, Execução do rastreio, Comu-

nicação do resultado, Aconselhamento pós-rastreio 

e Ligação à prevenção e/ou aos cuidados de saúde.

Os objetivos do manual são:

1. Descrever as responsabilidades da entidade pro-

motora da RRC e das EBC que aderem à RRC;

2. Descrever a necessidade de registo na Entidade 

Reguladora de Saúde das EBC que aderem à RRC;

3. Descrever as condições necessárias dos locais 

de rastreio para a prevenção e controlo das infe-

ções associadas aos cuidados de saúde;

4. Descrever os programas de rastreio para VIH, 

VHB, VHC e sífilis de acordo com um modelo de 

atendimento sequencial da RRC;

5. Descrever a conduta ética da pessoa que ras-

treia;

6. Descrever o programa de supervisão laboratorial 

e controlo da qualidade;

7. Descrever a gestão da informação dentro da 

RRC.

4 http://www.fpce.up.pt/sae/pdfs/Decl_Univ_Direitos_Homem.pdf

5 http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2015_ter-

minology_guidelines_en.pdf

6  Consolidated guidelines on HIV testing services 5cs: consent, 

confidentiality, counselling, correct results and connection, 2015, 

da OMS

http://www.fpce.up.pt/sae/pdfs/Decl_Univ_Direitos_Homem.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2015_terminology_guidelines_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2015_terminology_guidelines_en.pdf
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ResPonsaBilidades 
da entidade 
PRoMotoRa da RRC
O promotor da RRC assegura gratuitamente às EBC 

aderentes à RRC:

 Informação/assessoria técnica/acompanhamento 

para o cumprimento das responsabilidades acima 

definidas;

 Formação inicial a todos os colaboradores das 

EBC aderentes que realizem rastreios;

 Acesso aos dispositivos de testes rápidos (em-

balagens de testes e respetiva solução tampão) e 

consumíveis (capilares/pipeta e lancetas descartá-

veis) para a realização dos testes, de acordo com 

as necessidades dos GP de cada organização;

 Acesso a materiais informativos dirigidos aos GP, 

de divulgação/promoção do rastreio, do mapa da 

RRC e outros formulários e modelos padrão da 

RRC em vigor;

 Acesso à estatística mensal de atividade de ras-

treio, que for registada digitalmente, através da 

parceria com o Instituto de Saúde Pública da Uni-

versidade do Porto (ISPUP), disponível em área re-

servada do rederastreio.pt;

 Acesso à supervisão laboratorial e controlo de 

qualidade externo, dos serviços de rastreio rápido, 

através do Serviço de Imunohemoterapia do Centro 

Hospitalar de São João (SIH-CHSJ).

Pedidos de adesão à RRC

Daniel Simões - daniel.simoes@gatportugal.org

Pedido de testes e mateRiais 

Ana Pisco - ana.pisco@gatportugal.org

assessoRia téCniCa e Pedidos de testes 

e mateRiais

Rosa Freitas - rosa.freitas@gatportugal.org

assessoRia CientífiCa e foRmação dos téCniCos 

de RastReio

Miguel Rocha - miguel.rocha@gatportugal.org

estatístiCa mensal da atividade Registada

Paula Meireles - paula.meireles@ispup.up.pt

suPeRvisão laboRatoRial e ContRolo 

de Qualidade

Serviço de Imunohemoterapia do Centro Hospitalar 

de São João
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ResPonsaBilidades 
das eBC adeRentes 
À RRC
As EBC da RRC asseguram na estruturação dos ser-

viços de rastreio que:

 As pessoas, independentemente da idade, as-

cendência, sexo, identidade de género, orientação 

sexual, etnia, língua, território de origem, religião, 

convicções políticas ou ideológicas, instrução, si-

tuação económica ou condição social, têm direito 

de acesso ao conhecimento do seu estatuto sero-

lógico para as infeções pelo VIH, VHB, VHC e sífilis 

num ambiente protegido e, em conformidade, aos 

cuidados de saúde necessários;

 O aconselhamento é individual, voluntário, infor-

mativo, atualizado e anónimo;

 O rastreio é individual, voluntário, consentido e 

anónimo;

 O resultado do rastreio é individual, anónimo e 

confidencial;

 Os testes usados no rastreio rápido são precisos, 

fiáveis e aprovados pelas autoridades de saúde 

competentes;

 O encaminhamento para profilaxia, diagnóstico e 

tratamento no SNS é consentido e confidencial;

 A notificação de parceiros, quando exista nas 

EBC, é voluntária e liderada pela própria pessoa;

 Há participação das populações prioritárias no 

desenho, implementação e avaliação dos serviços 

de rastreio da EBC;

 As abordagens comunitárias usadas para aumen-

tar a aceitabilidade e proximidade do rastreio são 

aceites e adaptadas ao GP a que se dirigem.

As instalações dos locais de rastreio das EBC devem:

 situar-se próximo dos locais de residência, educa-

ção, trabalho ou socialização dos GP;

 cumprir os requisitos estabelecidos na lei em ma-

téria de construção e urbanismo;

 usar sinalética compreensível ao GP a que o cen-

tro se dirige;

 cumprir a eliminação de barreiras arquitetónicas, 

nos termos da legislação em vigor;

 satisfazer as regras e regulamentos aplicáveis às 

instalações elétricas;

 usar acabamentos, superfícies e equipamentos 

que permitam a manutenção de um grau de higieni-

zação compatível com a atividade desenvolvida nos 

locais a que se destinam (ex. superfície de rastreio 

é lavável e não deteriorável com a desinfeção com 

a solução alcoólica não residual).

 cumprir os requisitos estabelecidos na lei em ma-

téria de gestão de resíduos (ex. estão disponíveis 

no local de rastreio os contentores para resíduos 

hospitalares do Grupo III e Grupo IV).

 satisfazer as condições de atmosfera de trabalho, 

de temperatura e de humidade previstas na legisla-

ção em vigor sobre comportamento térmico e siste-

mas energéticos dos edifícios e sobre higiene e se-

gurança do trabalho (ex. os testes são conservados 

em ambiente seco, humidade inferior a 60%, sem 

exposição solar e entre os 2 e os 30 graus Celcius);

 usar acabamentos que permitam a manutenção 

de um grau de insonorização compatível com priva-

cidade e confidencialidade da atividade desenvolvi-

da nos locais a que se destinam.

As EBC da RRC organizam dossier técnico onde 

conste, pelo menos, o seguinte:

 Identificação do coordenador da EBC e da pessoa 

de ligação à RRC, bem como do responsável técni-

co pela supervisão médica do rastreio, e contatos;

 Identificação do laboratório e técnico responsá-

veis pela supervisão laboratorial e controlo de qua-

lidade do rastreio (caso inexistente, subscrevem os 

definidos para a RRC);

 Identificação, habilitação e formação dos colabo-

radores da EBC que irão realizar o rastreio;

 Localização, ou área de intervenção, da EBC e 

dos GP a que se dirige;

 Definição da oferta de serviços de rastreio, nor-

mas de funcionamento e procedimentos, definidos 

pelos responsáveis técnicos pela supervisão médi-

ca e pela supervisão laboratorial (caso inexistente, 

subscrevem os definidos para a RRC);

 Definição da via de referenciação para os cuida-

dos de saúde do SNS, para cada infeção sexual-

mente transmissível, conforme normas da DGS e 

legislação em vigor (caso inexistente, subscrevem 

os definidos para a RRC);
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 Código de conduta ética dos colaboradores, bem 

como o acordo de confidencialidade nominal assi-

nado pelos colaboradores que realizam rastreios 

(caso inexistentes, subscrevem os definidos para a 

RRC);

 Plano de higiene e segurança do ambiente confor-

me normas da DGS e legislação em vigor, definido 

pelo responsável técnico pela supervisão médica;

 Plano de gestão de resíduos conforme legislação 

em vigor, definido pelo responsável técnico pela su-

pervisão médica;

 Plano de formação inicial e atualização bienal dos 

colaboradores que realizam o rastreio (caso inexis-

tente, subscrevem os definidos para a RRC);

As EBC da RRC registam e conservam em arquivo 

durante os períodos constantes da lei vigente os se-

guintes documentos:

 O registo das referenciações para diagnóstico ou 

tratamento no SNS;

 O registo do lote, validade e instruções do fabri-

cante relativos aos testes rápidos em uso;

 O registo de produção de resíduos hospitalares 

nos termos da legislação em vigor;

 O registo de formações e presenças, bem como 

as orientações técnicas resultantes destinadas à 

atividade profissional;

 Os relatórios de atividade;

 Os relatórios de supervisão laboratorial e controlo 

de qualidade;

 Os protocolos celebrados com outras unidades de 

saúde;

 Os acordos de parceria com outras organizações 

da sociedade civil;

 Os protocolos de investigação em curso e respeti-

vo parecer favorável da comissão ética;

 Os relatórios das auditorias externas realizados 

pelas autoridades de saúde competentes;

 Os contratos celebrados com terceiros, nomeada-

mente no âmbito da gestão dos resíduos hospita-

lares, higienização das instalações e formação dos 

colaboradores.

Os documentos acima referenciados suscetíveis de 

processamento eletrónico, podem ser arquivados em 

suporte informático, desde que sejam cumpridas nor-

mas de segurança que garantam a sua manutenção e 

consulta em boas condições de acesso e legibilidade, 

devendo cumprir a respetiva regulamentação legal, 

nomeadamente no que concerne à proteção de da-

dos pessoais.

Os contratos, ou extratos de contratos, relativos a 

equipamentos devem ser conservados durante todo 

o tempo em que os mesmos se encontrarem em fun-

cionamento, bem como o registo das visitas de ma-

nutenção.
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ReGisto na entidade 
ReGuladoRa de saÚde

Embora não existam ainda recomendações para o 

rastreio em meio comunitário, é recomendada a ins-

crição das EBC da RRC na entidade competente para 

regular a sua atividade: a Entidade Reguladora da 

Saúde (ERS).

Esta inscrição é feita online e tem custos associados, 

embora esteja prevista isenção de custos para IPSS. 

A equipa da ERS pode ser contactada por um formu-

lário de pedido de contacto disponível no site7.

As EBC da RRC devem solicitar registo como “Cen-

tros de Rastreio” ou “Unidades Móveis de Saúde”, ti-

pologias já existentes onde podem ser inseridas as 

diversas EBC aderentes.

Em paralelo a este processo, cada entidade deve ter 

disponível um Livro de Reclamações8 nos locais onde 

o teste é efetuado, sendo a sua existência e a divulga-

ção da mesma legalmente obrigatórios.
 
7ERS.pt
8INCM.pt

https://www.ers.pt
https://incm.pt/portal/index.jsp
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ContRolo das inFeçÕes 
assoCiadas aos Cuidados de saÚde
As das infeções associadas aos cuidados de saúde (IACS) são infeções adquirida pelos clientes em consequência 

dos cuidados e procedimentos de saúde prestados e que pode, também, afetar os profissionais de saúde durante 

o exercício da sua atividade. A execução dos programas de rastreio da RRC exigem quatro ações críticas para a 

prevenção e controlo das IACS, a saber: higiene e desinfeção das mãos, uso indicado e correto das luvas, limpezas 

e conservação das instalações e gestão de resíduos. 

A correta higiene das mãos está descrita na Circular Normativa n. º13/DQS/DSD de 14/06/2010. O fluxograma da 

técnica de lavagem das mãos disponível para consulta no Apêndice 1. Os momentos corretos para a lavagem das 

mãos durante o rastreio foram incluídos em todos os programas de rastreio da RRC.

O uso indicado e correto das luvas está descrito na Circular Normativa nº 013/2014 de 25/08/2014 atualizada a 

07/08/2015. Em conformidade, a RRC recomenda que as EBC adquiram luvas de nitrilo para a atividade de ras-

treio. Os momentos corretos para o uso das luvas durante o rastreio foram incluídos em todos os programas de 

rastreio da RRC.

A limpeza e conservação das instalações deve estar planeada e afixa na EBC aderente. Não existem à data circula-

res normativas para estes planos de higienização. Os documentos mais adequados para consulta são os manuais 

de limpeza e higienização / controlo da infeção das administrações regionais de saúde locais. As figuras abaixo são 

um exemplo do plano de higienização de um centro de rastreio de Lisboa, após consulta e aplicação do manual de 

controlo de infeção da administração regional de Lisboa e Vale do Tejo.

exemPlo da PaRte da fRente do Plano de higienização

ÁReas do CentRo n.º nível fReQuênCia de limPeza oRientações

Corrente Conservação Imediata Global

Gabinetes 

de atendimento 

3

Semicrítica 

geral
2 x dia 1 x semana

Quando 

ocorra 

situações 

de derrame 

ou salpicos 

de sangue 

ou outra 

matéria 

orgânica

2 em 2 meses

a)

Área sanitária 

para utilizadores

1
b)

Área sanitária 

para colaboradores

1
c)

Área de quadros técnicos 

e conservação 

de resíduos

1
Semicrítica 

específica

Após a remoção 

dos contentores/sacos
d)

Área de trabalho 

e serviço administrativo

2

Não crítica 1 x dia 1 x semana 6 em 6 meses

e)

Área de cozinha 

e refeitório

1
f)

Área de armazenamento 

de material não clínico

1
g)

Corredor 1 h)

Átrio de receção e espera 1 i)

Entrada e montra 1 j)
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exemPlo da PaRte de tRÁs do Plano de higienização

ÁReas oRientações 

esPeCífiCas

da limPeza CoR-

Rente

oRientações 

esPeCífiCas

da limPeza de 

ConseRvação

oRientações 

esPeCífiCas

da limPeza 

imediata

oRientações 

esPeCífiCas

da limPeza 

global

Gabinetes 

de atendimento 

a)

Área sanitária 

para utilizadores

b)

Área sanitária 

para colaboradores

c)

Área de quadros técnicos 

e conservação resíduos

d)

Área de trabalho 

e serviço administrativo

e)

Área de cozinha 

e refeitório

f)

Área de armazenamento de 

material não clínico

g)

Corredor h)

Átrio de receção e espera i)

Entrada e montra j)

A gestão de resíduos consiste num conjunto de operações (separação, conservação, recolha, transporte, arma-

zenagem, tratamento, valorização ou eliminação) com o objetivo de eliminar os perigos ou prejuízos para a saúde 

humana (redução significativa do risco de infeções associadas aos cuidados de saúde) e (sustentabilidade) am-

biental. Inicia-se com a correta triagem no local de produção e termina com a entrega correta dos resíduos a enti-

dade competente para o seu tratamento ou valorização. A gestão de resíduos está regulamentada pelos Despacho 

242/1996 de 13 agosto; | Decreto-Lei N.º 366-A/1997 de 20 dezembro, alterado pelo Decreto-Lei N.º162/2000 

de 27 de julho e Decreto-Lei N.º92/2006 de 25 de maio, que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva 

N.º2004/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro | Portaria N.º 29-B/1998 de 15 de janei-

ro | Decreto-Lei N.º 407/1998 de 21 de dezembro | Decreto-Lei N.º 178/2006 de 5 setembro com a redação dada 

pelo Decreto-Lei N.º 73/2011 de 17 junho | Direção Geral de Saúde (2007). Plano de gestão de resíduos hospitala-

res em centros de saúde (PGRHCS) Lisboa: Direção Geral de Saúde | Decreto-Lei N.º 6/2009 de 6 janeiro com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei N.º 266/2009 de 29 setembro. O mais crítico para a implementação dos 

programas de rastreio está relacionado com os desperdícios decorrentes da atividade que são considerados resí-

duos hospitalares dos Grupo III (contaminados com sangue) e Grupo IV (corto-perfurantes). As EBC da RRC terão 

de contratualizar empresa especializada para descarte seguro destes resíduos e obter os contentores apropriados.
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PRoGRaMa de RastReio 
da inFeção Pelo viH

1ª etaPa- aColHiMento
 Apresentar-se em local onde a pessoa, ao identifi-

car-se de volta, não perda o anonimato perante ou-

tros clientes.

 Assegurar que o local de rastreio tem condições 

para manter a confidencialidade das informações tro-

cadas.

 Informar que o rastreio é anónimo, confidencial e 

gratuito.

 Informar que o rastreio é dirigido a GP, mas não é 

exclusivo, qualquer pessoa que cumpra pelo menos 

um critério de seleção pode aceder a rastreio.

 O rastreio a menores é do superior interesse da 

criança (idade superior a 12 anos)9.

 Assegurar que o rastreio é voluntário (a pessoa 

pode recusá-lo) – e que a pessoa não está a ser coa-

gida por terceiros a fazer o rastreio.

 O consentimento verbal é suficiente.

 Questionar se é a primeira vez que faz o teste ou 

usa o serviço.

 Em caso afirmativo, existem informações adicio-

nais a comunicar relativas à infeção pelo VIH, pe-

ríodo janela do teste, necessidade de confirmar o 

resultado, caso reativo, e quais as formas de pre-

venção da transmissão da infeção disponíveis.

9http://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/writer_file/docu-

ment/3097/Parecer_007_2016.pdf

2ª etaPa- aConselHaMento 
PRÉ-RastReio
 Instruir a pessoas sobre as situações indicativas 

para o rastreio de VIH:

 Não usar sempre o preservativo no sexo vaginal 

ou anal;

 Ter sexo com pessoas que vivem com VIH que 

tenham carga viral detetável ou que não estejam 

em tratamento;

 Partilhar ou ter partilhado materiais para consumo 

de drogas injetadas;

 Ter resultado  reativo ou diagnóstico recente de 

outra infeção de transmissão sexual, tuberculose 

ou doença definidora de SIDA.

 Instruir a pessoa para calcular o seu período janela:

 O teste rápido de VIH pesquisa anticorpos (estes 

são produzidos pelo organismo após exposição ao 

vírus). O tempo entre a exposição ao vírus e a pro-

dução de anticorpos suficientes para serem deteta-

dos pelo teste chama-se período janela. O período 

janela é de 90 dias.

 Considera-se período janela recente as que têm 

menos de 45 dias desde a exposição e período ja-

nela tardio as que têm 45 dias ou mais dias desde a 

exposição. Os de período janela recente são convi-

dados a repetir o teste aos 30 dias, caso aplicável, e 

os de período janela tardio são convidados a repetir 

o teste aos 91 dias da exposição.

 As pessoas fora do período janela (90 dias ou 

mais) desde a exposição são convidadas a realiza-

rem o rastreio de VIH e a repetir o teste sempre que 

aconteça nova situação de exposição.

 Instruir a pessoa sobre a leitura do resultado do tes-

te:

 O resultado está pronto para leitura em 1 minuto.

 É ‘teste inválido, é necessário repetir o teste’ caso 

não apareça a bola azul na área de controlo;

 É ‘teste reativo, é necessária análise confirma-

tória’ caso apareçam as bolas azuis nas áreas de 

controlo e de resultados de teste (independente-

mente de a bola azul ser mais clara ou mais escura 

do que a bola azul da área de controlo; nunca usar 

o termo ‘teste indeterminado’);

 É ‘teste não reativo, de há 3 meses para trás não 

te foi transmitida a infeção por VIH’ caso apareça 

apenas a bola azul na área de controlo.

 Instruir a pessoa sobre a sensibilidade e especifici-

dade do teste (caso questão sobre possibilidade de 

falsos positivo ou negativo):

 O dispositivo de teste INSTI HIV-1 da BioLytical 

Laboratories Inc., Canada, reporta uma sensibilida-

de =99.8% e especificidade =99.9% com o uso de 

sangue total capilar. A probabilidade de falso nega-

tivo é de 0,2% e de falso positivo de 0,1%.

http://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/writer_file/document/3097/Parecer_007_2016.pdf
http://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/writer_file/document/3097/Parecer_007_2016.pdf
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 Instruir a pessoa para a necessidade de confirmar o 

resultado quando reativo:

 O resultado não reativo não requer confirmação, 

com a salvaguarda relativa ao período janela cor-

respondente.

 Existe uma pequena probabilidade de existirem 

resultados falsos reativos, ou seja, todos os resul-

tados reativos deverão ser confirmados no hospital.

 A confirmação é feita com a pesquisa do próprio 

vírus, análise disponível nos hospitais nos serviços 

de infeciologia. As pessoas que vivem com VIH só 

são seguidas nos hospitais públicos, onde os antir-

retrovirais estão disponíveis.

 Convidar a pessoa a participar na coorte da RRC:

 A duração de participação é de cerca de 15 mi-

nutos.

 As perguntas são sobre práticas sexuais, de pro-

teção e rastreio, de histórico de infeções de trans-

missão sexual, e de uso de drogas e discriminação.

 Todas as perguntas têm a opção de não respon-

de, caso se sinta desconfortável a responder a al-

guma questão.

 Não existem dados de identificação no questio-

nário, é criado um código que será o mesmo em 

futuras participações.

 As pessoas que entrem no estudo respondem 

sempre às mesmas questões em futuras visitas, 

a última pergunta é se quer continuar a participar 

– Possibilita a saída do estudo em qualquer visi-

ta, incluindo a primeira, caso não tenha gostado de 

participar.

 A análise dos dados é sempre coletiva.

 A participação de uma pessoa contribui com a 

sua realidade/fotografia que se junta à realidade/

fotografia de outras pessoas – o conjunto das rea-

lidades/fotografias permite criar o filme do que se 

passa com a comunidade em relação à epidemia 

pelo VIH.

 O estudo permite à EBC adaptar as suas inter-

venções à epidemia local dos GP a que se dirige.

3ª etaPa- eXeCução 
do RastReio
1. Lavar as mãos.

2. Reunir o material em tabuleiro de inox:

 2 Luvas de nitrilo;

 1 Compressas não tecido 7,5x7,5cm mais Frasco 

de álcool etílico a 95% (250ml) ou Toalhete descar-

tável embebido em solução alcoólica;

 1 Compressa não tecido 7,5x7,5cm ou 1 penso 

rápido;

 Dispositivo de punção descartável (lanceta);

 1 dispositivo de teste INSTI VIH1 / VIH2 + 1 Pipeta 

mais Frasco de solução 1 (Sample Unit) mais Fras-

co de solução 2 (Color Developer) mais Frasco de 

solução 3 (Clarifying Solution);

 1 Contentor de resíduos corto-perfurantes e de 

resíduos do Grupo III (saco branco).

3. Calçar as luvas.

4. Executar o teste conforme instruções do fabricante 

do dispositivo de teste:

4.1. Retirar a película plástica protetora do disposi-

tivo de teste;

4.2. Abrir a tampa do frasco de solução 1;

4.3. Posicionar a mão de forma a ficar com a palma 

virada para cima;

4.4. Escolher a face lateral da ponta do dedo médio, 

anelar ou indicador;

4.5. Limpar a ponta do dedo com álcool e deixar 

secar ao ar;

4.6. Pressionar a lanceta contra o dedo e puncionar;

4.7. Eliminar a lanceta no contentor de corto per-

furantes;

4.8. Garrotar o dedo com a mão e espremer a ponta 

do dedo até obter uma gota de sangue;

4.9. Encostar a extremidade da pipeta à gota de 

sangue, evitando a entrada de bolhas de ar;

4.10. Repetir os dois passos anteriores até preen-

cher a pipeta com sangue até à linha preta;

4.11. Dar compressa seca à pessoa e pedir para 

apertar o local da picada até estancar (dar penso 

rápido se necessário);

4.12. Colocar o sangue dentro do frasco 1, fechar a 

tampa e agitar;

4.13. Eliminar pipeta no saco branco;
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4.14. Colocar o conteúdo do frasco 1 no dispositivo 

de teste e deixar absorver;

4.15. Colocar frasco 1 e luvas no saco branco;

4.16. Lavar as mãos com fricção assética;

4.17. Colocar a dose indicada no conta-gotas do 

frasco de solução 2 e deixar absorver;

4.18. Colocar a dose indicada no conta-gotas do 

frasco de solução 3 e deixar absorver.

4ª etaPa- CoMuniCação 
do Resultado
5. Ler o resultado conforme instruções do fabricante 

do dispositivo de teste:

5.1. Comunicar ‘teste inválido, é necessário repetir 

o teste’ caso não apareça a bola azul na área de 

controlo;

5.2. Comunicar ‘teste reativo, é necessária análise 

confirmatória’ caso apareçam as bolas azuis nas 

áreas de controlo e de resultados de teste (inde-

pendentemente de a bola azul ser mais clara ou 

mais escura do que a bola azul da área de controlo; 

nunca usar o termo ‘teste indeterminado’);

5.3. Comunicar ‘teste não reativo, de há 3 meses 

para trás não te foi transmitida a infeção por VIH’ 

caso apareça apenas a bola azul na área de con-

trolo.

5ª etaPa- aConselHaMento 
PÓs-RastReio
 Instruir a pessoa sobre o processo de confirmação 

da infeção pelo VIH, caso reativo:

 A confirmação está acessível através de consulta 

de infeciologia/medicina interna do hospital público;

 São necessários obter dados de identificação 

para se pedir a primeira consulta no hospital;

 O hospital comunica à EBC a data da consulta, 

posteriormente comunicada ao cliente;

 A primeira consulta consiste em questionário de 

saúde e requisição de exames;

 Os resultados das análises e exames, quando to-

dos disponíveis, motivam a marcação da segunda 

consulta;

 É na segunda consulta que se comunica o diag-

nóstico de infeção pelo VIH;

 É na segunda consulta, com o diagnóstico da infe-

ção pelo VIH, que se inicia o tratamento.

 Instruir a pessoa sobre a infeção pelo VIH, transmis-

são sexual e níveis de risco:

 O VIH não se consegue multiplicar sozinho. O 

VIH usa as células de defesa do sistema imunitá-

rio, chamadas células CD4, como uma fotocopia-

dora. As células CD4 são destruídas no processo 

de fotocópia do VIH. Ao longo do tempo, o número 

de cópias de VIH aumenta e o número de células  

CD4 reduz-se, deixando o sistema imunitário com 

uma resposta deficiente de defesa contra outras 

infeções – síndrome da imunodeficiência adquirida 

ou SIDA.

 A transmissão do vírus acontece quando existe 

contato entre fluídos corporais da pessoa com infe-

ção com cópias do vírus em quantidade significati-

va e o sangue de outra pessoa sem infeção (através 

de uma lesão, com rutura de capilares sanguíneos, 

da mucosa ou pele). Existem apenas cinco fluídos 

corporais, envolvidos nas práticas sexuais, com 

carga viral suficiente para transmitir a infeção por 

VIH, são eles (da maior para a menor carga viral) o 

sangue, esperma, muco retal, secreções vaginais e 

líquido pré-ejaculatório.

 O risco de transmissão varia conforme a muco-

sa envolvida na prática sexual. A mucosa oral é a 

mais espessa, seguida da vaginal, da do prepúcio 

e por fim a anal – menos espessa. A mucosa oral 

é a mais lubrificada, seguida da vaginal, da do pre-

púcio e por fim a anal. O tempo de contacto com os 

fluídos corporais infeciosos é mais prolongado na 

mucosa anal, seguido da vaginal, da do prepúcio 

e por fim a oral. Devido as estas diferenças o risco 

de transmissão de VIH nas práticas orais é baixo, 

nas vaginais médio e nas práticas anais, insertiva 

e recetiva, alto.

 Contudo existem outros fatores que aumentam a 

transmissão de VIH, são eles:

1. Ejaculação na boca (esperma tem maior carga 

viral que líquido pré-ejaculatório, a saliva não tem 

capacidade de inativar tantas cópias de vírus e o 

tempo de exposição aumenta com a receção do 

esperma na boca);

2. Contato com pessoa que vive com VIH com 

carga viral detetável;

3. Ter uma IST não tratada (inflamação/lesão da 

mucosa, porta de entrada para o VIH).
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 Assim com existem outros fatores que diminuem a 

transmissão de VIH, são eles:

1. Pessoa com VIH em tratamento, com carga vi-

ral indetetável há pelo menos 6 meses (não trans-

mite a infeção por via sexual);

2. Toma consistente e diária de profilaxia pré-ex-

posição (redução 99% da probabilidade de trans-

missão da infeção por via sexual);

3. Uso consistente do preservativo (redução mí-

nima de 70% da probabilidade de transmissão 

da infeção por via anal e 80% por via vaginal, 

existência de 30%-20% de não eficácia devido a 

acidentes ou falhas no uso do preservativo, mais 

frequentes no sexo anal por menos lubrificação);

4. Parceiros sexuais com testes não reativos para 

o VIH, fora do período janela de cada um, com 

uso consistente da monogamia (ausência de ris-

co).

 Oferecer folheto informativo sobre VIH da RRC, 

disponível para reprodução em redederastreio.pt/pu-

blic/uploads/infoarticles/VIH%20-%20Portugues%20

-%20Final.pdf;

 Instruir a pessoa sobre as ferramentas de preven-

ção da infeção pelo VIH:

 Preservativos: usar cartaz informativo da RRC 

sobre os passos para o uso correto do preservativo, 

Apêndice 2. Exemplificar a colocação com recurso 

a próteses vaginais ou penianas. Recomendar o 

uso de lubrificante à base de água ou silicone com 

preservativos de látex (lubrificantes à base de óleo, 

vaselinas ou cremes dissolvem o látex). Recomen-

dar o uso de lubrificante sempre que o preservativo 

é usado para o sexo anal (o lubrificante que cobre 

o preservativo só é suficiente para o sexo vaginal).

 Profilaxia pós-exposição ou PPE: usar folheto 

informativo sobre PPE. A PPE é um tratamento que 

impede a infeção pelo VIH após uma situação de 

exposição ao vírus que tenha acontecido há menos 

de 72 horas. A PPE consiste na toma comprimidos 

durante um mês. A PPE precisa ser iniciada o mais 

rapidamente possível após a exposição. Se possí-

vel nas primeiras horas e até às 72 horas. Quanto 

maior o atraso, menor será a probabilidade da PPE 

funcionar. A PPE só está acessível nos serviços de 

urgência dos hospitais públicos. Aceder à PPE im-

plica avaliação médica prévia, falar sobre as práti-

cas sexuais, análises para excluir a infeção pelo VIH 

já existente e se se sabe o estatuto serológico do(s) 

parceiro(s) envolvido(s). Ler mais em gatportugal.

org/public/uploads/publicacoes/brochuras/PPE.pdf

 Profilaxia pré-exposição ou PrEP. Pré signifi-

ca “antes” – i.e. tomar medicamentos antes de ter 

sexo (e também depois). A exposição significa uma 

oportunidade ou situação em que seu corpo está 

exposto ao risco de contrair o VIH. A profilaxia signi-

fica uma maneira de prevenir uma infeção. A PrEP 

protege contra o VIH independentemente do uso do 

preservativo. PrEP consiste na toma de um com-

primido que contem dois medicamentos (tenofovir 

+ emtricitabina). A eficácia da proteção é de 99% 

se corretamente usada. Ler mais em checkpointlx.

com/public/uploads/infosaude/PrEPonline.pdf

 Tratamento como prevenção: os medicamentos 

contra o VIH (ou antirretrovirais) impedem o VIH de 

usar as CD4 para se copiarem. Assim, ao longo do 

tempo sob tratamento contra o VIH, a quantidade 

de CD4 necessárias à nossa proteção é recupera-

da e a carga viral (cópias do vírus em circulação 

no sangue) diminui progressivamente até que fica 

indetetável. O tratamento antirretroviral impede a 

progressão para SIDA, possibilitando uma esperan-

ça média de vida equivalente a uma pessoa que 

não tenha a infeção pelo VIH. O tratamento antirre-

troviral contribui para manter uma carga viral inde-

tetável. O risco de transmissão de uma pessoa que 

vive com a infeção pelo VIH, sob tratamento eficaz, 

e com carga viral indetetável há pelo menos seis 

meses é negligenciável a nulo. Assim, o tratamen-

to como prevenção, ou TcP, refere-se a qualquer 

método de prevenção de VIH que use o tratamento 

com medicamentos antirretrovirais para diminuir o 

risco de transmissão de VIH para um parceiro se-

xual ou de injeção e entre mãe-filho. O tratamento 

reduz a carga viral de VIH no sangue, esperma, se-

creções vaginais e retais a níveis muito baixos e, 

como resultado, impede a transmissão de VIH. Ler 

mais em preventionaccess.org/faq;

http://www.redederastreio.pt/public/uploads/infoarticles/VIH%20-%20Portugues%20-%20Final.pdf
http://www.redederastreio.pt/public/uploads/infoarticles/VIH%20-%20Portugues%20-%20Final.pdf
http://www.redederastreio.pt/public/uploads/infoarticles/VIH%20-%20Portugues%20-%20Final.pdf
http://www.gatportugal.org/public/uploads/publicacoes/brochuras/PPE.pdf
http://www.gatportugal.org/public/uploads/publicacoes/brochuras/PPE.pdf
http://www.checkpointlx.com/public/uploads/infosaude/PrEPonline.pdf
http://www.checkpointlx.com/public/uploads/infosaude/PrEPonline.pdf
https://www.preventionaccess.org/faq
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 Instruir a pessoa sobre a frequência do rastreio para 

o VIH de acordo com o período janela:

 As pessoas dentro do período janela são convida-

das a realizar o teste aos 30 dias (deteção na fase 

primária aguda) e aos 90 dias (deteção na fase pri-

mária recente). Informar a pessoa sobre os sinais 

de infeção aguda pelo VIH. Ler mais em gatportu-

gal.org/public/uploads/publicacoes/brochuras/Infe-

caoAgudaVIH.pdf

 As pessoas fora do período janela (90 dias ou 

mais) desde a exposição são convidadas a realiza-

rem o rastreio de VIH e a repetir o teste sempre que 

aconteça nova situação de exposição;

 A repetição do rastreio de VIH a GP está reco-

mendada duas vezes por ano, ou mais, em caso de 

exposição ou elevada incidência/prevalência locais.

 Aplicar questionário de entrada, seguimento ou re-

cusa, caso consentimento oral obtido, conforme ins-

truções do questionário no Apêndice 3. Em caso de 

falência do sistema informático ou ligação ao servidor, 

usar a versão impressa do questionário, disponível no 

Apêndice 4.

6ª etaPa- liGação 
À PRevenção e/ou 
aos Cuidados de saÚde
 Oferecer preservativos internos, externos e lubrifi-

cantes;

 Orientar para a profilaxia pós-exposição, se aplicá-

vel;

 Orientar para a profilaxia pré-exposição, se aplicá-

vel;

 Se pessoa com resultado reativo, iniciar processo 

de referenciação para confirmação da infeção pelo 

VIH, caso consentimento oral obtido:

 Preencher o formulário disponível em http://

www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/REQUERIMEN-

TO%20CTH.pdf e enviar para o hospital de referên-

cia local ou outro a pedido da pessoa. Referencia-

ção autónoma pelas EBC conforme Despacho n.º 

13447-C/2015, ler mais em http://www.pnvihsida.

dgs.pt/informacao-tecnica-e-cientifica111/normas-

de-orientacao-clinica/despacho-dispensa-de-medi-

cacao-ar-para-90-dias.aspx

 Em caso de pessoa em situação irregular con-

sultar primeiro o acss.min-saude.pt/wp-content/

uploads/2016/09/Manual-Acolhimento.pdf

 Registar processo de referenciação (ID de ras-

treio, data do resultado reativo, data do pedido da 

consulta ou motivo da recusa de referenciação e a 

data da consulta agendada pelo hospital) em mo-

delo disponível no Apêndice 5.

 Acompanhar até ao local da primeira consulta no 

hospital, caso consinta, para:

 Garantir a adequada navegação da pessoa no 

hospital;

 Garantir que são ultrapassadas quaisquer pos-

síveis barreiras administrativas no acesso ao mé-

dico e no seguimento médico;

 Avaliar o estado emocional da pessoa após o 

resultado reativo, bem como a eventual necessi-

dade de encaminhamento para serviços de apoio 

complementares;

 Contribuir para a literacia sobre os termos mé-

dicos e a importância do seguimento médico e/

ou tratamento.

 Informar sobre recursos específicos para pessoas 

que vivem com VIH:

 Apoio interpar, grupos de autoapoio ou, se apli-

cável, apoio psicológico;

 Centro Anti Discriminação VIH/SIDA, 707 240 

240. Ler mais em gatportugal.org/projetos/centro

-anti-discriminacao_8.

 Se pessoa com resultado reativo, instruir sobre a 

notificação de parceiros para rastreio:

 Todos desde o último teste VIH não reativo ou 

caso infeção na fase aguda, os parceiros dos últi-

mos 90 dias.

 Se pessoa com resultado reativo, instruir sobre 

quando deixa de transmitir a infeção aos parceiros:

 Após 180 dias seguidos com carga viral indete-

tável.

6. Separar o lixo de acordo com o grupo de resíduo.

7. Limpar superfícies usadas com solução alcoólica 

não residual.

8. Lavar as mãos.

http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/REQUERIMENTO%20CTH.pdf
http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/REQUERIMENTO%20CTH.pdf
http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/REQUERIMENTO%20CTH.pdf
http://www.pnvihsida.dgs.pt/informacao-tecnica-e-cientifica111/normas-de-orientacao-clinica/despacho-dispensa-de-medicacao-ar-para-90-dias.aspx
http://www.pnvihsida.dgs.pt/informacao-tecnica-e-cientifica111/normas-de-orientacao-clinica/despacho-dispensa-de-medicacao-ar-para-90-dias.aspx
http://www.pnvihsida.dgs.pt/informacao-tecnica-e-cientifica111/normas-de-orientacao-clinica/despacho-dispensa-de-medicacao-ar-para-90-dias.aspx
http://www.pnvihsida.dgs.pt/informacao-tecnica-e-cientifica111/normas-de-orientacao-clinica/despacho-dispensa-de-medicacao-ar-para-90-dias.aspx
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9. Repor material, se necessário.

10. Arrumar gabinete.

 Validar com a pessoa a referenciação efetiva (aten-

dimento à primeira consulta) e registar presença ou 

falta. Em caso de falta, averiguar se a pessoa precisa 

de apoio para atender à consulta. Registar falta e, se 

aplicável, data de nova consulta agendada.

CondiçÕes estRutuRais 
a asseGuRaR
 Armazenamento:

 Manter no invólucro até à utilização;

 Armazenar entre 15ºC-30ºC;

 Proteger da luz solar direta;

 Ambiente seco (humidade inferior a 60%).

 Materiais para o teste:

 Base de trabalho plana com superfície lavável;

 2 cadeiras;

 Temporizador;

 Ponto luminoso;

 Tabuleiro metálico;

 2 Luvas de nitrilo;

 1 Compressas não tecido 7,5x7,5cm mais Frasco 

de álcool etílico a 95% (250ml) ou Toalhete des-

cartável embebido em solução alcoólica;

 1 Compressa não tecido 7,5x7,5cm ou 1 penso 

rápido;

 Dispositivo de punção descartável (lanceta);

 1 dispositivo de teste INSTI VIH1 / VIH2 + 1 Pipeta 

mais Frasco de solução 1 (Sample Uni) mais Fras-

co de solução 2 (Color Developer) mais Frasco de 

solução 3 (Clarifying Solution);

 1 Contentor de resíduos corto-perfurantes;

 1 Contentor para resíduos do Grupo III (saco 

branco);

 1 Contentor para resíduos do Grupo I e II (saco 

preto);

 Solução antissética de base alcoólica;

 Kit primeiros socorros;

 Pensos rápidos.

 Materiais informativos:

 Folheto informativo sobre VIH;

 Folheto informativo sobre PPE;

 Folha de primeiro pedido de consulta de especial-

idade hospitalar.

 Materiais de prevenção:

 Preservativos externos;

 Preservativos internos;

 Lubrificantes.

 Materiais para a gestão de dados:

 Portátil ou Tablet e ligação à internet OU ques-

tionário impresso e caneta.
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PRoGRaMa de RastReio 
da inFeção Pelo vHB

1ª etaPa- aColHiMento
 Apresentar-se em local onde a pessoa, ao identifi-

car-se de volta, não perda o anonimato perante ou-

tros clientes.

 Assegurar que o local de rastreio tem condições 

para manter a confidencialidade das informações tro-

cadas.

 Informar que o rastreio é anónimo, confidencial e 

gratuito.

 Informar que o rastreio é dirigido a GP, mas não é 

exclusivo, qualquer pessoa que cumpra pelo menos 

um critério de seleção pode aceder a rastreio.

 O rastreio a menores é do superior interesse da 

criança (idade superior a 12 anos)10.

 Assegurar que o rastreio é voluntário (a pessoa 

pode recusá-lo) – e que a pessoa não está a ser coa-

gida por terceiros a fazer o rastreio.

 O consentimento verbal é suficiente.

 Questionar se é a primeira vez que faz o teste ou 

usa o serviço.

 Em caso afirmativo, existem informações adi-

cionais a comunicar relativas à infeção pelo VHB, 

período janela do teste, necessidade de confirmar 

o resultado, caso reativo, e quais as formas de pre-

venção da transmissão da infeção disponíveis.

10http://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/writer_file/docu-

ment/3097/Parecer_007_2016.pdf

2ª etaPa- aConselHaMento 
PRÉ-RastReio
 Instruir a pessoas sobre as situações indicativas 

para o rastreio de VHB:

 Pessoas nascidas em Portugal antes de 1991; 

 Pessoas que não saibam se estão vacinadas e:

 partilham ou partilharam material para consumo 

de drogas injetadas;

 são parceiros sexuais de Pessoas com a infe-

ção aguda ou crónica por VHB e não usem sem-

pre o preservativo no sexo oral, vaginal ou anal;

 fazem trabalho doméstico ou são cuidadores, 

familiares ou profissionais, de Pessoas com a in-

feção aguda ou crónica por VHB;

 estão em hemodiálise de longa duração;

 foram viajantes internacionais para países com 

moderados a elevados índices de VHB (preva-

lência do AgHBs ≥2%): África do Sul; Albânia; 

Angola; Arábia Saudita; Argélia; Azerbaijão; Ban-

gladeche; Belize; Benim; Bielorrússia; Brunei; 

Bulgária; Burquina Faso; Burundi; Butão; Cabo 

Verde; Camboja; Cazaquistão; China; Chipre; Co-

lômbia; Congo; Coreia do Sul; Costa do Marfim; 

Darussalam; Djibuti; Equador; Eritreia; Estado Fe-

derado da Micronésia; Etiópia; Fiji; Filipinas; Ga-

bão; Gâmbia; Geórgia; Guiné; Guiné Equatorial; 

Haiti; Iémen; Ilhas Marshall; Ilhas Salomão; Itá-

lia; Jamaica; Kiribati; Kosovo; Laos; Libéria; Líbia; 

Madagáscar; Maláui; Mali; Mauritânia; Mianmar; 

Moçambique; Moldávia; Mongólia; Namíbia; Nau-

ru; Níger; Nigéria; Niue; Nova Zelândia; Omã; Pa-

lau; Papua Nova Guiné; Paquistão; Perú; Quénia; 

Quirguistão; Republica Central Africana; Republi-

ca Democrática do Congo; Republica Dominica-

na; Roménia; Ruanda; Rússia; Samoa; Senegal; 

Serra Leoa; Singapura; Síria; Somália; Sri Lanka; 

Sudão; Sudão do Sul; Suíça; Suriname; Tailândia; 

Taiti; Tajiquistão; Togo; Tonga; Tunísia; Turquia; 

Tuvalu; Uganda; Uzbequistão; Vanuatu; Vietnam; 

Zâmbia; Zimbabué. (Schweitzer A et al. 2015);  

 foram submetidas a cirurgia e/ou transfusões de 

sangue em países com moderados a elevados ín-

dices de VHB;

 Pessoas, independentemente de estarem vacina-

das contra VHB, que sejam nascidas ou originárias 

de países com moderados a elevados índices de 

VHB, incluindo pessoas migrantes, refugiadas ou à 

procura de asilo e as crianças adotadas.

 Instruir a pessoa para calcular o seu período janela:

 O teste rápido de VHB pesquisa agHBs ou antigé-

nios de superfície do VHB (estes estão presentes 

no organismo na presença da infeção, aguda ou 

crónica, pelo vírus). O tempo entre a exposição ao 

vírus e a deteção de antigénios suficientes para se-

rem detetados pelo teste chama-se período janela. 

O período janela é de 60 dias.

http://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/writer_file/document/3097/Parecer_007_2016.pdf
http://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/writer_file/document/3097/Parecer_007_2016.pdf
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 É possível identificar a maioria das infeções por 

VHB a partir do 30º dia, contudo para ser excluída 

a hipótese de transmissão terá de se obter um teste 

não reativo para o agHBs ao 61º dia da exposição.

 Instruir a pessoa sobre a leitura do resultado do tes-

te:

 O resultado está pronto em 15 minutos. Não co-

municar resultado após os 20 minutos.

 É ‘teste inválido, é necessário repetir o teste’ caso 

não apareça a linha da área de controlo;

 É ‘teste reativo, é necessária análise confirmató-

ria’ caso apareçam as linhas da área de controlo 

e de resultado do teste (independentemente de a 

linha ser mais clara ou mais escura do que a linha 

da área de controlo; nunca usar o termo ‘teste inde-

terminado’);

 É ‘teste não reativo, de há 2 meses para trás não 

te foi transmitida a infeção por VHB’ caso apareça 

apenas a linha na área de controlo.

 Instruir a pessoa sobre a sensibilidade e especifici-

dade do teste (caso questão sobre possibilidade de 

falsos positivo ou negativo):

 O dispositivo de teste Info® HBsAg Rapid Test da 

Türklab Tibbi Malzemeler San. Tic. A. S., Turquia, 

reporta uma sensibilidade =100% e especificidade 

=100% com o uso de sangue total capilar. A proba-

bilidade de falso negativo é de 0% e de falso posi-

tivo de 0%.

 Instruir a pessoa para a necessidade de confirmar o 

resultado quando reativo:

 O resultado não reativo não requer confirmação, 

com a salvaguarda relativa ao período janela cor-

respondente.

 Todos os resultados reativos deverão ser confir-

mados no hospital.

 A confirmação é feita com a pesquisa do próprio 

vírus, análise disponível nos hospitais nos serviços 

de infeciologia. As pessoas que vivem com VHB só 

são seguidas nos hospitais públicos, onde os medi-

camentos estão disponíveis.

 Convidar a pessoa a participar na coorte da RRC:

 A duração de participação é de cerca de 15 mi-

nutos.

 As perguntas são sobre práticas sexuais, de pro-

teção e rastreio, de histórico de infeções de trans-

missão sexual, e de uso de drogas e discriminação.

 Todas as perguntas têm a opção de não respon-

de, caso se sinta desconfortável a responder a al-

guma questão.

 Não existem dados de identificação no ques-

tionário, é criado um código que será o mesmo em 

futuras participações.

 As pessoas que entrem no estudo respondem 

sempre às mesmas questões em futuras visitas, 

a última pergunta é se quer continuar a participar 

– possibilita a saída do estudo em qualquer visi-

ta, incluindo a primeira, caso não tenha gostado de 

participar.

 A análise dos dados é sempre coletiva.

 A participação de uma pessoa contribui com a 

sua realidade/fotografia que se junta à realidade/

fotografia de outras pessoas – o conjunto das re-

alidades/fotografias permite criar o filme do que se 

passa com a comunidade em relação à epidemia 

pelo VHB.

 O estudo permite à EBC adaptar as suas inter-

venções à epidemia local dos GP a que se dirige.

3ª etaPa- eXeCução 
do RastReio
1. Lavar as mãos.

2. Reunir o material em tabuleiro de inox:

 2 Luvas de nitrilo;

 1 Compressas não tecido 7,5x7,5cm mais Frasco 

de álcool etílico a 95% (250ml) ou Toalhete descar-

tável embebido em solução alcoólica;

 1 Compressa não tecido 7,5x7,5cm ou 1 penso 

rápido;

 Dispositivo de punção descartável (lanceta);

 1 dispositivo de teste Info® HBsAg Rapid Test + 

1 Pipeta;

 1 Contentor de resíduos corto-perfurantes e de 

resíduos do Grupo III (saco branco).

3. Calçar as luvas.

4. Executar o teste conforme instruções do fabricante 

do dispositivo de teste:

4.1. Retirar a película plástica protetora do disposi-

tivo de teste;
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4.2. Posicionar a mão de forma a ficar com a palma 

virada para cima;

4.3. Escolher a face lateral da ponta do dedo médio, 

anelar ou indicador;

4.4. Limpar a ponta do dedo com álcool e deixar 

secar ao ar;

4.5. Pressionar a lanceta contra o dedo e puncionar;

4.6. Eliminar a lanceta no contentor de corto per-

furantes;

4.7. Garrotar o dedo com a mão e espremer a ponta 

do dedo até obter uma gota de sangue;

4.8. Usar a pipeta para recolher 3 gotas de sangue, 

evitando a entrada de bolhas de ar;

4.9. Dar compressa seca à pessoa e pedir para 

apertar o local da picada até estancar (dar penso 

rápido se necessário);

4.10. Colocar o sangue na área de absorção do dis-

positivo de teste e deixar absorver;

4.11. Lavar as mãos com fricção assética.

4ª etaPa- CoMuniCação 
do Resultado
5. Ler o resultado conforme instruções do fabricante 

do dispositivo de teste:

5.1. Comunicar ‘teste inválido, é necessário repetir 

o teste’ caso não apareça a barra colorida na área 

de controlo (demarcada com a C);

5.2. Comunicar ‘teste reativo, é necessária análise 

confirmatória’ caso apareçam as barras nas áreas 

de controlo e de resultados de teste (demarcada 

com a letra T), independentemente de a barra da 

área de teste ser mais clara ou mais escura do que 

a barra na área de controlo; não usar o termo ‘teste 

indeterminado;

5.3. Comunicar ‘teste não reativo, de há 2 meses 

para trás não te foi transmitida a infeção por VHB’ 

caso apareça apenas a barra na área de controlo.

5ª etaPa- aConselHaMento 
PÓs-RastReio
 Instruir a pessoa sobre o processo de confirmação 

da infeção pelo VHB, caso reativo:

 A confirmação está acessível através de consul-

ta de hepatologia/infeciologia/medicina interna do 

hospital público;

 São necessários obter dados de identificação 

para se pedir a primeira consulta no hospital;

 O hospital comunica à EBC a data da consulta, 

posteriormente comunicada ao cliente;

 A primeira consulta consiste em questionário de 

saúde e requisição de exames;

 Os resultados das análises e exames, quando to-

dos disponíveis, motivam a marcação da segunda 

consulta;

 É na segunda consulta que se comunica o diagnós-

tico de infeção pelo VHB;

 É na segunda consulta, com o diagnóstico da in-

feção pelo VHB, que verifica a necessidade de tra-

tamento e/ou vigilância.

 Instruir a pessoa sobre a infeção pelo VHB, trans-

missão e níveis de risco:

 A hepatite B é uma infeção viral provocada pelo 

vírus da hepatite B (VHB). Este vírus provoca a in-

flamação aguda do fígado (hepatite). A infeção pelo 

VHB pode evoluir para infeção crónica e sem trata-

mento pode originar o desenvolvimento de nódulos 

fibrosos no fígado (cirrose) ou cancro (carcinoma 

hepatocelular).

 A maioria das pessoas não têm sintomas quando 

recentemente infetadas, podendo demorar anos a 

apresentar os primeiros sintomas. Os sintomas não 

são específicos e podem incluir febre, diarreia, dor 

de estômago, comichão, cansaço e mal-estar. Urina 

escura, fezes esbranquiçadas, olhos e pele amare-

lados também podem estar presentes, mas é raro.

 O VHB transmite-se sobretudo por contacto com 

sangue, contudo durante as primeiras 24 semanas 

(infeção aguda), também se pode transmitir por 

contacto com esperma, secreções vaginais e saliva.

 As práticas que podem transmitir o VHB são:

 transmissão mãe-filho, durante o parto;

 partilha de material para injetar drogas;

 lesão com material corto-perfurante usado por 

pessoas com infeção;

 práticas sexuais sem uso de preservativo;

 partilha de material que possa conter sangue 

ou saliva, tais como lâminas de barbear e esco-

vas de dentes.

 As transfusões sanguíneas não transmitem o 

VHB, porque todas as doações são rastreadas e o 

sangue doado contaminado não é utilizado. A he-

modiálise e cirurgias não transmitem o VHB, dado 

que o material usado é esterilizado e de uso único.
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 Oferecer folheto informativo sobre VHB da RRC, 

disponível em redederastreio.pt/public/uploads/infoar-

ticles/VHB%20-%20Portugues%20-%20Final.pdf

 Instruir a pessoa sobre as ferramentas de preven-

ção da infeção pelo VHB:

 Através de três doses de vacina contra o VHB.

 E, sempre que se esteja em contacto com pes-

soas com a infeção por VHB, ao:

 evitar partilhar material para injetar drogas;

 usar luvas quando se usa material corto-perfu-

rante em pessoas com a infeção;

 usar preservativo no sexo oral, vaginal e anal;

 evitar partilhar material que possa conter san-

gue e saliva, tais como lâminas de barbear e es-

covas de dentes.

 Instruir a pessoa sobre a frequência do rastreio para 

o VHB de acordo com o período janela:

 As pessoas dentro do período janela são convida-

das a realizar o teste aos 60 dias;

 As pessoas fora do período janela (60 dias ou 

mais) desde a exposição são convidadas a reali-

zarem o rastreio de VHB e a repetir o teste sempre 

que aconteça nova situação de exposição;

 A repetição do rastreio de VHB a GP está reco-

mendada duas vezes por ano, ou mais, em caso de 

exposição ou elevada incidência/prevalência locais.

 Aplicar questionário de entrada, seguimento ou re-

cusa, caso consentimento oral obtido, conforme ins-

truções do questionário no Apêndice 3. Em caso de 

falência do sistema informático ou ligação ao servidor, 

usar a versão impressa do questionário, disponível no 

Apêndice 4.

6ª etaPa- liGação 
À PRevenção e/ou 
aos Cuidados de saÚde
 Oferecer preservativos internos, externos e lubrifi-

cantes;

 Se pessoa com resultado não reativo fora do pe-

ríodo de janela e não vacinada, iniciar processo de 

referenciação para os cuidados de saúde primários 

para vacinação contra o VHB ao abrigo da circular 

normativa 15/DT de 15/10/2011 da DGS, reiterada 

como em vigor no Programa Nacional de Vacinação 

(PNV) 2017 na página 56, disponível em dgs.pt/direc-

trizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/circu-

lar-normativa-n-15dt-de-15102001-pdf.aspx:

 Prescrição médica da primeira dose da vacina 

contra o VHB com referência à circular normativa 

em observações;

 Apresentação da prescrição da primeira dose 

permite ao enfermeiro da vacinação do centro de 

saúde local a implementação do esquema de imu-

nização previsto no PNV 2017 (3 doses);

 Registar processo de referenciação aos cuidados 

de saúde primários (ID de rastreio, data do resulta-

do reativo, data da prescrição da vacina ou motivo 

da recusa de referenciação e a data da primeira 

dose da vacina);

 Acompanhar até ao local de imunização, caso 

consinta;

 Se pessoa com resultado reativo, iniciar processo 

de referenciação para confirmação da infeção pelo 

VHB, caso consentimento oral obtido:

 Preencher o formulário disponível em http://

www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/REQUERIMEN-

TO%20CTH.pdf e enviar para o hospital de refe-

rência local ou outro a pedido da pessoa. Referen-

ciação autónoma pelas EBC conforme Despacho 

n.º 3206/2016, ler mais em sg.min-saude.pt/NR/

rdonlyres/91A35F4D-2EEE-402B-8675-161792E1

35D3/43457/73768892.pdf;

 Em caso de pessoa em situação irregular con-

sultar primeiro o acss.min-saude.pt/wp-content/

uploads/2016/09/Manual-Acolhimento.pdf;

 Registar processo de referenciação (ID de ras-

treio, data do resultado reativo, data do pedido da 

consulta ou motivo da recusa de referenciação e a 

data da consulta agendada pelo hospital) em mo-

delo disponível no Apêndice 5.

 Acompanhar até ao local da primeira consulta no 

hospital, caso consinta, para:

 Garantir a adequada navegação da pessoa no 

hospital;

 Garantir que são ultrapassadas quaisquer pos-

síveis barreiras administrativas no acesso ao mé-

dico e no seguimento médico;

 Avaliar o estado emocional da pessoa após o 

resultado reativo, bem como a eventual necessi-

http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/REQUERIMENTO%20CTH.pdf
http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/REQUERIMENTO%20CTH.pdf
http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/REQUERIMENTO%20CTH.pdf
http://www.sg.min-saude.pt/NR/rdonlyres/91A35F4D-2EEE-402B-8675-161792E135D3/43457/73768892.pdf
http://www.sg.min-saude.pt/NR/rdonlyres/91A35F4D-2EEE-402B-8675-161792E135D3/43457/73768892.pdf
http://www.sg.min-saude.pt/NR/rdonlyres/91A35F4D-2EEE-402B-8675-161792E135D3/43457/73768892.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/09/Manual-Acolhimento.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/09/Manual-Acolhimento.pdf
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dade de encaminhamento para serviços de apoio 

complementares;

 Contribuir para a literacia sobre os termos mé-

dicos e a importância do seguimento médico e/

ou tratamento.

 Se pessoa com resultado reativo, instruir sobre a 

notificação de parceiros para rastreio:

 Todos nos 14 dias antes do início dos sintomas 

de hepatite ou desde a última exposição potencial.

6. Separar o lixo de acordo com o grupo de resíduo.

7. Limpar superfícies usadas com solução alcoólica 

não residual.

8. Lavar as mãos.

9. Repor material, se necessário.

10. Arrumar gabinete.

 Validar com a pessoa a referenciação (atendimento 

à primeira consulta) ou imunização (primeira dose de 

vacina) efetivas e registar presença ou falta. Em caso 

de falta, averiguar se a pessoa precisa de apoio para 

atender à consulta/serviço de vacinação. Registar fal-

ta e, se aplicável, data de novo agendamento.

CondiçÕes estRutuRais 
a asseGuRaR
 Armazenamento:

 Manter no invólucro até à utilização (usar até 1 

hora após abertura)

 Armazenar entre 4ºC-30ºC

 Proteger da luz solar direta;

 Ambiente seco (humidade inferior a 60%).

 Materiais para o teste:

 Base de trabalho plana com superfície lavável;

 2 cadeiras;

 Temporizador;

 Ponto luminoso;

 Tabuleiro metálico;

 2 Luvas de nitrilo;

 1 Compressas não tecido 7,5x7,5cm mais Frasco 

de álcool etílico a 95% (250ml) ou Toalhete descar-

tável embebido em solução alcoólica;

 1 Compressa não tecido 7,5x7,5cm ou 1 penso 

rápido;

 Dispositivo de punção descartável (lanceta);

 1 dispositivo de teste mais Info® HBsAg Rapid 

Test

 1 Contentor de resíduos corto-perfurantes;

 1 Contentor para resíduos do Grupo III (saco 

branco);

 1 Contentor para resíduos do Grupo I e II (saco 

preto);

 Solução antissética de base alcoólica;

 Kit primeiros socorros;

 Pensos rápidos.

 Materiais informativos:

 Folheto informativo sobre VHB;

 Folha de primeiro pedido de consulta de especia-

lidade hospitalar.

 Materiais de prevenção:

 Preservativos externos;

 Preservativos internos;

 Lubrificantes.

 Materiais para a gestão de dados:

 Portátil ou Tablet e ligação à internet OU questio-

nário impresso e caneta.
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PRoGRaMa de RastReio 
da inFeção Pelo vHC

1ª etaPa- aColHiMento

 Apresentar-se em local onde a pessoa, ao identifi-

car-se de volta, não perda o anonimato perante ou-

tros clientes.

 Assegurar que o local de rastreio tem condições 

para manter a confidencialidade das informações tro-

cadas.

 Informar que o rastreio é anónimo, confidencial e 

gratuito.

 Informar que o rastreio é dirigido a GP, mas não é 

exclusivo, qualquer pessoa que cumpra pelo menos 

um critério de seleção pode aceder a rastreio.

 O rastreio a menores é do superior interesse da 

criança (idade superior a 12 anos)11.

 Assegurar que o rastreio é voluntário (a pessoa 

pode recusá-lo) – e que a pessoa não está a ser coa-

gida por terceiros a fazer o rastreio.

 O consentimento verbal é suficiente.

 Questionar se é a primeira vez que faz o teste ou 

usa o serviço.

 Em caso afirmativo, existem informações adi-

cionais a comunicar relativas à infeção pelo VHC, 

período janela do teste, necessidade de confirmar 

o resultado, caso reativo, e quais as formas de pre-

venção da transmissão da infeção disponíveis.

11http://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/writer_file/docu-

ment/3097/Parecer_007_2016.pdf

2ª etaPa- aConselHaMento 
PRÉ-RastReio
 Instruir a pessoas sobre as situações indicativas 

para o rastreio de VHC:

 Partilhar ou ter partilhado material para consumo 

de drogas injetadas;

 Partilhar a palhinha, tubo ou nota para snifar dro-

gas;

 Ter sexo em grupo e não usar sempre preservati-

vo no sexo vaginal, anal ou nos brinquedos sexuais 

usados na penetração e não ter usado sempre pre-

servativo novo com parceiro diferente;

 Ter feito fisting (penetração com mão e punho), 

recetivo ou insertivo, em grupo e não usem sem-

pre luva na penetração vaginal ou anal ou que não 

usem sempre luva nova com parceiro diferente na 

penetração vaginal ou anal;

 Ter feito piercings ou tatuagens em casa, rua, pri-

são ou tropa;

 Ser parceiro sexual de pessoas com a infeção 

aguda ou crónica por VHC;

 Ter sido exposto a contacto sangue com sangue 

no local de trabalho;

 Receber transfusão de sangue ou órgãos ou ter 

sido submetida a cirurgias antes de 1992;

 Estar em hemodiálise de longa duração.

 Instruir a pessoa para calcular o seu período janela:

 O teste rápido de VHC pesquisa anticorpos (estes 

são produzidos pelo organismo após exposição ao 

vírus). O tempo entre a exposição ao vírus e a pro-

dução de anticorpos suficientes para serem deteta-

dos pelo teste chama-se período janela. O período 

janela é de 180 dias.

 Considera-se período janela recente as que têm 

menos de 90 dias desde a exposição e período ja-

nela tardio as que têm 90 dias ou mais dias desde a 

exposição. Os de período janela recente são convi-

dados a repetir o teste aos 90 dias e os de período 

janela tardio são convidados a repetir o teste aos 

181 dias da exposição.

 As pessoas fora do período janela (180 dias ou 

mais) desde a exposição são convidadas a reali-

zarem o rastreio de VHC e a repetir o teste sempre 

que aconteça nova situação de exposição.

 Instruir a pessoa sobre a leitura do resultado do tes-

te:

 O resultado está pronto em 15 minutos. Não co-

municar resultado após os 20 minutos.

 É ‘teste inválido, é necessário repetir o teste’ caso 

não apareça a linha da área de controlo;

 É ‘teste reativo, é necessária análise confirmató-

ria’ caso apareçam as linhas da área de controlo 

e de resultado do teste (independentemente de a 

linha ser mais clara ou mais escura do que a linha 

da área de controlo; nunca usar o termo ‘teste inde-

terminado’);

http://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/writer_file/document/3097/Parecer_007_2016.pdf
http://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/writer_file/document/3097/Parecer_007_2016.pdf
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 É ‘teste não reativo, de há 6 meses para trás não 

te foi transmitida a infeção por VHC‘ caso apareça 

apenas a linha na área de controlo.

 Instruir a pessoa sobre a sensibilidade e especifici-

dade do teste (caso questão sobre possibilidade de 

falsos positivo ou negativo):

 O dispositivo de teste Info® Anti-HCV Rapid Test 

da Türklab Tibbi Malzemeler San. Tic. A. S., Turquia, 

reporta uma sensibilidade =100% e especificidade 

=100% com o uso de sangue total capilar. A proba-

bilidade de falso negativo é de 0% e de falso posi-

tivo de 0%.

 Instruir a pessoa para a necessidade de confirmar o 

resultado quando reativo:

 O resultado não reativo não requer confirmação, 

com a salvaguarda relativa ao período janela cor-

respondente.

 Todos os resultados reativos deverão ser confir-

mados no hospital. Algumas pessoas curam espon-

taneamente a infeção. As pessoas tratadas e cura-

das mantêm anticorpos.

 A confirmação é feita com a pesquisa do próprio 

vírus, análise disponível nos hospitais nos serviços 

de hepatologia/infeciologia/medicina interna. As 

pessoas com infeção pelo VHC só são tratadas nos 

hospitais públicos, onde os antivirais estão dispo-

níveis.

 Convidar a pessoa a participar na coorte da RRC:

 A duração de participação é de cerca de 15 mi-

nutos.

 As perguntas são sobre práticas sexuais, de pro-

teção e rastreio, de histórico de infeções de trans-

missão sexual, e de uso de drogas e discriminação.

 Todas as perguntas têm a opção de não respon-

de, caso se sinta desconfortável a responder a al-

guma questão.

 Não existem dados de identificação no questio-

nário, é criado um código que será o mesmo em 

futuras participações.

 As pessoas que entrem no estudo respondem 

sempre às mesmas questões em futuras visitas, 

a última pergunta é se quer continuar a participar 

– possibilita a saída do estudo em qualquer visi-

ta, incluindo a primeira, caso não tenha gostado de 

participar.

 A análise dos dados é sempre coletiva.

 A participação de uma pessoa contribui com a 

sua realidade/fotografia que se junta à realidade/

fotografia de outras pessoas – o conjunto das rea-

lidades/fotografias permite criar o filme do que se 

passa com a comunidade em relação à epidemia 

pelo VHC.

 O estudo permite à EBC adaptar as suas inter-

venções à epidemia local dos GP a que se dirige.

3ª etaPa- eXeCução 
do RastReio
1. Lavar as mãos.

2. Reunir o material em tabuleiro de inox:

 2 Luvas de nitrilo;

 1 Compressas não tecido 7,5x7,5cm mais Frasco 

de álcool etílico a 95% (250ml) ou Toalhete descar-

tável embebido em solução alcoólica;

 1 Compressa não tecido 7,5x7,5cm ou 1 penso 

rápido;

 Dispositivo de punção descartável (lanceta);

 1 dispositivo de teste Info® Anti-HCV Rapid Test + 

1 Pipeta mais Frasco de solução;

 1 Contentor de resíduos corto-perfurantes e de 

resíduos do Grupo III (saco branco).

3. Calçar as luvas.

4. Executar o teste conforme instruções do fabricante 

do dispositivo de teste:

4.1. Retirar a película plástica protetora do cartão 

de teste;

4.2. Posicionar a mão de forma a ficar com a palma 

virada para cima;

4.3. Escolher a face lateral da ponta do dedo médio, 

anelar ou indicador;

4.4. Limpar a ponta do dedo com álcool e deixar 

secar ao ar;

4.5. Pressionar a lanceta contra o dedo e puncionar;

4.6. Eliminar a lanceta no contentor de corto per-

furantes;

4.7. Garrotar o dedo com a mão e espremer a ponta 

do dedo até obter uma gota de sangue;

4.8. Usar a pipeta para sugar duas gotas ou 60μl 

de sangue;
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4.9. Usar a pipeta para colocar a amostra de san-

gue na almofada absorvente do cartão de teste;

4.10. Eliminar pipeta no saco branco;

4.11. Remover luvas;

4.12. Aplicar de imediato duas gotas da solução 

tampão;

4.13. Aguardar 15 minutos (máximo de 20 minutos) 

antes de ler o resultado.

5. Lavar as mãos com fricção assética.

4ª etaPa- CoMuniCação 
do Resultado
6. Ler o resultado conforme instruções do fabricante 

do dispositivo de teste:

6.1. Comunicar ‘teste inválido, é necessário repetir 

o teste’ caso não apareça a linha da área de con-

trolo;

6.2. Comunicar ‘teste reativo, é necessária análise 

confirmatória’ caso apareçam as linhas da área de 

controlo e de resultado do teste (independentemen-

te de a linha ser mais clara ou mais escura do que a 

linha da área de controlo; nunca usar o termo ‘teste 

indeterminado’);

6.3. Comunicar ‘teste não reativo, de há 6 meses 

para trás não te foi transmitida a infeção por VHC 

caso apareça apenas a linha na área de controlo.

5ª etaPa- aConselHaMento 
PÓs-RastReio
 Instruir a pessoa sobre o processo de confirmação 

da infeção pelo VHC, caso reativo:

 A confirmação está acessível através de consul-

ta de hepatologia/infeciologia/medicina interna do 

hospital público;

 São necessários obter dados de identificação 

para se pedir a primeira consulta no hospital;

 O hospital comunica à EBC a data da consulta, 

posteriormente comunicada ao cliente;

 A primeira consulta consiste em questionário de 

saúde e requisição de exames;

 Os resultados das análises e exames, quando to-

dos disponíveis, motivam a marcação da segunda 

consulta;

 É na segunda consulta que se comunica o diag-

nóstico de infeção pelo VHC;

 É na segunda consulta, com o diagnóstico da infe-

ção pelo VHC, que se propõe o início do tratamento 

e/ou vigilância.

 Instruir a pessoa sobre a infeção pelo VHC, trans-

missão sexual e níveis de risco:

 A hepatite C é uma infeção viral provocada pelo 

vírus da hepatite C ou VHC. Este vírus provoca a in-

flamação aguda do fígado (hepatite). A infeção pelo 

VHC não tratada pode originar o desenvolvimento 

de nódulos fibrosos (cirrose) ou cancro (carcinoma 

hepatocelular).

 A maioria das pessoas não têm sintomas quando 

recentemente infetadas, podendo demorar anos a 

apresentar os primeiros sintomas. Os sintomas não 

são específicos e podem incluir febre, diarreia, dor 

de estômago, comichão, cansaço e mal-estar. Urina 

escura, fezes esbranquiçadas, olhos e pele amare-

lados também podem estar presentes, mas é raro.

 Transmite-se sobretudo por contacto com sangue 

contaminado por meio de:

 Partilha de agulhas e seringas para injeção de 

drogas;

 Partilha de palhinha ou tubo para snifar drogas;

 Práticas de sexo anal (penetração ou fisting 

com presença de sangue) sem uso de preserva-

tivo;

 Práticas sexuais sem uso de preservativo com 

parceiro com teste reativo para o VHC recente ou 

que é VHC positivo;

 Partilha de material de punção para tatuagens 

ou piercings;

 Partilha de material que possa conter sangue, 

tais como escovas de dentes ou lâminas de bar-

bear.

 Menos frequente é a transmissão por contato 

esperma com sangue, no sexo anal recetivo com 

ejaculação. Esta via de transmissão só é viável no 

início da infeção pelo VHC (fase aguda) e é a via de 

transmissão menos eficiente. As transfusões san-

guíneas não transmitem o VHC, porque todas as 

doações são rastreadas e o sangue doado conta-

minado não é utilizado. A hemodiálise e cirurgias 

não transmitem o VHC, dado que o material usado 

é esterilizado e de uso único.

 Oferecer folheto informativo sobre VHC da RRC, 

disponível em gatportugal.org/public/uploads/publica-

coes/Folhetos/PRV%20VHC%20160418.pdf;
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 Instruir a pessoa sobre as ferramentas de preven-

ção da infeção pelo VHC:

 Não existe vacina disponível para esta hepatite. 

Existe tratamento com cura,

 Não partilhar agulhas e tubos para snifar no con-

sumo de drogas.

 Não partilhar objetos de uso pessoal cortantes 

(lâminas, escovas de dentes, etc.).

 Usar preservativo nas práticas de sexo anal e luva 

de látex na prática de fisting.

 Trocar de preservativo ou luva a cada parceiro 

novo nas práticas de sexo em grupo.

 Instruir a pessoa sobre a frequência do rastreio para 

o VHC de acordo com o período janela:

 As pessoas dentro do período janela são convida-

das a realizar o teste aos 90 dias (deteção precoce) 

e aos 180 dias.

 As pessoas fora do período janela (180 dias ou 

mais) desde a exposição são convidadas a reali-

zarem o rastreio de VHC e a repetir o teste sempre 

que aconteça nova situação de exposição;

 A repetição do rastreio de VHC a GP está reco-

mendada sempre que houver exposição ou e de 

forma regular (duas ou mais por ano) em caso de 

elevada incidência/prevalência locais.

 Aplicar questionário de entrada, seguimento ou re-

cusa, caso consentimento oral obtido, conforme ins-

truções do questionário no Apêndice 3. Em caso de 

falência do sistema informático ou ligação ao servidor, 

usar a versão impressa do questionário, disponível no 

Apêndice 4.

6ª etaPa- liGação 
À PRevenção e/ou 
aos Cuidados de saÚde
 Oferecer preservativos internos, externos e lubrifi-

cantes;

 Se pessoa com resultado reativo, iniciar processo 

de referenciação para confirmação da infeção pelo 

VHC, caso consentimento oral obtido:

 Preencher o formulário disponível em http://

www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/REQUERIMEN-

TO%20CTH.pdf e enviar para o hospital de refe-

rência local ou outro a pedido da pessoa. Referen-

ciação autónoma pelas EBC conforme Despacho 

n.º 3206/2016, ler mais em sg.min-saude.pt/NR/

rdonlyres/91A35F4D-2EEE-402B-8675-161792E1

35D3/43457/73768892.pdf;

 Em caso de pessoa em situação irregular con-

sultar primeiro o acss.min-saude.pt/wp-content/

uploads/2016/09/Manual-Acolhimento.pdf;

 Registar processo de referenciação (ID de ras-

treio, data do resultado reativo, data do pedido da 

consulta ou motivo da recusa de referenciação e a 

data da consulta agendada pelo hospital) em mo-

delo disponível no Apêndice 5.

 Acompanhar até ao local da primeira consulta no 

hospital, caso consinta, para:

 Garantir a adequada navegação da pessoa no 

hospital;

 Garantir que são ultrapassadas quaisquer pos-

síveis barreiras administrativas no acesso ao mé-

dico e no seguimento médico;

 Avaliar o estado emocional da pessoa após o 

resultado reativo, bem como a eventual necessi-

dade de encaminhamento para serviços de apoio 

complementares;

 Contribuir para a literacia sobre os termos mé-

dicos e a importância do seguimento médico e/

ou tratamento.

 Se pessoa com resultado reativo, instruir sobre a 

notificação de parceiros para rastreio:

 Todos nos 14 dias antes do início dos sintomas 

de hepatite ou desde a última exposição potencial.

7. Separar o lixo de acordo com o grupo de resíduo.

8. Limpar superfícies usadas com solução alcoólica 

não residual.

9. Lavar as mãos.

10. Repor material, se necessário.

11. Arrumar gabinete.

 Validar com a pessoa a referenciação efetiva (aten-

dimento à primeira consulta) e registar presença ou 

falta. Em caso de falta, averiguar se a pessoa precisa 

de apoio para atender à consulta. Registar falta e, se 

aplicável, data de nova consulta agendada.

http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/REQUERIMENTO%20CTH.pdf
http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/REQUERIMENTO%20CTH.pdf
http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/REQUERIMENTO%20CTH.pdf
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CondiçÕes estRutuRais 
a asseGuRaR
 Armazenamento:

 Manter no invólucro até à utilização;

 Armazenar entre 4ºC-30ºC;

 Proteger da luz solar direta;

 Ambiente seco (humidade inferior a 60%).

 Materiais para o teste:

 Base de trabalho plana com superfície lavável;

 2 cadeiras;

 Temporizador;

 Ponto luminoso;

 Tabuleiro metálico;

 2 Luvas de nitrilo;

 1 Compressas não tecido 7,5x7,5cm mais Frasco 

de álcool etílico a 95% (250ml) ou Toalhete descar-

tável embebido em solução alcoólica;

 1 Compressa não tecido 7,5x7,5cm ou 1 penso 

rápido;

 Dispositivo de punção descartável (lanceta);

 1 dispositivo de teste Info® Anti-HCV Rapid Test 

+ 1 Pipeta;

 1 Contentor de resíduos corto-perfurantes;

 1 Contentor para resíduos do Grupo III (saco 

branco);

 1 Contentor para resíduos do Grupo I e II (saco 

preto);

 Solução antissética de base alcoólica;

 Kit primeiros socorros;

 Pensos rápidos.

 Materiais informativos:

 Folheto informativo sobre VHC;

 Folha de primeiro pedido de consulta de especia-

lidade hospitalar.

 Materiais de prevenção:

 Luvas de látex;

 Preservativos externos;

 Preservativos internos;

 Lubrificantes;

 Material para consumo fumado, snifado e injetado.

 Materiais para a gestão de dados:

 Portátil ou Tablet e ligação à internet OU questio-

nário impresso e caneta.
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PRoGRaMa de RastReio 
da inFeção PoR sÍFilis

1ª etaPa- aColHiMento 

 Apresentar-se em local onde a pessoa, ao identifi-

car-se de volta, não perda o anonimato perante ou-

tros clientes.

 Assegurar que o local de rastreio tem condições 

para manter a confidencialidade das informações tro-

cadas.

 Informar que o rastreio é anónimo, confidencial e 

gratuito.

 Informar que o rastreio é dirigido a GP, mas não é 

exclusivo, qualquer pessoa que cumpra pelo menos 

um critério de seleção pode aceder a rastreio.

 O rastreio a menores é do superior interesse da 

criança (idade superior a 12 anos)12.

 Assegurar que o rastreio é voluntário (a pessoa 

pode recusá-lo) – e que a pessoa não está a ser coa-

gida por terceiros a fazer o rastreio.

 O consentimento verbal é suficiente.

 Questionar se é a primeira vez que faz o teste ou 

usa o serviço.

 Em caso afirmativo, existem informações adicio-

nais a comunicar relativas à infeção por sífilis, pe-

ríodo janela do teste, necessidade de confirmar o 

resultado, caso reativo, e quais as formas de pre-

venção da transmissão da infeção disponíveis.

12http://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/writer_file/docu-

ment/3097/Parecer_007_2016.pdf

2ª etaPa- aConselHaMento 
PRÉ-RastReio 
 Instruir a pessoas sobre as situações indicativas 

para o rastreio de sífilis:

 Nunca ter tido sífilis anteriormente (as pessoas 

tratadas e curadas mantêm anticorpos).

 Não usar sempre preservativo no sexo oral, vagi-

nal ou anal;

 Ser parceiro sexual de pessoas com infeção por 

sífilis não tratada;

 Ter rastreio reativo ou diagnóstico recente de ou-

tra infeção de transmissão sexual.

 Instruir a pessoa para calcular o seu período janela:

 Considera-se período janela recente as que têm 

menos de 30 dias desde a exposição e período ja-

nela tardio as que têm 30 dias ou mais dias desde 

a exposição.

 As pessoas em período janela recente são convi-

dadas a repetir o teste aos 30 dias e as de período 

janela tardio são convidadas a repetir o teste aos 91 

dias da exposição.

 As pessoas fora do período janela (90 dias ou 

mais) desde a exposição são convidadas a reali-

zarem o rastreio de sífilis e a repetir o teste sempre 

que aconteça nova situação de exposição.

 Instruir a pessoa sobre a leitura do resultado do teste:

 O resultado está pronto em 15 minutos. Não co-

municar resultado após os 60 minutos.

 É ‘teste inválido, é necessário repetir o teste’ caso 

não apareça a linha da área de controlo;

 É ‘teste reativo, é necessária análise confirmató-

ria’ caso apareçam as linhas da área de controlo 

e de resultado do teste (independentemente de a 

linha ser mais clara ou mais escura do que a linha 

da área de controlo; nunca usar o termo ‘teste inde-

terminado’);

 É ‘teste não reativo, de há 3 meses para trás não 

te foi transmitida a infeção por sífilis’ caso apareça 

apenas a linha na área de controlo.

 Instruir a pessoa sobre a sensibilidade e especifici-

dade do teste (caso questão sobre possibilidade de 

falsos positivo ou negativo):

 O dispositivo de Alere Determine™ Syphilis da 

Alere Medical Co Ltd, Chiba, Japão, reporta uma 

sensibilidade=92,31% e especificidade=100%% 

com o uso de sangue total capilar. A probabilidade 

de falso negativo é de 7.69% e de falso positivo de 

0%.

 Instruir a pessoa para a necessidade de confirmar o 

resultado quando reativo:

 O resultado não reativo não requer confirmação, 

com a salvaguarda relativa ao período janela cor-

respondente.

 Todos os resultados reativos deverão ser confir-

mados através de consulta médica.

 A confirmação é feita através de análises especí-

ficas que confirma se a infeção está em fase ativa e 

carece de tratamento.

http://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/writer_file/document/3097/Parecer_007_2016.pdf
http://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/writer_file/document/3097/Parecer_007_2016.pdf
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 A análise está disponível em qualquer consulta de 

infeciologia/dermatovenereologia/clínica geral.

 As pessoas com infeção por sífilis que não preten-

dem obter confirmação no centro de saúde podem 

ser referenciadas para consulta de especialidade 

no hospital.

 Convidar a pessoa a participar na coorte da RRC:

 A duração de participação é de cerca de 15 mi-

nutos.

 As perguntas são sobre práticas sexuais, de pro-

teção e rastreio, de histórico de infeções de trans-

missão sexual, e de uso de drogas e discriminação.

 Todas as perguntas têm a opção de não respon-

de, caso se sinta desconfortável a responder a al-

guma questão.

 Não existem dados de identificação no questio-

nário, é criado um código que será o mesmo em 

futuras participações.

 As pessoas que entrem no estudo respondem 

sempre às mesmas questões em futuras visitas, 

a última pergunta é se quer continuar a participar 

– possibilita a saída do estudo em qualquer visi-

ta, incluindo a primeira, caso não tenha gostado de 

participar.

 A análise dos dados é sempre coletiva.

 A participação de uma pessoa contribui com a 

sua realidade/fotografia que se junta à realidade/

fotografia de outras pessoas – o conjunto das rea-

lidades/fotografias permite criar o filme do que se 

passa com a comunidade em relação à epidemia 

por sífilis.

 O estudo permite à EBC adaptar as suas inter-

venções à epidemia local dos GP a que se dirige.

3ª etaPa- eXeCução 
do RastReio 

1. Lavar as mãos

2. Reunir o material em tabuleiro de inox:

 2 Luvas de nitrilo

 1 Compressas não tecido 7,5x7,5cm mais Frasco 

de álcool etílico a 95% (250ml) ou Toalhete descar-

tável embebido em solução alcoólica

 1 Compressa não tecido 7,5x7,5cm ou 1 penso 

rápido

 Dispositivo de punção descartável (lanceta)

 1 dispositivo de teste Alere Determine™ Syphilis 

+ 1 Tubo capilar EDTA + 1 frasco de solução tampão

 1 Contentor de resíduos corto-perfurantes e de 

resíduos do Grupo III (saco branco)

3. Calçar as luvas.

4. Executar o teste conforme instruções do fabricante 

do dispositivo de teste:

4.1. Retirar a película plástica protetora do cartão 

de teste;

4.2. Posicionar a mão de forma a ficar com a palma 

virada para cima;

4.3. Escolher a face lateral da ponta do dedo médio, 

anelar ou indicador;

4.4. Limpar a ponta do dedo com álcool e deixar 

secar ao ar;

4.5. Pressionar a lanceta contra o dedo e puncionar;

4.6. Eliminar a lanceta no contentor de corto per-

furantes;

4.7. Garrotar o dedo com a mão e espremer a ponta 

do dedo até obter uma gota de sangue;

4.8. Encostar a extremidade do capilar à gota de 

sangue, evitando a entrada de bolhas de ar;

4.9. Repetir os dois passos anteriores até obter a 

quantidade de sangue desejada (50μl ou ¼ da ca-

pacidade do tubo capilar);

4.10. Encostar a extremidade do capilar com a 

amostra de sangue na almofada absorvente do car-

tão de teste (marcada com o símbolo da seta);

4.11. Eliminar capilar no saco branco;

4.12. Remover luvas;

4.13. Aplicar de imediato (com menos de 1 minuto 

de intervalo) uma gota da solução tampão;

4.14. Aguardar no mínimo 15 minutos (máximo de 1 

hora) antes de ler o resultado.

5. Lavar as mãos com fricção assética.

4ª etaPa- CoMuniCação 
do Resultado 
6. Ler o resultado conforme instruções do fabricante 

do dispositivo de teste:

6.1. Comunicar ‘teste inválido, é necessário repetir 

o teste’ caso não apareça a barra vermelha na ja-

nela de controlo;
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6.2. Comunicar ‘teste reativo, é necessária análise 

confirmatória’ caso apareçam as barras vermelhas 

das janelas de controlo e de resultados de teste 

(independentemente de a barra vermelha ser mais 

clara ou mais escura do que a barra vermelha na 

janela de controlo; nunca usar o termo ‘teste inde-

terminado’);

6.3. Comunicar ‘teste não reativo, de há 3 meses 

para trás não te foi transmitida a infeção por sífilis’ 

caso apareça apenas a barra vermelha na janela 

de controlo.

5ª etaPa- aConselHaMento 
PÓs-RastReio
 Instruir a pessoa sobre o processo de confirmação 

da infeção por sífilis, caso reativo:

 A confirmação está acessível através de consulta 

de infeciologia/dermatovenereologia/clínica geral;

 A pessoa pode obter confirmação junto do seu 

médico do centro de saúde ou, caso prefira hos-

pital, são necessários obter dados de identificação 

para se pedir a primeira consulta;

 O hospital comunica à EBC a data da consulta, 

posteriormente comunicada ao cliente;

 A primeira consulta consiste em questionário de 

saúde e requisição de exames;

 Os resultados das análises e exames, quando to-

dos disponíveis, motivam regressar à consulta;

 A maioria dos médicos propõe tratamento da sífi-

lis enquanto se aguardam pelos resultados.

 Instruir a pessoa sobre a infeção por sífilis, transmis-

são sexual e níveis de risco:

 É uma infeção causada por um microrganismo 

(treponema) que pode localizar-se na boca, pénis, 

vagina ou reto.

 A infeção manifesta-se em três fases:

 Sífilis primária – entre duas e quatro semanas 

após o contacto com o treponema, aparece uma 

ferida indolor na boca, pénis, vagina ou reto. Esta 

ferida cura espontaneamente. Os gânglios linfáti-

cos circundantes podem inchar.

 Sífilis secundária – algumas semanas ou me-

ses depois, podem aparecer manchas na pele 

que atingem com frequência as palmas das mãos 

e plantas dos pés. Sensação de mal-estar, febre 

e dor de cabeça podem estar presentes.

 Sífilis terciária – anos depois, lesões no cora-

ção, cérebro e sistema nervoso.

 A sífilis é transmitida durante as práticas de sexo 

oral, vaginal e anal sem uso de preservativo e pelo 

contacto direto com as feridas ou manchas sifilíti-

cas na pele.

 Oferecer folheto informativo sobre sífilis da RRC, 

disponível em gatportugal.org/public/uploads/publica-

coes/Folhetos/PRV%20SIFILIS%20160418.pdf;

 Instruir a pessoa sobre as ferramentas de preven-

ção da infeção por sífilis:

 Usar preservativo nas práticas de sexo oral, va-

ginal e anal.

 Evitar tocar nas feridas e manchas do parceiro 

causadas pela sífilis.

 O rastreio da sífilis nas pessoas sexualmente ati-

vas sem sintomas deve ser realizado uma vez por 

ano.

 Os/as parceiros/as sexuais das pessoas com sífi-

lis diagnosticada devem realizar o rastreio. Abster-

se de relações sexuais até completar o tratamento 

é importante para impedir a transmissão da infeção.

 Instruir a pessoa sobre a frequência do rastreio para 

sífilis de acordo com o período janela:

 As pessoas dentro do período janela são convida-

das a realizar o teste aos 30 dias (deteção precoce) 

e aos 90 dias.

 As pessoas fora do período janela (90 dias ou 

mais) desde a exposição são convidadas a reali-

zarem o rastreio de sífilis e a repetir o teste sempre 

que aconteça nova situação de exposição;

 A repetição do rastreio de sífilis a GP está reco-

mendada sempre que houver exposição ou e de 

forma regular (duas ou mais por ano) em caso de 

elevada incidência/prevalência locais.

 Aplicar questionário de entrada, seguimento ou re-

cusa, caso consentimento oral obtido, conforme ins-

truções do questionário no Apêndice 3. Em caso de 

falência do sistema informático ou ligação ao servidor, 

usar a versão impressa do questionário, disponível no 

Apêndice 4.
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6ª etaPa- liGação 
À PRevenção e/ou 
aos Cuidados de saÚde 

 Oferecer preservativos internos, externos e lubrifi-

cantes;

 Se pessoa com resultado reativo, iniciar processo 

de referenciação para confirmação da infeção por sí-

filis, caso consentimento oral obtido:

 Orientar ou referir para o médico de clínica geral 

do centro de saúde de referência ou, caso preten-

da hospital, preencher o formulário disponível em 

http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/REQUE-

RIMENTO%20CTH.pdf e enviar para o hospital de 

referência local ou outro a pedido da pessoa. Refe-

renciação autónoma pelas EBC conforme Despa-

cho n.º 3206/2016, ler mais em sg.min-saude.pt/NR/

rdonlyres/91A35F4D-2EEE-402B-8675-161792E1

35D3/43457/73768892.pdf;

 Em caso de pessoa em situação irregular con-

sultar primeiro o acss.min-saude.pt/wp-content/

uploads/2016/09/Manual-Acolhimento.pdf;

 Registar processo de referenciação (ID de ras-

treio, data do resultado reativo, data do pedido da 

consulta ou motivo da recusa de referenciação e a 

data da consulta agendada pelo hospital) em mo-

delo disponível no Apêndice 5.

 Acompanhar até ao local da primeira consulta no 

hospital, caso consinta:

 Garantir a adequada navegação da pessoa no 

hospital;

 Garantir que são ultrapassadas quaisquer pos-

síveis barreiras administrativas no acesso ao mé-

dico e no seguimento médico;

 Avaliar o estado emocional da pessoa após o 

resultado reativo, bem como a eventual necessi-

dade de encaminhamento para serviços de apoio 

complementares;

 Contribuir para a literacia sobre os termos mé-

dicos e a importância do seguimento médico e/

ou tratamento.

 Se pessoa com resultado reativo, instruir sobre a 

notificação de parceiros para rastreio:

 Todos desde o último teste não reativo;

 Na presença de lesões primária, os dos últimos 

3 meses;

 Na presença de lesões secundárias, os dos últi-

mos 6 meses.

 Se pessoa com resultado  reativo, instruir sobre 

quando deixa de transmitir aos parceiros:

  Após o 7º dia da forma de antibiótico.

7. Separar o lixo de acordo com o grupo de resíduo.

8. Limpar superfícies usadas com solução alcoólica 

não residual.

9. Lavar as mãos.

10. Repor material, se necessário.

11. Arrumar gabinete.

 Validar com a pessoa a referenciação efetiva (aten-

dimento à primeira consulta) e registar presença ou 

falta. Em caso de falta, averiguar se a pessoa precisa 

de apoio para atender à consulta. Registar falta e, se 

aplicável, data de nova consulta agendada.

CondiçÕes estRutuRais 
a asseGuRaR 

 Armazenamento:

 Manter no invólucro até à utilização;

 Armazenar entre 2ºC-30ºC;

 Proteger da luz solar direta;

 Ambiente seco (humidade inferior a 60%).

 Materiais para o teste:

 Base de trabalho plana com superfície lavável;

 2 cadeiras;

 Temporizador;

 Ponto luminoso;

 Tabuleiro metálico;

 2 Luvas de nitrilo;

 1 Compressas não tecido 7,5x7,5cm mais Frasco 

de álcool etílico a 95% (250ml) ou Toalhete descar-

tável embebido em solução alcoólica;

 1 Compressa não tecido 7,5x7,5cm ou 1 penso 

rápido;

 Dispositivo de punção descartável (lanceta);

 1 dispositivo de teste Alere Determine™ Syphilis 

+ 1 Tubo capilar EDTA + 1 frasco de solução tam-

pão;

 1 Contentor de resíduos corto-perfurantes;

http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/REQUERIMENTO%20CTH.pdf
http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/REQUERIMENTO%20CTH.pdf
http://www.sg.min-saude.pt/NR/rdonlyres/91A35F4D-2EEE-402B-8675-161792E135D3/43457/73768892.pdf
http://www.sg.min-saude.pt/NR/rdonlyres/91A35F4D-2EEE-402B-8675-161792E135D3/43457/73768892.pdf
http://www.sg.min-saude.pt/NR/rdonlyres/91A35F4D-2EEE-402B-8675-161792E135D3/43457/73768892.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/09/Manual-Acolhimento.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/09/Manual-Acolhimento.pdf
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 1 Contentor para resíduos do Grupo III (saco 

branco);

 1 Contentor para resíduos do Grupo I e II (saco 

preto);

 Solução antissética de base alcoólica;

 Kit primeiros socorros;

 Pensos rápidos.

 Materiais informativos:

 Folheto informativo sobre sífilis;

 Folha de primeiro pedido de consulta de especia-

lidade hospitalar.

 Materiais de prevenção:

 Preservativos externos;

 Preservativos internos;

 Materiais para a gestão de dados:

 Portátil ou Tablet e ligação à internet OU questio-

nário impresso e caneta.

CÓdiGo de Conduta 
ÉtiCa da Pessoa 
Que RastReia
 Agir com reconhecimento da dignidade, autodeter-

minação e direito da pessoa rastreada ao consenti-

mento informado, livre e esclarecido;

 Oferecer os rastreios indicados e de forma indivi-

dual, anónima, confidencial e gratuita a todas as 

pessoas independentemente da ascendência, idade, 

sexo, identidade de género, orientação sexual, etnia, 

língua, território de origem, religião, convicções políti-

cas ou ideológicas, instrução, situação económica ou 

condição social;

 Oferecer o aconselhamento indicado e de forma 

voluntária, atualizada e informativa para capacitar a 

pessoa a autogerir o risco de transmissão de IST e 

usar estratégias redutoras do dano apropriadas;

 Abster-se de rastrear e aconselhar pessoas que 

aparentam não estar na plena posse das suas capa-

cidades cognitivas e aos amigos, familiares e parcei-

ros sexuais;

 Comunicar o resultado do rastreio apenas à pessoa 

rastreada, de forma presencial e por via oral;

 Garantir a conservação do anonimato, sigilo, confi-

dencialidade e proteção dos dados pessoais obtidos, 

dentro e fora do local de rastreio, durante o exercício 

de funções e após o término das mesmas;

 Referenciar todas as pessoas com rastreio reativo 

para o serviço do SNS indicado e de forma voluntária 

e confidencial.
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PRoCesso de suPeRvisão laBoRatoRial 
e ContRolo de Qualidade
A norma da DGS n.º 058/2011 atualizada a 10/12/2014 prevê que todas as EBC, que realizem rastreios, dispo-

nham de processo de controlo de qualidade do rastreio. A RRC oferece, através de parceria com o SIH-CHSJ, 

um processo independente de supervisão laboratorial e controlo de qualidade a todas as EBC aderentes que não 

disponham de processo de supervisão laboratorial próprio.

O processo de controlo de qualidade é baseado nas indicações da OMS para controlo de qualidade de programas 

de rastreio13  composto por três componentes distintas e complementares, a saber: envio de lotes, auditoria externa 

e envio de amostras em papel de filtro.

ComPonente desCRição fReQuênCia

envio de lotes  Envio de oito amostras de plasma, previamente catalogadas, por parte do SIH-

CHSJ para a morada da EBC.

 Usar 2 amostras de plasma para cada teste rápido VIH, AgHBs, VHC e Sífilis:

 INSTI VIH, procedimento igual ao de sangue capilar;

 INFO AgHBs, procedimento igual ao de sangue capilar;

 Info HCV, 1 gota de plasma, usa-se duas gotas de solução tampão/buffer, 

lê-se o resultado a partir dos 15 minutos.

 Alere Determine Syphilis, amostra de plasma até ao primeiro marcador preto, 

não se usa solução tampão/buffer, lê-se resultado ao fim de 15 minutos

 Registar resultados dos testes com as amostras “alvo” no formulário enviado 

por e-mail à pessoa focal do SIH-CHSJ.

 Aguardar resposta de retorno com o relatório da concordância entre amostras e 

resultados dos testes.

Nota: formulário para comunicação com o SIH-CHSJ disponível no Apêndice 6.

Entre os 3 e os 6 

meses do início da 

atividade de rastreio 

pela EBC 

e, posteriormente, 

a cada 12 meses.

auditoRia 

exteRna

 Visita à EBC e local de rastreio por elementos da equipa do SIH-CHSJ;

 Preenchimento de lista de verificação com os seguintes parâmetros: pes-

soas; infraestruturas; equipamentos; testes, reagentes e consumíveis; registos, 

confidencialidade e proteção de dados; processo de rastreio e referenciação; e, 

gestão de resíduos. 

 Envio de relatório com o resultado da visita por parâmetro, com inclusão de 

sugestões de melhoria, quando relevante.

A cada 12 meses.

envio 

de amostRas 

em PaPel 

de filtRo

 Recolha pelos técnicos da EBC de amostras de sangue das pessoas rastrea-

das no centro para um cartão de papel de filtro.

 Colher amostras até atingir 1% dos testes efetuados no Centro (número estima-

do com base na média anual de testes da EBC).

 Enviar amostras, após catalogação, para o SIH-CHSJ que as analisará em 

laboratório e comparará com os resultados obtidos nos testes rápidos.

 Aguardar envio de relatório.

Nota: procedimento para recolha de amostras em papel de filtro do SIH-CHSJ no 

Apêndice 7.

Entre os 12 e os 18 

meses do início de 

atividade de rastreio 

pela EBC e, 

posteriormente 

a cada 12 meses.

13http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179870/1/9789241508926_eng.pdf?ua=1&ua=1

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179870/1/9789241508926_eng.pdf?ua=1&ua=1
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Gestão e tRataMento da inFoRMação
A obtenção dos dados dos utilizadores dos serviços de rastreio das EBC aderentes foi aprovada pela Comissão de 

Ética do ISPUP, parecer nº CE15045, de 13 de novembro de 2015.

A gestão e tratamento dos dados dos utilizadores dos serviços de rastreio das EBC aderentes foi aprovado pela 

Comissão Nacional de Proteção de Dados, autorização 4146/2016 na sequência da aprovação da Comissão de 

Ética do ISPUP.

Pedidos 

de testes 

e Consumíveis

 Os pedidos de testes e consumíveis são efetuados em folha para o efeito (Apêndice 8), assinada por 

ambas as partes: pelo GAT aquando da expedição, e pela organização na data de receção.

 As folhas assinadas após a receção do material deverão ser encaminhadas para o GAT via digital 

ou postal, para arquivo. Devem ser mantidas cópias nas organizações para efeitos de monitorização e 

gestão de stocks.

 É recomendado que cada organização mantenha um registo de existências e prazos de validade dos 

diversos lotes de testes disponibilizados, de forma a minimizar desperdício de material.

 Quando existam lotes a expirar em menos de dois meses, que a organização não esteja certa de 

conseguir aplicar, recomenda-se a sua devolução ao GAT, para que possam ser redistribuídos por 

outras organizações, e seja feita a sua substituição por testes com prazo de validade superior.

 Caso existam testes que passem de prazo e não sejam utilizados, estes deverão também ser remeti-

dos ao GAT para que seja dada baixa dos mesmos, e que possam ser reaproveitados para ações de 

formação.

 A morada para envio de material ao GAT é Avenida Paris, 4 - 1º direito, 1000-228 Lisboa, Portugal

atividade 

de RastReio

 O questionário online da RRC alimenta automaticamente uma base de dados centralizada com 

toda a informação das várias estruturas membro. O ISPUP é a entidade responsável pela gestão da 

informação recolhida. 

 A atividade mensal, registada em papel, terá de ser inserida até ao dia 5 do mês seguinte, de forma 

a garantir que são contabilizados nos reportes mensais. Quando tal não aconteça, a atualização é feita 

trimestralmente e de forma centralizada, pelo que apenas nas bases de dados integrais disponibiliza-

das a cada organização será possível aceder aos números mais atuais.

 Através da área reservada no site do redederastreio.pt cada organização poderá aceder mensal-

mente a:

 Um reporte padronizado de indicadores base, disponível a partir de dia 10 de cada mês, com o 

resumo do mês anterior;

 A base de dados integral com toda a informação da organização, para análises mais elaboradas.

 As organizações poderão solicitar a personalização do reporte mensal contactando o ISPUP pelos 

contactos indicados no início deste manual.

 O ponto focal de cada organização receberá os dados de acesso à área reservada do site, onde 

poderá aceder a esta informação remotamente e regularmente.

atividade 

de RefeRenCiação

 Os registos dos processos de referenciação que resultaram da implementação dos programas de 

rastreio VIH, VHB, VHC e sífilis pelas EBC são comunicados pela pessoa focal da EBC aderente ao 

coordenador da RRC.

 A pessoa focal da EBC só terá de enviar o Apêndice 5 preenchido com os processos de referen-

ciação do mês.

 O coordenador da RRC agrega os dados e analisa-os centralmente com a equipa do ISPUP.
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aPêndiCe 2 – instRuçÕes PaRa a ColoCação, uso 
e ReMoção dos PReseRvativos inteRno e eXteRno
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aPêndiCe 3 
– instRuçÕes 
do QuestionáRio 
de CooRte da RRC

PRoCediMentos GeRais
 Após solicitação de realização de teste de rastreio, 

por parte do(a) participante, deverá ser perguntado 

se o(a) participante está interessado(a) em participar 

num projeto de investigação.

 Após resposta afirmativa deverá ser entregue ao 

participante a Folha de Informações referentes ao 

projeto.

 No caso do(a) participante querer participar:

 O técnico deverá preencher a declaração de con-

sentimento informado garantindo que o(a) partici-

pante não tem dúvidas sobre o mesmo e dando 

prova do consentimento oral do participante;

 No início do questionário deverá ser lido ao par-

ticipante o texto introdutório como forma de relem-

brar novamente os pressupostos da investigação e 

como será organizado o questionário.

 No caso do(a) participante não querer participar:

 O técnico(a) deverá aplicar o questionário de re-

cusa.

sugestão de introdução 
e explicação do estudo 
ao participante
Muito obrigado(a) por ter aceitado participar neste 

estudo. Eu faço parte da equipa de investigação do 

Projeto Rede de Rastreio Comunitária. Antes de mais, 

gostaria de lhe explicar os objetivos deste estudo e 

de que forma desejamos que colabore connosco. Os 

principais objetivos deste projeto são seguir um grupo 

de pessoas que utilizam os serviços de rastreio do 

VIH, hepatites virais e outras infeções sexualmente 

transmissíveis (IST) dos centros de base comunitária 

em Portugal. Mais especificamente, pretende-se pro-

mover o diagnóstico precoce e a ligação atempada 

aos cuidados de saúde de todos os indivíduos com 

resultados reativo em algum dos rastreios. Simulta-

neamente, pretende-se conhecer as características, 

comportamentos e conhecimentos deste grupo de 

pessoas, do qual faz parte. Assim pedimos a sua 

colaboração, para que responda a um conjunto de 

perguntas sobre as suas características sociodemo-

gráficas, história de rastreios, fatores de risco para 

a transmissão de infeções como, por exemplo, com-

portamento sexual e uso de drogas, conhecimento e 

utilização de métodos de prevenção e questões so-

bre violência. Pedimos-lhe também que aceite que os 

resultados dos testes de rastreio de vai fazer sejam 

registados no questionário. Fazemos as mesmas per-

guntas a todos os participantes, e tudo aquilo que nos 

disser é confidencial. Contudo, como é norma, para 

que as informações sejam obtidas e guardadas ne-

cessitamos da sua autorização oral em como aceita 

participar do estudo.

ReGRas GeRais 
da aPliCação 
do QuestionáRio
 O questionário encontra-se dividido em 4 partes: 

uma primeira parte onde figuram perguntas de cariz 

epidemiológico e de diagnóstico de indicadores para 

realização de teste; uma segunda parte com ques-

tões referentes à profilaxia pós-exposição e profilaxia 

pré-exposição; na terceira parte figuram as questões 

referentes à situação perante a violência e uma pe-

quena caracterização social; por último, a quarta par-

te dá conta do(s) rastreio(s) que o utente solicitar.

 O técnico não deverá induzir a resposta nem emitir 

juízo de valor perante as respostas obtidas;

 As questões devem ser colocadas de forma “neu-

tra”, isto é, não devem influenciar as respostas;

 Anotar todos os pormenores que pareçam relevan-

tes no campo observações;

 A ordem da aplicação das questões poderá variar 

consoante as respostas obtidas uma vez que algu-

mas questões só farão sentido se a resposta à per-

gunta anterior for “sim”

 O técnico pode repetir a questão quando o partici-

pante demonstrar que não percebeu a pergunta. Con-

tudo, NUNCA deve alterar o significado da questão;
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 Todas as questões são de resposta única. Há algu-

mas com uma matriz de resposta – as questões que 

têm Sim, Não, Não Reponde para todas as opções -, 

mas cada uma é de resposta única;

 Quando é pedido para reportar informação relativa-

mente aos últimos 12 meses deve salientar-se esta 

particularidade ao participante (poderá ser importan-

te referir “desde [mês correspondente ao mês em que 

decorre a aplicação do questionário] o ano passado 

até hoje…”). Se for questionário de seguimento de-

verá salientar-se “desde a última visita a este serviço/

centro…”;

 Evitar respostas de “Não sabe”. Quando o partici-

pante responder não sabe, tentar questionar nova-

mente, pedindo que se recorde se não sabe mesmo;

 Sendo o código do participante o único campo de 

resposta obrigatória, se o participante não quiser for-

necer os dados referentes aos pontos que compõem 

o código, deverá ser preenchido um questionário de 

recusa. Importa salientar ainda que o código do parti-

cipante é a única forma que temos de seguir as pes-

soas no tempo, daí a importância do mesmo.

ReGRas do PReenCHiMento 
do QuestionáRio Rede 
de RastReio CoMunitáRia
As informações são obtidas pelos técnicos das or-

ganizações/instituições, usando um questionário es-

truturado dividido em diferentes secções, designada-

mente: dados identificativos, rastreio atual, história de 

rastreios, fatores de risco, consumo de drogas e par-

tilha de material, profilaxia pós-exposição, profilaxia 

pré-exposição, situação perante o tema da violência, 

situação face ao emprego, situação face aos rendi-

mentos, etnia e rastreios.

 Para a criação do código de rastreio devem ser apli-

cadas as seguintes regras12:

 O “ID” é formado para cada atendimento com o 

ano (15), mês (05), dia (14) e nº de ordenação com 

4 algarismos (0001) – este campo refere-se à data 

do rastreio. A este acresce um código de 3 letras, 

que já se encontra previamente definido.
12Para as organizações que possuam uma metodologia de cons-

trução de código diferente, que já usavam previamente, podem 

continuar a usar o seu modelo de código

Parte a – dados identificativos
Esta secção compreende o conjunto de questões ge-

rais referentes a aspetos epidemiológicos.

 Código de Rastreio: O código de rastreio é único e 

específico para cada atendimento e é formado por: 

ano (AA), mês (MM), dia (DD), nº do teste do presen-

te dia com 4 algarismos (XXXX) e código de 3 letras 

específico da sua organização.

 Exemplo: 1510210001GIM - rastreio realizado no 

ano 2015, mês de outubro, dia 21, 1º teste do dia, 

no IN Mouraria.

 Amostra adicional para efeitos de controlo de qua-

lidade: nesta questão pretende-se que o técnico per-

gunte ao/à utente se aceita recolher uma amostra 

extra de sangue para efeitos de controlo de qualidade 

que será analisada posteriormente pelo Centro Hos-

pitalar São João.

 Local de rastreio: nesta questão deve ser escolhida 

a instituição/organização onde o/a participante está a 

realizar o teste. Só pode ser escolhida uma das op-

ções.

 Código do técnico: O código do técnico deve ser 

construído da seguinte forma: 1ª letra do primeiro 

nome e 1ª letra do último nome.

 Exemplo: se numa mesma instituição existirem 

duas ou mais pessoas, cuja primeira letra do 1º 

nome e a 1ª letra do último nome sejam coinciden-

tes, os técnicos devem acordar entre eles qual será 

o código de cada um. Poderão usar a seguinte re-

gra:

 Exemplo: Anita Almeida & António Aguiar – o 1º 

fica AA e o 2º poderá ficar AG.

 Data do rastreio: esta data será preenchida median-

te a formatação automática do questionário.

 Tipo de questionário: nesta questão deverá ser es-

colhido o tipo de questionário – entrada, seguimento 

ou recusa. Se o participante não souber se faz parte 

da coorte dar algumas pistas.

 Exemplo: O técnico deverá dizer “Lembra-se de 

ter preenchido um código com a sua data de nasci-

mento, ou lembra-se de lhe termos perguntado em 

que maternidade nasceu?”
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 Se ainda assim o participante não se lembrar, 

deve preencher o questionário de entrada.

 Código de participante: nesta questão deverá ser 

dado ao/à participante um cartão com a tabela abaixo 

apresentada para que ele/ela preencha e de seguida 

entregue ao técnico para que ele possa copiar a infor-

mação para o questionário.

  

 Exemplo: Mulher ao nascimento; 17/04/1978; An-

tonieta; Rui - |1| |17||04||1978| |A| |R|

 Qual o nome da maternidade/hospital onde nasceu: 

nesta questão ao ser perguntado o nome da materni-

dade/hospital onde nasceu o/a participante, deve-se 

especificar claramente qual o nome do hospital. Se 

a pessoa tiver nascido em casa, deverá ser escrito 

isso mesmo.

 Exemplo: Se o/a participante responder “São 

João”, o técnico deve escrever “Hospital de São 

João”.

 Qual é a sua altura em metros (definir em metros se-

parando com vírgula os centímetros): nesta questão 

ao ser perguntado quantos metros a pessoa mede, 

é importante que seja apontado o valor com metros 

e centímetros separado por vírgula e não por ponto 

final.

 Exemplo: Se o/a participante responder “meço 

170 centímetros” o técnico deverá escrever 1,70m 

separando a altura com virgula.

 País de nascimento: se país de nascimento diferen-

te de Portugal, deverá percorrer a lista de todos os 

países e selecionar o que se adequa.

 País de nascimento do Pai: O país referido deverá 

ser preenchido no campo listado de países. Se o par-

ticipante não souber qual é o país de nascimento do 

pai, no fim da lista de países aparecerá “não sabe” 

para que o técnico possa selecionar.

 País de nascimento da Mãe: O país referido deverá 

ser preenchido no campo listado de países. Se o par-

ticipante não souber qual é o país de nascimento da 

mãe, no fim da lista de países aparecerá “não sabe” 

para que o técnico possa selecionar.

 (Se país de nascimento diferente de Portugal) 

está em Portugal como: nesta questão pretende-se 

perceber se o utente está em Portugal como turista 

ou se vive em Portugal.

 (Se país de nascimento diferente de Portugal e 

vive em Portugal) qual o seu estado de permanên-

cia em Portugal: se o país que o participante referiu 

for diferente de Portugal, escolher uma das opções 

apresentadas para o estado de permanência no 

país.

 (Se autorização de permanência): Esta questão 

deverá ser feita se na questão anterior o participan-

te tiver respondido “autorização de permanência”.

 (Se imigrante irregular) está à espera de docu-

mentação: Esta questão só será feita em caso de 

resposta “estatuto de residente” na questão “Se 

país de nascimento diferente de Portugal e vive em 

Portugal, qual o seu estado de permanência em 

Portugal”.

 Data de chegada a Portugal (só se responder que 

está a viver em Portugal): se país de nascimento di-

ferente de Portugal perguntar a data da chegada a 

Portugal. Considerar a data em que veio para ficar em 

Portugal e não possíveis visitas anteriores, como por 

exemplo férias. Quando o participante não conseguir 

precisar o dia da chegada, deverá ser feita uma apro-

ximação do possível dia, ou seja, deverá ser assumi-

do que o participante chegou no dia 1 do mês e ano 

que referiu.

 Exemplo: Participante (Eu lembro-me que vim de 

França em pleno mês de agosto no ano de 1989, 

mas, sinceramente não me lembro em que dia foi. 

Sei que foi mais ou menos no inicio do mês).

Parte B – Rastreio atual
 É a primeira vez que utiliza este serviço de rastreio: 

nesta questão deverá ser perguntado ao participante 

se é a primeira vez que recorre à instituição/serviço 

para fazer teste de rastreio.

 Como tomou conhecimento deste serviço de ras-

treio: nesta questão pretende-se que o participante 

diga como tomou conhecimento do serviço sendo 

apenas aceita uma resposta. Caso o participante re-

fira mais do que uma, considerar a primeira resposta.
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 Porque motivo veio fazer este rastreio: nesta ques-

tão pretende-se que o técnico selecione os motivos 

que o participante referirá espontaneamente. 

Parte C – História de Rastreios
Nas questões referentes à história de rastreios, pre-

tende-se saber se o/a participante alguma vez fez 

rastreio para alguma das doenças listadas (VIH, VHC, 

VHB e sífilis). Independentemente de não ter feito, por 

exemplo, teste VHC, a história de rastreio para os res-

tantes testes deve ser colocada. 

Descrever-se-ão as questões referentes ao VIH 

(cujas indicações se aplicam ao VHC e Sífilis) e VHB 

uma vez que esta última possui inclusões ligeiramen-

te diferentes.

 Alguma vez fez teste VIH: nesta questão pretende-

se saber a história de rastreio para o teste do VIH. 

 Data do último teste: Esta questão será feita se o 

participante responder “sim” na questão anterior. De-

verá ser apenas apontado o ano em que o participan-

te fez o último teste.

 Resultado do último teste: Esta questão será feita 

se o participante responder “sim” na questão “alguma 

vez fez teste VIH”. Deverá ser pedido o resultado do 

último teste.

 [Se resultado positivo] Está a ser seguido no hos-

pital e/ou por médico especialista: Esta questão de-

verá ser feita se o participante responder na ques-

tão anterior “positivo”.

 [Se sim na pergunta anterior] Está atualmente em 

tratamento: Esta questão deverá ser feita se o parti-

cipante responder “sim” na pergunta anterior.

 [Se não na pergunta anterior] Abandonou ou inter-

rompeu tratamento: Esta questão deverá ser feita 

se o participante responder “não” na pergunta “está 

atualmente em tratamento”.

 [Se não na pergunta “[Se resultado positivo] Está 

a ser seguido no hospital e/ou por médico especia-

lista” aceita referenciação: em caso de o participan-

te ter teste positivo e não estar a ser seguido por 

médico e/ou especialista, deve ser perguntado se 

o participante aceita referenciação para o Sistema 

Nacional de Saúde.

 Alguma vez fez teste VHB: nesta questão pretende-

se saber a história de rastreio para o teste do VHB.

 Data do último teste: Esta questão será feita se o 

participante responder “sim” na questão anterior. De-

verá ser apenas apontado o ano em que o participan-

te fez o último teste.

 Resultado do último teste: Esta questão será feita 

se o participante responder “sim” na questão “alguma 

vez fez teste VHB”. Deverão ser pedidos os resulta-

dos dos últimos testes: AgHBs e AcHBs.

 [Se resultado positivo] Está a ser seguido no hos-

pital e/ou por médico especialista: Esta questão de-

verá ser feita se o participante responder na ques-

tão anterior “positivo”.

 [Se sim na pergunta anterior] Está atualmente em 

tratamento: Esta questão deverá ser feita se o parti-

cipante responder “sim” na pergunta anterior.

 [Se não na pergunta anterior] Abandonou ou inter-

rompeu tratamento: Esta questão deverá ser feita 

se o participante responder “não” na pergunta “está 

atualmente em tratamento”.

 [Se não na pergunta “[Se resultado positivo] Está 

a ser seguido no hospital e/ou por médico especia-

lista” aceita referenciação: em caso de o participan-

te ter teste positivo e não estar a ser seguido por 

médico e/ou especialista, deve ser perguntado se 

o participante aceita referenciação para o Sistema 

Nacional de Saúde.

 Fez vacina Hepatite B (3 doses): nesta questão o 

participante deve dizer se já fez a vacina para a He-

patite B. Em caso de o participante não se lembrar ou 

não saber, o técnico poderá fornecer informação extra 

sobre quando se toma a respetiva vacina: 1ª dose ao 

nascimento, 2ª dose aos 2 meses e 3ª dose aos 6 

meses.

Parte d – Fatores de risco
 Nos últimos 12 meses teve relações sexuais: nesta 

questão pretende-se saber se o participante teve al-

guma relação sexual nos últimos 12 meses.

 [Se sim] Qual a identidade de género dos seus 

parceiros: Esta questão deverá ser feita se o parti-

cipante responder “sim” na questão anterior. Nesta 

questão pretende-se ainda uma resposta múltipla, 
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que contemple todos os géneros dos parceiros 

do participante - homens, mulheres, transgénero 

(MTF), transgénero (FTM).

 Alguma vez teve relações sexuais a troco de dinhei-

ro, drogas ou bens: nesta questão pretende-se que o 

participante diga se alguma vez na vida adulta teve 

relações sexuais em troca de dinheiro, drogas ou ou-

tro tipo de bens.

 [se teve relações sexuais] nos últimos 12 meses 

teve relações sexuais com penetração sem preser-

vativo: nesta questão pretende-se saber se o parti-

cipante teve relações sexuais com penetração sem 

preservativo.

 [Se sim] com que parceiros: nesta questão de-

verão ser feitas duas perguntas separadamente 

para parceiro regular, parceiro ocasional sendo 

que se a resposta for “sim” para relação com 

qualquer um dos dois parceiros referidos, deve 

ser feita a questão relativa ao estado serológico 

do parceiro para o VIH. Relativamente à terceira 

questão sobre o parceiro comercial, esta só deve-

rá ser colocada se o participante tiver respondido 

“sim” na questão “Alguma vez teve relações se-

xuais a troco de dinheiro, drogas ou bens”.

 Na última relação sexual com penetração, utilizou 

preservativo: nesta questão pretende-se que o par-

ticipante se reporte única e exclusivamente à última 

relação sexual com penetração que possa ter tido.

 Nos últimos 12 meses foi-lhe diagnosticada algu-

ma infeção sexualmente transmissível (IST): nesta 

questão pretende-se saber se o participante foi diag-

nosticado com alguma IST, quer seja pelo médico ou 

devido a algum possível sintoma/sinal visível.

 [se foi diagnosticada alguma IST]. Qual/ais: nes-

ta questão pretende-se perceber se o participante 

foi diagnosticado com alguma das IST referidas ou 

com outra. Para isso, terá que ter sido feito um diag-

nóstico médico, uma vez que, por exemplo o HPV 

só pode ser diagnosticado em centro hospitalar/mé-

dico com testes próprios.

 Alguma vez na vida: nesta questão será feita refe-

rência a três momentos diferentes – fez piercing em 

contexto informal, fez tatuagem em contexto informal 

(no contexto informal o que se procura são os contex-

tos de rua, prisão, serviço militar ou casa de amigos 

sem recurso a material descartável) e fez alguma in-

tervenção invasiva, transfusão de sangue ou deriva-

dos. Nesta última parte deverá ser considerado como 

intervenção invasiva “Todas as operações (cirurgias), 

que invadam qualquer parte do interior do corpo hu-

mano, são consideradas cirurgias invasivas. Existem 

pelo menos dois tipos de cirurgias invasivas, as maio-

res e as menores ou mínimas, sendo um exemplo 

de cirurgia maior, a substituição de uma válvula do 

coração. Como exemplo de uma cirurgia menor ou 

mínima, consideraremos uma laparoscopia para reti-

rar cálculos renais.” Relativamente às transfusões de 

sangue ou derivados pode-se considerar por exemplo 

a hemodialise, entre outros.

Relativamente à questão sobre o ano em que reali-

zou intervenção invasiva, transfusão de sangue ou 

derivados se o participante referir mais do que três 

anos diferentes, considerar os 3 anos mais antigos, 

sendo o primeiro ano referido o mais antigo. Os paí-

ses aparecerão igualmente listados para 3 possíveis 

países fazendo referência a cada um dos possíveis 

anos enunciados – considerar o primeiro país da lista 

como sendo referente ao país mais antigo.

 Esteve preso: nesta questão pretende-se saber se o 

participante alguma vez na vida esteve preso.

Parte e – Consumo de drogas 
e partilha de material
No conjunto de questões que se seguem, as indica-

ções para a aplicação das diferentes perguntas serão 

iguais dentro de cada tópico geral de pergunta. Ou 

seja, as perguntas para os consumos por via injetável, 

consumos snifados ou consumos fumados seguem a 

mesma ordem de perguntas. Sendo assim apresenta-

se como exemplo as indicações para os consumos 

por via injetável. Estas questões apresentam ainda 

um conjunto de condições que aparecerão ou não, 

consoante a resposta que o participante der.

 Alguma vez teve consumos por via injetável (ex-

cluindo por motivos médicos): Nesta questão preten-

de-se perceber se o participante alguma vez na vida 

teve consumo de drogas por via injetável, sendo que 

os consumos por motivo médico não deverão ser in-

cluídos como resposta “sim”. 
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 [Se sim] Quando foi a última vez que consumiu 

drogas por via injetável: Esta questão só se aplica 

em quem respondeu “sim” à questão anterior. Sen-

do a resposta sim, apresenta-se uma escala tempo-

ral relativa ao último ano e ainda, a possibilidade de 

opção “há mais de 12 meses”.

 Alguma vez usou material para injetar que sabia 

ou suspeitava ter sido usado por outra pessoa: Esta 

questão só se aplica se a resposta for “sim” na per-

gunta “Alguma vez teve consumos por via injetável 

(excluindo por motivos médicos)”.

 [Se sim e consumo nos últimos 12 meses] quan-

do foi a última vez que usou material para injetar 

que sabia ou suspeitava ter sido usado por outra 

pessoa: Esta questão só se aplica se a resposta for 

“sim” na pergunta anterior.

 [se teve algum consumo injetável ou fumado] Al-

guma vez frequentou um programa de substituição 

opiácea: nesta questão pretende-se saber se o 

participante que referiu ter consumos injetáveis ou 

fumados frequentou em alguma altura da sua vida 

um programa de substituição de opiáceo. 

 [Se sim] está atualmente a frequentar: Esta ques-

tão só se aplica se a resposta for “sim” na questão 

anterior. Desta forma, pretende-se saber se o parti-

cipante se encontra a frequentar no presente algum 

programa ou não.

Parte F – Métodos 
de Prevenção
PPe
Nesta parte as questões estarão agrupadas em dois 

diferentes subcapítulos. O primeiro dirá respeito à 

Profilaxia pós-exposição (PPE) e o segundo à Profila-

xia pré-exposição (PrEP) sendo que este segundo é 

um pouco mais extenso uma vez que a PrEP não está 

disponível em Portugal.

 Já ouviu falar da profilaxia pós-exposição: nesta 

questão pretende-se que o participante diga se já ou-

viu falar do PPE. Caso a resposta seja “não”, que nun-

ca ouviu falar, pretende-se que o técnico que aplica o 

questionário explique ao participante em que consiste 

a PPE e que passe automaticamente para as ques-

tões sobre a PrEP. Em caso de resposta “sim” ler as 

indicações que se apresentam de seguida.

 [se sim]. Diga-nos o que é a PPE: nesta questão 

pretende-se que o participante defina o que enten-

de como sendo a PPE e que, mediante a resposta o 

técnico responsável pela aplicação do questionário 

decida se o participante sabe, ou não, o que é a 

PPE. Para que o técnico possa classificar a respos-

ta como “sabe definir” ou “não sabe definir” deverão 

ser tidas em consideração as seguintes afirmações:

 PPE é um tratamento para evitar a infeção pelo VIH

 Tem que ser iniciada o mais rapidamente possível 

após exposição

Se o participante só fizer referência a uma das afir-

mações acima apresentadas, o técnico deverá con-

siderar “não sabe definir”. Em ambos os casos “sabe 

definir” e “não sabe definir” o técnico deverá explicar 

ao participante o que é a PPE. A explicação apresen-

ta-se em seguida:

PPE é a sigla para a profilaxia pós-exposição. A pa-

lavra profilaxia significa para prevenir ou controlar a 

disseminação de uma infeção ou doença. A PPE é 

um tratamento para evitar a infeção pelo VIH após 

exposição a este vírus. Consiste na toma de medica-

mentos para o VIH durante 4 semanas. Tem de ser 

iniciada o mais rapidamente possível depois de 

uma relação sexual desprotegida ou se o preser-

vativo rebentar, nas primeiras 72 horas. A PPE é se-

gura, mas em algumas pessoas, pode causar efeitos 

secundários, como por exemplo náuseas. Estes efei-

tos secundários podem ser tratados e não são fatais. 

A PPE reduz bastante o risco de infeção pelo VIH, 

mas não garante que alguém exposto ao vírus não 

fique infetado pelo VIH. Em Portugal, a PPE só está 

disponível nos serviços de urgência dos hospitais.  

Se o participante souber o que é a PPE deverão ser 

colocadas as questões que se seguem. Caso o parti-

cipante não saiba o que é a PPE o questionário pros-

seguirá para as questões sobre a PrEP.

 Alguma vez fez profilaxia pós-exposição: nesta 

questão pretende-se saber se o participante alguma 

vez na vida fez a PPE. Em caso de resposta negativa 

o questionário avançará para a questão “alguma vez 

lhe foi negada a profilaxia pós-exposição”
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 [Se sim] quantas vezes fez PPE: se o participante 

responder que “fez profilaxia pós-exposição” pre-

tende-se saber quantas vezes já o fez

 [Se sim] Quando fez PPE pela última vez: nesta 

questão pretende-se saber, se resposta afirmativa 

para a questão “Alguma vez fez profilaxia pós-ex-

posição” quando foi a última vez que o participante 

fez a PPE, se foi nos últimos 12 meses ou se foi há 

mais de 12 meses

 [se sim] onde fez pela última vez: nesta questão 

pretende-se que o participante diga onde fez pela 

última vez a PPE. Esta questão coloca-se para que 

se perceba se, por exemplo, a toma foi em contexto 

hospitalar com prescrição médica ou se por outro 

lado, pode ter acontecido em contexto de rua, sem 

supervisão médica

 Alguma vez lhe foi negada a profilaxia pós-exposi-

ção: Em caso de resposta “sim” ou resposta “não” na 

questão “Alguma vez fez profilaxia pós-exposição” de-

verá ser perguntado ao participante se alguma vez lhe 

foi negada a profilaxia pós-exposição. Esta pergunta 

coloca-se no sentido de perceber se o participante 

alguma vez tentou recorrer à PPE como profilaxia e 

esta lhe foi negada.

 [se sim] onde: Caso tenha sido negada a PPE ao 

participante, deverá ser perguntado onde aconte-

ceu essa recusa. 

 Exemplo: em meio hospitalar

PreP
 Já ouviu falar da profilaxia pré-exposição: nes-

ta questão pretende-se que o participante diga se 

já ouviu falar da PrEP. Caso a resposta seja “não”, 

que nunca ouviu falar, pretende-se que o técnico que 

aplica o questionário explique ao participante em que 

consiste a PrEP e que passe para a questão “. Em 

caso de resposta “sim” ler as indicações que se apre-

sentam de seguida.

 [se sim] diga-nos o que é a PrEP: nesta questão 

pretende-se que o participante defina o que enten-

de como sendo a PPE e que, mediante a resposta o 

técnico responsável pela aplicação do questionário 

decida se o participante sabe, ou não, o que é a 

PrEP. Para que o técnico possa classificar a respos-

ta como “sabe definir” ou “não sabe definir” deverão 

ser tidas em consideração as seguintes afirmações:

 PrEP é um tratamento para evitar a infeção pelo 

VIH

 Tem de ser tomada antes de uma possível expo-

sição

Se o participante só fizer referência a uma das afir-

mações acima apresentadas, o técnico deverá con-

siderar “não sabe definir”. Em ambos os casos “sabe 

definir” e “não sabe definir” o técnico deverá explicar 

ao participante o que é a PrEP. A explicação apresen-

ta-se em seguida:

PrEP é a sigla para a profilaxia pré-exposição. O obje-

tivo da PrEP é prevenir a infeção pelo VIH caso uma 

pessoa se exponha ao vírus. Isto é conseguido com 

a toma de medicamentos para o VIH. Estes são os 

mesmos medicamentos usados para parar a replica-

ção do vírus em pessoas que já estão infetadas. Esta 

medicação se tomada de acordo com a prescrição, 

confere proteção até 100%. A PrEP não protege de 

outras infeções sexualmente transmissíveis.

Se o participante souber o que é a PrEP deverão ser 

colocadas as questões que se seguem. Caso o parti-

cipante não saiba o que é a PrEP o questionário pros-

seguirá para a questão “Se a profilaxia pré-exposição 

ficar disponível, quão interessado estaria em utilizá-la 

para prevenção do VIH?”

 Como teve conhecimento da profilaxia pré-expo-

sição: nesta questão pretende-se que o participan-

te diga, de entre as opções que são apresentadas, 

como tomou conhecimento da PrEP. Só deve ser con-

siderada uma das opções apresentadas.

 Alguma vez fez a profilaxia pré-exposição: nesta 

questão pretende-se saber se o participante fez al-

guma vez na vida a profilaxia pré-exposição. Caso o 

participante responda “não” o técnico deverá avançar 

para a questão “se a profilaxia pré-exposição ficar 

disponível, quão interessado estaria em utilizá-la para 

prevenção do VIH”.

 [Se sim na questão anterior] De que forma: Em 

caso de resposta “sim” na questão anterior, deverá 

ser perguntado ao participante se fez PrEP de for-

ma intermitente e/ou de forma contínua.

 [se toma intermitente] Quantas vezes fez PrEP: 

nesta questão deve ser perguntado ao participante 

quantas vezes fez PrEP em toma intermitente em 

número de ciclos
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 Quando fez a PrEP pela última vez: recorrendo ao 

intervalo de tempo apresentado, o técnico deve per-

guntar ao participante quando foi que fez pela última 

vez a PrEP

 [Se toma contínua] Está atualmente a fazer PrEP: 

Em caso de resposta “sim” para toma contínua de-

verá ser perguntado se o participante se encontra 

no momento da aplicação do questionário a tomar 

a PrEP

 [se sim na questão anterior] desde quando: nesta 

questão pretende-se saber desde quando está o 

participante a fazer PrEP toma continua

 [se não na pergunta “está atualmente a fazer 

PrEP] Durante quanto tempo fez PrEP: Nesta ques-

tão o participante deverá dizer durante quanto tem-

po fez PrEP 

 [se não na pergunta “está atualmente a fazer 

PrEP] Quando fez pela última vez a profilaxia pré

-exposição: Caso o participante tenha respondido 

que não está atualmente a fazer PrEP o técnico de-

verá perguntar quando é que o participante fez pela 

última vez a PrEP

 [se já fez PrEP alguma vez] como conseguiu me-

dicação pela última vez: nesta questão pretende-se 

perceber de que modo o participante conseguiu a 

medicação pela última vez. Pretende-se perceber 

se, por exemplo o participante conseguiu a medica-

ção em meio hospital ou em contexto de rua, sem 

prescrição médica – PrEP selvagem

 Se a profilaxia pré-exposição ficar disponível, quão 

interessado estaria em utilizá-la para prevenção do 

VIH: nesta questão pretende-se saber, independen-

temente de já conhecer a PrEP ou de ter ouvido falar 

pela 1ª vez no momento do questionário, o interes-

se que o participante teria em utilizar a PrEP como 

prevenção do VIH. Para classificar este interesse será 

usada uma escala de Likert de 0 a 4, sendo que o 

0 significa nada interessado e o 4 significa extrema-

mente interessado. Esta pergunta só deverá ser feita 

se o participante tiver dito que é VIH negativo na his-

tória de rastreios.

 [se interesse ≥ 2 na pergunta anterior] qual seria 

o local da sua preferência para a dispensa da PrEP: 

nesta questão pretende-se que o participante sele-

cione de entre as opções apresentadas, qual seria 

o seu local de eleição para a toma da PrEP.

 [Se interesse < 2 na pergunta “Se a profilaxia pré

-exposição ficar disponível, quão interessado esta-

ria em utilizá-la para prevenção do VIH”] Quais os 

motivos pelos quais não está interessado em utili-

zar a PrEP: Nesta questão deverá ser entregue ao 

participante um cartão com as opções de resposta 

e deverá ser-lhe pedido que escolha no máximo 3 

motivos para não estar interessado em utilizar a 

PrEP.

 [apenas para os VIH- na questão história de rastreio 

para o VIH] De acordo com as suas práticas sexuais, 

como é que avalia o seu risco de se infetar com o 

VIH? Esta questão aparece nesta parte uma vez que 

se falou de tratamentos de profilaxia para o VIH, mas, 

remete-nos para uma inclusão anterior: se o partici-

pante tiver respondido no grupo História de Rastreios, 

que fez teste VIH e resultado negativo, pretende-se 

que a pessoa estime o risco de se infetar com VIH 

futuramente. Aqui usar-se-á uma escala de 0 a 10, 

onde se pretende que o participante diga que qual é o 

risco de infetar pelo VIH, sendo que 0 representa sem 

risco e 10 representa o risco extremo.

Parte G – situação perante 
o tema violência
Nesta parte, existem questões referentes a violência 

física, violência psicológica/verbal e violência sexual. 

Para todas as questões é importante que o técnico re-

fira que estas questões de violência se aplicam ape-

nas na idade adulta. Uma vez que as opções de res-

posta para todas as questões sobre os três tipos de 

violência são iguais, irá ser explicitada apenas uma 

das questões como modelo exemplificativo.

 Alguma vez foi vítima de violência física na idade 

adulta: nesta questão pretende-se que o participante 

diga se foi vítima de violência física durante a idade 

adulta. Em caso de resposta “não” ou “não responde” 

o técnico deverá passar para a questão seguinte so-

bre violência psicológica/verbal.

 [se sim na questão anterior] considera que foi ví-

tima de violência: nesta questão pretende-se que o 

participante diga, de entre as opções apresentadas 

qual/quais os motivos pelos quais considera que foi 

vítima de violência física.
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Parte H – Caracterização social 
Habitações literárias
 Qual/quais era/eram a/s língua/s mais faladas/s em 

casa quando era criança (só se responder que está a 

viver em Portugal): nesta questão pretende-se saber 

qual a língua que o participante mais falava em casa 

quando era criança. Se o participante referir duas lín-

guas, o técnico deverá escrever as duas.

 Como define a sua orientação sexual: nesta ques-

tão o participante deverá dizer qual é a sua orienta-

ção sexual. Só poderá ser escolhida uma das opções 

apresentadas.

 Qual a sua identidade de género: nesta questão 

o participante deverá dizer qual é a sua identidade 

de género. Só poderá ser escolhida uma das opções 

apresentadas.

 Qual o nível mais alto de escolaridade que com-

pletou: nesta questão deve ser sempre considerado 

o grau académico anterior no caso de não conclusão 

do ciclo completo.

 Exemplo: Se o participante disser que concluiu o 

7º ano deve-se considerar a resposta “2º ciclo do 

ensino básico”

Parte i - Rastreios
Esta quarta parte diz respeito aos rastreios que o/a 

utente foi realizar no serviço. Para cada um dos tes-

tes, deverá ser preenchida a validade do teste, marca 

do teste, resultado e, em caso de teste reativo, a pos-

sível referenciação para o Serviço Nacional de Saúde.

Descrever-se-ão as indicações para o Teste VIH, uma 

vez que as indicações são iguais para todos os tes-

tes (VHC, VHB e Sífilis). Importante ainda de salientar 

que é possível preencher no questionário online até 

3 testes inválidos, com as respetivas marcas, lote e 

validade.

 Fez teste VIH: nesta pergunta pretende-se que o 

técnico aponte se o participante vai fazer teste VIH 

ou não.

 [se não na pergunta anterior], porquê: após sele-

cionar o teste VIH como rastreio que o participante 

está a realizar, deverá ser selecionado se o teste 

é válido ou inválido, se não é elegível, se o partici-

pante recusou fazer o teste VIH ou se o teste não 

estava disponível.

 Marca: O técnico deverá escolher de entre a lista de 

marcas apresentadas, qual o teste que está a usar. 

Existe a possibilidade de “outro” caso o teste usado 

não seja nenhum dos apresentados.

 Lote: O técnico deverá preencher o campo lote com 

a respetiva informação de que lote faz parte o teste 

que está a usar.

 Validade: neste campo o técnico deverá introduzir o 

prazo de validade do teste que está a usar no rastreio.

 Resultado: nesta questão o técnico deverá selecio-

nar o resultado do teste de entre três opções: reativo, 

não reativo ou inválido.

 [se inválido] aceita repetir teste: em caso de teste 

inválido, o técnico deverá indicar qual a marca do 

teste que foi inválido e seguidamente deverá per-

guntar ao participante se aceita repetir o teste.

 Em caso de teste reativo, aceita referenciação: nes-

ta questão o técnico deverá perguntar ao utente, se 

aceita referenciação para o Serviço Nacional de Saú-

de.

 [se sim na pergunta anterior] local: nesta questão 

pretende-se saber qual o local para onde a pessoa 

pretende ser referenciada. Caso seja um utente do 

projeto em questão, os técnicos poderão ajudar na 

escolha do local. Nesta questão aparecerá uma lis-

ta com os hospitais de referência existindo na mes-

ma local para outro hospital caso não conste da 

lista o hospital que o técnico vai referenciar. 
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aPêndiCe 4 – QuestionáRios (entRada, seGuiMento 
e ReCusa) PaRa iMPRessão
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aPêndiCe 5 – taBela PadRão PaRa o ReGisto 
do PRoCesso de ReFeRenCiação PaRa testes 
ConFiRMatÓRios e liGação aos Cuidados de saÚde

Código 

do inQuéRito

data do 

Resultado 

Reativo

Resultados Reativos 

PaRa:

vih vhb vhC sífilis

data do 

Pedido de 

Consulta

motivo 

PaRa 

a ReCusa

data 

da PRimeiRa 

Consulta



Manual da Rede de RastReio CoMunitáRia

65

aPêndiCe 6 – ReGisto dos Resultados 
dos testes Realizados aos lotes de PlasMa 
enviados Pelo siH-CHsJ

ContRolo de Qualidade
Laboratório de Imunoquímica

Centro Hospitalar de São João, EPE

Identificação da Organização

[inserir nome da organização]

ReGisto dos Resultados dos testes Realizados aos lotes de PlasMa enviados
IMPORTANTE: enviar resultados até dia [inserir data]

teste RÁPido usado

etiQueta 

da amostRa
anÁlise tiPo de amostRa Resultado denominação lote

data 

de validade

SIH[ano]. A VIH Plasma

SIH[ano]. E VIH Plasma

SIH[ano]. B AgHBs Plasma

SIH[ano]. F AgHBs Plasma

SIH[ano].C VHC Plasma

SIH[ano]. G VHC Plasma

SIH[ano]. D Sífilis Plasma

SIH[ano].H Sífilis Plasma

IMPORTANTE: Todas as amostras devem ser manuseadas como capazes de transmitir infeções.

Realizado por: [inserir nome do técnico]

Data de Realização: [inserir data]
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aPêndiCe 7 – envio 
de aMostRas eM PaPel 
de FiltRo PaRa o siH-CHsJ
PaRa Fins de ContRolo 
de Qualidade

Material para a colheita
 mesa com superfície lavável ou campo absorvente 

descartável;

 duas luvas;

 álcool;

 compressas limpas;

 lanceta descartável;

 contentor de corto-perfurantes;

 contentor de resíduos do Grupo III (saco branco);

 cartão com tira de papel de filtro;

 pensos rápidos;

 suporte para secagem;

 envelope impermeável para armazenamento e des-

secante;

 folha de registo interno de rastreios;

 caneta.  

Exemplo de material para a recolha

Precauções com o papel 
de filtro
 não tocar nos círculos de coleta de sangue;

 manter os cartões com as tiras de papel de filtro 

armazenados em locais sem humidade. Para o efei-

to, recomendamos que sejam utilizados os envelopes 

impermeáveis fornecidos pela coordenação do proje-

to, sendo colocados os cartões em grupos de 10 a 

20 (ou a quantidade média para um dia de trabalho) 

em cada envelope, juntamente com um dessecante 

e um indicador de humidade, para armazenamento 

dos mesmos;

 verificar regularmente os indicadores de humidade 

e o estado do dessecante. Se os grãos do dessecan-

te estiverem de cor rosa, substitua o dessecante, co-

locando o utilizado num contentor adequado para o 

descarte de resíduos biológicos.

 se o círculo com indicação de 30% no indicador de 

humidade estiver de cor rosa, indica um nível relativa-

mente alto de humidade, pelo que será recomendável 

que seja vigiado com atenção. 

 se o círculo com indicação de 40% ficar cor-de-rosa, 

substitua o dessecante que se encontra no envelope.

 se o círculo com indicação de 50% ficar cor-de-rosa, 

é recomendável verificar a qualidade das tiras de pa-

pel de filtro. Caso isto aconteça, substitua o indicador 

e o dessecante e devolva o envelope com os cartões 

com tira de papel filtro ao GAT quando tiver contacto 

com a coordenação de terreno, para que possamos 

verificar a sua qualidade e, se necessário, substituir 

os mesmos. 

 

Indicador de humidade
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Recolha de amostras
1. Lavar as mãos, e solicitar que o utilizador do servi-

ço faça o mesmo.

2. Colocar a cobertura descartável sobre a base de 

trabalho.

3. Utilizar o terceiro ou o quarto dedo da mão para a 

punção. Não puncionar dedos com cicatrizes recen-

tes, feridas, cortes, infeções, inchaços ou irritações. 

Não é também recomendável puncionar dedos onde 

o utilizador do serviço tenha anéis, dado que estes 

podem interromper o fluxo de sangue natural, e difi-

cultar a coleta. Pode pedir para retirar o anel.

Nota: A coleta é mais fácil se o técnico de rastreio se 

sentar do lado do respondente oposto à mão onde 

será feita a punção (ou seja, se for puncionar a mão 

esquerda, coloque-se à direita).

Dedos preferenciais para efetuar a punção

4. Se a mão estiver fria, poderá aquecer a pele do 

dedo a puncionar, esfregando a ponta do dedo. Isto 

facilitará o fluxo de sangue e a coleta.

Limpeza da zona a puncionar  

5. Coloque álcool numa compressa ou num pedaço 

de algodão, e limpe a pele do dedo. Aguarde alguns 

segundos para que o álcool evapore naturalmente. 

6. Remova a proteção da lanceta descartável.

7. Assegure-se que o dedo está abaixo do nível do 

coração para facilitar o fluxo de sangue. Com um mo-

vimento rotativo do polegar pressione levemente o 

dedo a puncionar, ascendendo até à ponta do mesmo.

8. Quando o polegar chegar à ponta do dedo, mante-

nha uma pressão leve nesse local.

9. Coloque a lanceta firmemente contra a pele com 

o gatilho voltado para cima, de maneira a que a seta 

que indica o gatilho seja visível.

10. Pressione o gatilho para ativar a lanceta.

11. Após puncionar a pele, coloque a lanceta de lado 

e vire a zona puncionada do dedo para baixo, para 

impedir que o sangue se espalhe.

12. Utilize um pedaço de algodão ou uma compressa 

para limpar a primeira gota de sangue, sem que este 

esteja humedecido.

Nota: se o fluxo de sangue parar antes do final da re-

colha da amostra, poderá repetir a punção, mediante 

o consentimento do utilizador do serviço. Não pode-

rão ser reutilizados materiais da primeira punção para 

a segunda.

13. Mantendo o dedo bem seguro, pressione lenta-

mente o lado da picada até obter uma gota de san-

gue. Aguarde até que esta gota seja suficiente para 

preencher um dos círculos da tira de papel de filtro, 

como indicado na mesma figura.

14. Coloque o cartão debaixo do dedo, com o lado 

pré-impresso voltado para o dedo puncionado.

Recolha de gota de sangue para os círculos do papel  
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15. O cartão não deverá entrar em contato com o 

dedo. Ao invés disto, permita que a gota caia sobre o 

círculo ou, em alternativa, aproxime o cartão da gota 

até que o sangue entre em contato com a área de 

recolha. Este processo deve ser feito apenas uma vez 

por cada círculo, e a gota deverá preencher todo o 

círculo de recolha.

Círculos com amostras de sangue corretamente colhidas

16. De maneira a aumentar o fluxo de sangue, apli-

que pressão intermitente na área que circunda a zona 

puncionada, de maneira a formar uma terceira gota, e 

repita o processo no círculo seguinte.

17. Repita o processo até recolher as amostras nas 

zonas do cartão de papel de filtro requeridas.

18. Caso não haja fluxo sanguíneo que permita a re-

colha total da amostra, explique que dado que não 

foi possível recolher a quantidade da amostra neces-

sária, precisará de fazer uma segunda punção, caso 

haja autorização por parte da pessoa. Se for este o 

caso, puncione outro dedo, e utilize material novo 

para a segunda punção.

19. Após a recolha, coloque o cartão com o papel 

de filtro sobre a cobertura da mesa, num local onde 

não esteja em contacto com humidade, com a área 

de recolha voltada para cima, e sem tapar a área de 

recolha.

20. Com o algodão com um pouco de álcool ou uma 

compressa, limpe o sangue restante na área puncio-

nada. Após a limpeza, com um outro pedaço de algo-

dão, ou uma compressa, cubra a área puncionada e 

mantenha pressão sobre a mesma até que o fluxo de 

sangue para o exterior pare.

21. Coloque um penso rápido sobre a zona puncio-

nada.

22. Após a saída do utilizador do serviço, preencha a 

etiqueta de catalogação (a enviar) com o código cor-

respondente ao questionário preenchido, a data de 

recolha e os resultados dos testes rápidos efetuados, 

e cole a etiqueta no cartão correspondente, no lado 

oposto ao que contém os círculos de recolha (deverá 

colar a etiqueta antes de colocar o cartão no suporte 

de secagem).

23. Coloque todos os resíduos (lancetas, algodão/

compressas, cobertura descartável, luvas) em reci-

pientes adequados para o seu descarte, em confor-

midade com o protocolo de tratamento de resíduos 

biológicos em vigor.  

Precauções a ter durante 
a recolha
 Utilizar sempre luvas;

 Utilizar sempre o lado pré-impresso do cartão com a 

tira de papel de filtro para recolher o sangue;

 Se a gota de sangue não preencher completamente 

o círculo, poderá recolher um pouco de sangue adi-

cional para completar o preenchimento, caso a reco-

lha de sangue ocorra imediatamente de seguida. Se 

a gota de sangue tiver começado a secar (se tiver ha-

vido alguma interrupção), completar o preenchimento 

do círculo poderá invalidar a amostra recolhida nesse 

círculo;

 A amostra deverá preencher o círculo limitado 

no papel. Evite sob preencher os círculos. O sobre 

preenchimento pode invalidar a amostra recolhida.

Amostra com sobre preenchimento  

 Não altere o posicionamento dos cartões com papel 

de filtro durante o processo de secagem. Esta alte-

ração (colocar os cartões na vertical, por exemplo) 

pode causar anéis de soro o que invalida a amostra 

recolhida.

Amostra com anéis de soro



Manual da Rede de RastReio CoMunitáRia

69

 Tente que a primeira gota recolhida caia no centro 

do círculo de recolha. Se, no entanto, a amostra cair 

fora do círculo, e não for suficientemente grande, dei-

xe que o complemento dessa amostra caia no centro 

da primeira gota e não no centro do círculo pré-im-

presso;

 Proteja o papel de filtro de agentes contaminantes. 

Não permita que o cartão entre em contacto com 

água ou impurezas;

 Não armazene as amostras até que estas estejam 

totalmente secas (deverão secar um mínimo de três 

horas, sendo que idealmente deverão ser deixadas 

secar durante uma noite). Se a secagem for insufi-

ciente, a qualidade da amostra poderá ser afetada, 

bem como a qualidade dos resultados.  

exemplos de amostras 
inválidas
 Para além das precauções mencionadas nos pon-

tos anteriores, apresentamos abaixo exemplos de 

amostras que não foram adequadamente recolhidas, 

e algumas das precauções a ter para evitar que tal 

aconteça.

Amostra com quantidade insuficiente de sangue

 Amostra em quantidade insuficiente pode ser cau-

sadas por:

a. Remover o papel de filtro antes do sangue ter 

preenchido completamente o círculo ou antes de o 

sangue ter ensopado o completamente o papel;

b. Ter aplicado o sangue no papel de filtro com um 

tubo capilar;

c. O papel de filtro ter entrado em contacto com 

mãos sem luvas, ou com luvas, ou substâncias 

como pós ou loções para as mãos, quer antes quer 

depois da coleta de sangue.

Amostra que não foi adequadamente seca 

 Amostra que não foi adequadamente seca pode ser 

causada por:

a. Tempo insuficiente para a secagem (um mínimo 

de 3 horas antes de serem embaladas, preferen-

cialmente durante uma noite)

Amostra onde o sangue coagulou

 Amostra onde o sangue coagulou. O volume da 

amostra não será o mesmo entre as gotas, pelo que 

os resultados dos testes poderão ser influenciados. 

Isto pode ser causado por:

a. Tocar o mesmo círculo no papel de filtro para re-

colher uma gota de sangue várias vezes;

b. Preencher o círculo de ambos os lados do papel 

de filtro.

Amostra com sangue hemolizado

 A contaminação das amostras (exposição a fon-

tes de sujidade, por exemplo) ou a sua exposição a 

temperaturas excessivamente altas ou baixas poderá 

causar a hemólise das células. A hemólise correspon-

de ao rebentamento dos eritrócitos (glóbulos verme-

lhos) o que causa a libertação do conteúdo das cé-

lulas para o plasma do sangue, e invalida a amostra. 

Para evitar que isto aconteça:

a. Evite contacto das amostras com agentes conta-

minantes (impurezas, sujidade);

b. Evite contacto direto com fontes de humidade;

c. Não exponha as amostras diretamente a fontes 

de calor;

d. Certifique-se que o local da punção seca bem an-

tes de efetuar a punção. Se houver ainda álcool por 

evaporar no local, este poderá entrar em contacto 

com a amostra e provocar a hemólise da mesma;

e. Não pressione a área a puncionar com muita for-

ça, dado que isto poderá provocar o rebentamento 

das células;



Manual da Rede de RastReio CoMunitáRia

70

f. Não permita que a zona de recolha do papel de 

filtro entre em contacto com mãos sem luvas, quer 

antes quer após a recolha.

 Como referido, a alteração da posição dos cartões 

de filtro durante o processo de secagem poderá levar 

à separação do plasma da restante amostra de san-

gue, invalidando a mesma. Para evitar amostras com 

anéis de soro:

a. Certifique-se que o álcool seca bem antes de efe-

tuar a punção digital;

b. Não permita que o papel de filtro entre em con-

tacto com álcool, loção para as mãos, ou qualquer 

outra fonte de humidade, e não toque na área de 

recolha sem ter as mãos protegidas;

c. Evite pressionar com muita força a área em torno 

do local a puncionar;

d. Certifique-se que a amostra seca adequadamen-

te (pelo menos durante 3 horas, preferencialmente 

de um dia para o outro);

e. Não coloque a amostra no papel de filtro com um 

tubo capilar.  

secagem e armazenamento
 Coloque a tira de papel de filtro no suporte de seca-

gem. O suporte deverá encontrar-se em posição ver-

tical, de forma a evitar que o sangue escorra (ou se 

espalhe) antes de secar.

Colocação das amostras no suporte de secagem

 Mantenha a suporte numa zona limpa e, se possí-

vel, fechada, de maneira a minimizar o contacto com 

pó ou outras impurezas, e deixe a amostra secar du-

rante pelo menos 3 horas, sem exposição direta a luz 

solar ou fontes de ventilação ou calor artificiais (ven-

toinhas, aquecedores, ar condicionado, etc.). Caso 

seja possível, deixa as amostras secar durante uma 

noite, armazenando-as no dia seguinte à sua recolha.

 Após o período de secagem, retire a tira do suporte 

de secagem e coloque a tira dentro de um envelope 

impermeável, juntamente com um dessecante e um 

indicador de humidade.

Tira de papel de filtro em envelope impermeável, com desse-

cante

 Retire o ar de dentro do envelope, pressionando-o 

de baixo até ao fecho, e feche o envelope.

 Guarde os envelopes com as tiras de papel de filtro 

num local não exposto diretamente a luz solar e/ou 

temperaturas elevadas.

Precauções a ter na secagem e armazenamento:

 Utilizar sempre luvas no manuseamento das amos-

tras;

 Tratar todas as amostras como contendo agentes 

infeciosos;

 Evitar qualquer contato entre as tiras com amostras 

durante o período de secagem;

 Não se deverão secar ou armazenar as amostras 

em local com exposição direta a luz solar;

 Não se deverão secar as amostras no alcance de 

mecanismos de ventilação; 

 Evitar o contato das amostras superfícies húmidas 

ou com resíduos.  
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envio
 As amostras de sangue seco são consideradas 

amostras biológicas isentas segundo as cataloga-

ções ICAO e IATA, devendo seguir as normas de en-

vio P650.

 Estas normas de envio implicam que as amostras 

sejam embaladas em três invólucros separados. As 

instruções de embalamento e envio encontram-se 

descritas abaixo.

1. Junte todas as amostras recolhidas, devidamente 

etiquetadas, e faça uma cópia das folhas de registo 

correspondentes às mesmas.

2. Coloque os envelopes com as amostras e as cópias 

das folhas de registo interno de rastreios num envelo-

pe A4 acolchoado, e embale o mesmo numa caixa de 

correio verde. O envelope deverá ser acolchoado com 

folhas de papel/jornal amachucadas, almofadas de ar 

ou folhas de bolhas de ar, para proteção adicional.

3. É necessário preencher uma guia de transporte, 

que deverá conter informação sobre o conteúdo da 

encomenda. Estas estarão já parcialmente preenchi-

das, sendo necessário apenas preencher o campo 

do remetente, e identificar o conteúdo, discriminando 

“amostras de sangue seco”.

4. Após a recolha das amostras requeridas no âmbi-

to do processo de controlo de qualidade, conforme 

indicação do SIH-CHSJ, as mesmas deverão ser en-

viadas ao Serviços, ao cuidado da Dr.ª Carmo Koch, 

para a morada: 

Centro Hospitalar de S. João, EPE

Serviço de Imunohemoterapia

A/C Prof. Dr.ª Carmo Koch

Alameda Prof. Hernâni Monteiro

4200- 319 Porto

5. Caso o volume de amostras seja demasiado gran-

de para um envio único, poderão ser enviadas sepa-

radamente, com periodicidade quinzenal ou mensal, 

seguindo as mesmas indicações.
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aPêndiCe 8 – Pedidos de testes e ConsuMÍveis
ReGisto de entReGa de MateRial no ÂMBito da Rede de RastReio

Foi entregue no dia [____/____/________], e no âmbito da parceria estabelecida com a “Rede de Rastreio Comu-

nitária”, o material abaixo descrito a um(a) colaborador da organização, que abaixo regista o nome e assina para 

comprovar a receção do material indicado

tiPo de mateRial Quantidade (Caixas ou unidades) notas

Testes VIH – INSTI

Testes HCV – Info

Testes HBV – Info

Testes sífilis - Determine

Buffer

EDTA

Luvas 

Campos

Compressas

O nome do colaborador do GAT que envia a encomenda O nome do colaborador da entidade parceira 

       da RCC que recebe a encomenda

 

Assinatura do colaborador     Assinatura do colaborador

 

Data de envio 

____/____/________ 






