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OS TESTES
RÁPIDOS DO VIH

Chamam-se testes rápidos porque permitem
determinar em poucos minutos se uma pessoa tem
o VIH ou não, sem necessidade de recorrer a um
laboratório de análises. Para alguns testes será
necessário tirar uma gota de sangue (uma simples
picadela no dedo é suﬁciente), enquanto que noutros
simplesmente se colhe uma amostra de ﬂuido oral
(esfregando as gengivas).
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TIPO DE TESTES

Os testes de terceira geração detectam a presença de anticorpos produzidos pelo organismo em resposta ao VIH. Os de 4ª geração detectam, além
disso, a presença de uma proteína do próprio vírus (antigénio p24).
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O QUE É O “PERÍODO-JANELA”?
É o tempo de espera desde o momento em que se
produziu a situação de risco até que o resultado do
teste seja ﬁável.
No caso dos testes rápidos de terceira ou quarta
geração, é necessário esperar até três meses para
ter um resultado deﬁnitivo. No caso do teste de
quarta geração de laboratório, o período de espera
é muito menor, de 6 semanas.
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OS RESULTADOS DESTES TESTES SÃO FIÁVEIS?
Os testes rápidos têm uma elevada ﬁabilidade. De qualquer modo, se o
resultado for positivo, será necessário conﬁrmá-lo com uma clássica análise de laboratório.
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ONDE POSSO FAZÊ-LOS?
Muitas organizações ligadas ao VIH fazem o teste de forma anónima,
conﬁdencial e gratuita, ou podem recomendar sítios onde são feitos.
Pergunte-lhes!
Também podem fazer-se nas farmácias de algumas Comunidades
Autónomas (Cantábria, Castilha e Leão, Catalunha, Ceuta, País Basco).

05

A RECORDAR
Os testes rápidos do VIH constituem uma boa maneira de saber
se tem o vírus.
Dependendo do tipo de teste, o período-janela será diferente.

¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Qualquer resultado positivo tem de ser conﬁrmado com uma
análise de laboratório.
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