Comunicado dos Serviços de Saúde, 10 de Março de 2021

Serviços de Saúde lançam Programa Piloto de Auto-teste de VIH
Ame-se, Faça o teste, Auto-teste, para sua privacidade

Os Serviços de Saúde lançaram no passado dia 9 de Março, o Programa Piloto de Auto-teste
de VIH, visando a promoção da realização do teste de VIH disponibilizando aos
interessados várias tipos de teste, de forma a que estes possam conhecer se estão ou não
infectados.
Para aceder ao auto-teste as pessoas devem completar algumas etapas simples e
convenientes, como registo on-line, pagamento electrónico e levantamento dos teste nos
armários inteligentes. Depois em casa, recolher amostras, realizar o teste e obter os
resultados sem necessidade de comparecer numa unidade saúde ou parceiro, mantendo a
sua privacidade.
Todos os residentes de Macau ou não residentes com idade igual ou superior a 18 anos
pode aderir ao programa de auto-teste bastando para isso inserir na página electrónica
www.ssm.gov.mo/hivtest o número de telemóvel , na zona de registo “Encomenda de
Instrumentos do Auto-teste” e escolher o kit de auto-teste por fluido oral ou por sangue,
bem como o armário inteligente onde quer levantar, para sua conveniência, antes do
pagamento online.
Após a chegada de encomenda, o comprador será notificado um aviso de lock-in com uma
senha e pode dirigir ao armário inteligente seleccionado para levantamento.
Mais detalhes disponíveis na página www.ssm.gov.mo/hivtest ou através da linha aberta
do Programa Piloto de Auto-teste de VIH (tel: 65205880) durante o horário expediente.
Este programa disponibiliza dois (2) tipos de kit de autoteste de VIH que são reconhecidos
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), de alta precisão e fácil ao uso: o kit de
autoteste por fluido oral OraQuick® HIV Self-Test (MOP 340 patacas) e por sangue Sure
Check® HIV ½ (MOP 280 patacas).
Em cada aquisição só pode ser requerido um Kit. Só 30 dias após a data da ultima
encomenda é que pode comprar novamente.
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Para incentivar o feedback de resultados, 14 dias após encomenda e após upload de
resultado de teste, pode obter um desconto de 50% do preço na próxima encomenda
mediante a verificação dos Serviços de Saúde.
O kit de teste possui em anexo instruções detalhadas para orientar e apoiar a realização do
teste e interpretar os resultados. Na página electrónica também estão disponíveis instruções
gráficas e demonstração ao vivo por vídeos.
Sob a colaboração entre os Serviços de Saúde e Macau AIDS Care Association, a prestação
de serviços de orientação e aconselhamento online está disponível, das 13h30 às 22h00, de
2.ª feira a domingo (exceto feriados).
As pessoas sujeitas ao auto-teste podem optar por entrar em contacto com conselheiros
desta associação, através de uma conversa online ou móvel, por voz ou vídeo, para receber
as orientações para a realização do teste online com aconselhamento e apoio em tempo
hábil. Também podem escolher a comunicação anónima, sem vídeo, para proteger a sua
privacidade.
Se o resultado do auto-teste for positivo significa que o sujeito pode estar infectado com o
VIH, mas é necessário realizar um novo teste para verificar o resultado da infecção. Caso
isto aconteça as pessoas devem ligar para a linha aberta de SIDA dos Serviços de Saúde
(tel: 28500600) durante o horário expediente, ou fazem marcação na página electrónica
www.ssm.gov.mo/hivtest , na coluna Marcação de Teste.
Cabe à Equipa de Serviços Especiais de Prevenção dos Serviços de Saúde (no Centro de
Saúde de Nossa Senhora do Carmo - Lago) fazer a colheita de sangue venoso e enviar para
o Laboratório de Saúde Pública para providenciar o acompanhamento médico.
1. Auto-teste por fluido oral OraQuick® HIV Self-Test
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2. Auto-teste por sangue Sure Check® HIV ½ Assay

3. Programa Piloto de Autoteste de VIH
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4.

QR Código (Página electrónica de teste de VIH)
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