nos fizemos o teste!
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A infecção pelo vírus VIH – Vírus da Imunodeficiência Humana
– diminui as defesas imunitárias do sistema imunológico , o
que favorece o aparecimento de doenças que podem ser muito
graves. Anualmente no Luxemburgo, surgem cerca de 100 casos
de pessoas com depistagem positiva a esta infecção sendo portanto, é necessário criar um acompanhamento médico.
Este acompanhamento permite que a pessoa tenha uma melhor
qualidade de vida e, sobretudo, impede o aparecimento de doenças oportunistas.
O Comité National de Vigilância da SIDA estima que vivem no
Luxemburgo entre 300 e 400 pessoas com VIH sem o saberem!
Isto não só compromete as suas próprias vidas, como aumenta o
risco de transmissão deste vírus! O único meio de saber se uma
pessoa é portadora deste vírus é através de um teste de rastreio.

—
O QUE É O TESTE DE RASTREIO DO VIH?
—

perguntas
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O teste de rastreio é um meio simples, seguro e eficaz de detecção de uma infecção pelo VIH. Este teste, efetuado através
de uma análise de sangue, detecta a presença de anticorpos ao
VIH no sangue. Estes anticorpos são produzidos pelo organismo entre duas a doze semanas após a infecção pelo VIH!
Um resultado negativo no teste de rastreio só é totalmente
fiável passadas 12 semanas após a situação de risco, e se
você não viveu uma situação de risco durante esse período
e utilisou um preservativo durante essas 12 semanas!

—
SEROPOSITIVO, SERONEGATIVO:
O QUE É QUE ISTO SIGNIFICA EXACTAMENTE?
—
Se o resultado do teste for “positivo”, isto
significa que o teste detectou a presença de
anticorpos do VIH. A pessoa é seropositiva
e portadora do VIH. É muito importante que
consulte imediatamente um médico especialista para ter acompanhamento médico e, se
necessário, começar um tratamento antiretroviral. Atualmente, preservando a sua saúde
pode viver muito tempo com VIH.

Um resultado “indeterminado” ou “parcialmente positivo” pode
ser devido à existência de outra doença ou a uma exposição mais
recente ao VIH. Sendo assim é necessário falar com um médico e
fazer novo teste para o VIH.

—
QUEM DEVE SE SUBMETER
A UM TESTE DE RASTREIO?
—
Qualquer pessoa que passou, pelo menos uma
vez na vida, por uma exposição potencial ao VIH.
Uma exposição ao vírus engloba todas as situações em que um líquido susceptível de conter o
vírus (sangue, esperma, secreções vaginais, leite
materno) entra em contacto com uma entrada
do corpo (ferida aberta e/ou mucosa: vaginal, anal, oral, nasal,
ocular e glande do pénis).

perguntas

Os testes com resultados indeterminados ou positivos
devem ser repetidos numa segunda amostra de sangue
para se ter a certeza de que não houve nenhum erro de
rotulagem ou de manipulação. Só depois de feito este
segundo teste é que se pode dizer a um paciente se ele
é portador do vírus VIH ou não.
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Se o resultado for “negativo” num teste realizado 12 semanas
(ou mais) depois da situação de risco, tem-se a certeza de que
o VIH não foi contraído nesse período. Um resultado “negativo”
significa que o teste não detectou anticorpos VIH, em outras
palavras, não houve infecção. A pessoa é seronegativa.

—
QUANDO SE DEVE FAZER UM TESTE DE RASTREIO?
—

perguntas
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12 semanas após a situação de risco. Só a partir deste prazo
é que o resultado de um teste de rastreio é fiável a 100% pois
este é o tempo necessário para o organismo produzir anticorpos contra o vírus, depois de infecção pelo VIH.
Ao fim de 12 semanas, o resultado de um teste do VIH é fiável:
um resultado “negativo” significa que o teste não detectou anticorpos, , em outras palavras, não houve infecção. Ao contrário,
um resultado “positivo” significa que o teste detectou anticorpos ao VIH e que houve infecção pelo VIH.
Um teste efectuado antes das 12 semanas, pode ser demasiado
prematuro: um resultado negativo poderá vir a ser positivo na
análise seguinte. A fiabilidade do resultado ao fim de quatro
semanas já é da ordem dos 85%, mas o resultado só pode ser
fiável a 100% ao fim de 12 semanas.
72 horas após a situação de risco: no prazo de 72 horas,
pode-se, com o acordo de um médico, fazer um tratamento de
urgência chamado PEP (Post Exposition Prophylaxie - Profilaxia
após a Exposição). Isto permitir-lhe-á também comprovar (ou
não) uma seronegatividade antes da exposição ao risco. Neste
caso, é necessário repetir o teste ao fim de quatro semanas e
de doze semanas.
IMPORTANTE! É durante a seroconversão (período entre
15 dias e 12 semanas após a contaminação) que o risco
de transmissão do VIH é mais alto.

—
SOU SOLTEIRO E TENHO FREQUENTEMENTE
AVENTURAS PASSAGEIRAS:
DEVO FAZER UM TESTE?
—
Se não utiliza preservativo quando tem relações sexuais com
parceiros diferentes, é recomendável fazer um teste de
despistagem de 3 em 3 meses.
Mas, se usar sempre o preservativo, bastará fazer um teste
de rastreio anual.

perguntas

SIM! A maior parte das pessoas tem sintomas tais como febre,
dores de garganta e manchas vermelhas na pele durante
a fase de seroconversão (quando o organismo começa a
fabricar defesas contra o VIH). Um teste de pesquisa de
antígenos poderá apresentar um resultado positivo nessa
altura. CUIDADO! É durante este período de seroconversão
que o risco de transmissão é mais elevado! Portanto,
é essencial utilizar o preservativo enquanto não tiver o
resultado do teste. Se o resultado for negativo, deve-se fazer
um segundo teste 12 semanas após a situação de risco para
se obter um resultado fiável a 100%.
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—
TIVE UMA RELAÇÃO NÃO PROTEGIDA HÁ 2-3
SEMANAS E, AO FIM DE ALGUNS DIAS, TIVE FEBRE,
DOR DE GARGANTA E MANCHAS VERMELHAS NA
PELE; DEVO FAZER UM TESTE DO VIH?
—

—
LISTA DE CENTROS
DE TESTE DE RASTREIO
NA PÁGINA 19
—

—
VIVO COM O MEU COMPANHEIRO
(A MINHA COMPANHEIRA) HÁ VÁRIOS ANOS
E SOMOS FIÉIS, QUE INTERESSE TEMOS
EM FAZER UM TESTE DE RASTREIO?
—

—
TIVE UMA RELAÇÃO SEXUAL NÃO PROTEGIDA
COM UM NOVO PARCEIRO QUE
APARENTAVA ESTAR BEM DE SAÚDE,
DEVO MESMO ASSIM FAZER UM TESTE?
—
CLARO! A infecção por VIH não apresenta sintomas particulares e há muitas pessoas seropositivas que não sabem que
o são e não fazem a despistagem, pois pensam estar bem
de saúde. É importante fazer um teste de rastreio quando se
teve uma relação não protegida. Mesmo que, em certos casos,
os anticorpos anti-VIH sejam detectados ao fim de algumas
semanas, só um teste feito 12 semanas após a relação de
risco dá um resultado fiável a 100%, e si você não viveu uma
situação de risco durante esse período e utilisou um preservativo durante essas 12 semanas!

perguntas

A infecção por VIH pode não mostrar quaisquer sintomas
durante vários anos. É por isso que é importante fazer o
teste mesmo quando se vive numa relação de amor fiel!
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Fazer um teste de rastreio dá-vos informação sobre a vossa
situação serológica. Se nunca fizeram nenhum teste ao VIH,
aconselhamos a fazê-lo.

perguntas
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—
SOU HOMOSSEXUAL E OUVI DIZER QUE DEVO
FAZER TESTES COM REGULARIDADE SE TENHO
PARCEIROS VARIADOS, É VERDADE?
—
ABSOLUTAMENTE! Infelizmente, há um
grande número de pessoas seropositivas
que não sabem que estão infectadas e
o risco de infecção durante uma relação sexual entre dois
homens sem preservativo é bastante grande. É importante utilizar o preservativo durante as relações anais bem como felação,
sendo aconselhável fazer testes regulares, por exemplo, de
3 em 3 meses. Além disso, é importante fazer a depistagem
de outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) como
gonorreia, clamídia, sífilis e hepatite C.

—
DUVIDO DA FIDELIDADE DA MINHA COMPANHEIRA
( DO MEU COMPANHEIRO). UM TESTE É ÚTIL?
—
Um teste lhe dirá se o seu estatuto serológico é positivo
ou negativo mas não prova uma infidelidade da sua parceira
(do seu parceiro).

—
A MINHA COMPANHEIRA (O MEU COMPANHEIRO)
E EU ESTAMOS JUNTOS HÁ VÁRIOS MESES
E UTILISAMOS PRESERVATIVO,
O TESTE DE RASTREIO PERMITIR-NOS-Á
RENUNCIAR AO PRESERVATIVO?
—
SIM! Desde que os resultados dos vossos testes sejam negativos
e que se mantenham fiéis um ao outro. Não se esqueçam de que
um teste só é fiável a 100% se não tiverem estado em situações
de risco durante as 12 semanas que precederam os testes.

perguntas

Se o seu companheiro (a sua companheira) não usou
proteção, é importante que os dois se submetam a um teste de
rastreio 12 semanas após a situação de risco. Para também
terem a certeza de que não contraíram outras Infecções
Sexualmente Transmissíveis (IST). É também importante fazer
uma despistagem, por exemplo, da clamídia, da gonorreia, da
sífilis ou também da herpes. O melhor é pedir ao médico uma
análise completa de detecção das IST.
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—
O MEU COMPANHEIRO (A MINHA COMPANHEIRA)
CONFESSOU-ME TER TIDO UMA AVENTURA E
FICAMOS COM DÚVIDAS SOBRE A NOSSA SAÚDE;
QUE DEVEMOS FAZER?
—

perguntas
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—
FUI VIOLADO(A) OU ABUSADO(A) SEXUALMENTE,
DEVO FAZER O TESTE?
—
É INDISPENSÁVEL QUE FAÇA UM TESTE! Se a agressão sexual
ou violação aconteceu há menos de 72 horas, deve impreterivelmente deslocar-se ao Centre Hospitalier de Luxembourg
(CHL) ou a qualquer outro serviço de urgência hospitalar a
fim de consultar um médico que lhe prescreverá um tratamento de urgência contra o VIH e que também lhe fará um
teste de rastreio do VIH e de outras Infecções Sexualmente
Transmissíveis. Este teste definirá a sua situação serológica
no momento da agressão. Será necessário fazer novo teste 12
semanas após a agressão sexual ou a violação para saber
se foi infectado(a) ou não.
Em caso de violação, não hesite em contactar os serviços
de socorro (112) e a polícia (113) para receber informações
e apoio necessários.

—
ACORDEI SEM ME LEMBRAR DE TODOS OS
PORMENORES DA NOITE DE ONTEM...
—
Fazer um teste dar-lhe-á informações sobre o seu estatuto serológico mas será necessário esperar 12 semanas
após essa noite para fazer novo teste a fim de saber se foi
infectado(a) ou não.

—
ÀS VEZES, INALO COCAÍNA E OUVI DIZER
QUE PODE HAVER RISCO DE TRANSMISSÃO.
DEVO FAZER UM TESTE DE RASTREIO?
—

SIM. Sobretudo se utilizou a seringa de outra pessoa! Não se
esqueça de que, além do VIH, o vírus da Hepatite C transmite-se
muito facilmente pelo sangue e, portanto, quando há reutilisação de seringas.
A hepatite C se detecta pour um exame de sangue 12 semanas
depois de uma contaminação. Se você utilisou material de
uma outra pessoa para inalar ou injetar drogas, consulte o seu
médico para que ele possa prescrever um teste de rastreio
para a hepatite C. É também possível fazer um teste de rastreio
rápido para a hepatite C no Dimps (ver os lugares e horários de
passagem do DIMPS no www.sida.lu ou www.dimps.lu)

perguntas

—
JÁ ME INJETEI COM HEROÍNA,
DEVO FAZER UM TESTE?
—
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O risco de transmissão do VIH por inalação da cocaína ou de
qualquer outra substância é mínimo, mas o risco é real no que
se refere à transmissão do vírus da hepatite C se o canudinho
for compartilhado.

—
PIQUEI-ME INVOLUNTARIAMENTE COM UMA
SERINGA USADA, O QUE DEVO FAZER?
—

perguntas
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Se se picou acidentalmente com uma seringa usada e se passaram menos de 72 horas, deve dirigir-se imediatamente ao Centre
Hospitalier de Luxembourg (CHL) ou a qualquer outro serviço de
urgência para receber um tratamento de urgência (a PEP).
Será feito um primeiro teste de VIH e o médico irá prescreverlhe o tratamento de urgência que consiste em tomar 3 comprimidos duas vezes por dia durante um mês. Atenção! Quanto
mais cedo for iniciado o tratamento após o acidente, maior será
a sua eficácia! Se não pôde ir ao CHL ou a outro serviço de urgência nas 72 horas, deverá fazer um teste ao fim de 12 semanas
para saber se está infectado ou não.
Se se passaram menos de 72 horas após a situação de risco,
dirija-se o mais rapidamente possível a um serviço de
urgências hospitalares a fim de se submeter a um tratamento
de urgência (PEP).

—
ESTOU GRÁVIDA E O MEU GINECOLOGISTA
PRESCREVEU-ME UM TESTE DE DESPISTAGEM,
POR QUÊ?
—
O teste de despistagem durante a gravidez destina-se a proteger
o bebé em caso de infecção da mãe pelo VIH. Atualmente, graças
aos tratamentos retrovirais contra o VIH, a transmissão do vírus
da mãe para o bebé pode ser evitada. Se a despistagem do vírus

VIH da mãe for positivo durante a gravidez, esta recebe um
tratamento com o objetivo de reduzir a quantidade de vírus no
seu sangue, o que diminui o risco de transmissão para o bebé.
Depois de nascer, o bebé fará ainda um tratamento durante
um mês, o que o protege dos vírus que entraram no seu corpo
durante o parto. Graças a este tratamento, a transmissão de mãe
para filho é praticamente inexistente no Luxemburgo.

Se se passaram menos de 72 horas após a situação de
risco (ruptura do preservativo), deve deslocar-se imediatamente ao Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) ou
a qualquer outro serviço de urgência para consultar um
médico que vai avaliar o risco de transmissão a fim de
prescrever eventualmente um tratamento de urgência (a PEP).
Será feito um primeiro teste de VIH e o médico prescreverá o tratamento de urgência que consiste em tomar 3 comprimidos duas
vezes por dia durante um mês. Atenção! Quanto mais cedo for
iniciado o tratamento após o acidente, maior será a sua eficácia!
Se não pôde ir ao CHL ou a outro serviço de urgência no prazo de
72 horas, deverá fazer um teste ao fim de 12 semanas para saber
se está infectado ou não.

perguntas

—
O PRESERVATIVO ROMPEU-SE E NÃO SEI SE O
MEU PARCEIRO (A MINHA PARCEIRA) É OU NÃO
POSITIVO(A); O QUE DEVO FAZER?
—
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As mães VIH+ não podem amamentar seus bebés, pois
o leite materno também tem muitos vírus!

A PEP não pode ser comparada com a pílula do dia seguinte
e tem numerosos efeitos secundários! O tratamento de
urgência não pode, em caso algum, substituir a utilização
do preservativo!

—
SOU SERONEGATIVO(A), ISTO SIGNIFICA QUE
ESTOU PROTEGIDO(A) CONTRA O VIH?
—

perguntas
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NÃO! Um teste negativo significa que não há anticorpos anti-VIH
no sangue e, portanto, não há infecção.
Um resultado negativo não protege, em caso algum, contra
uma infecção!

—
PODE-SE FAZER VÁRIOS TESTES POR ANO?
—
SIM! É perfeitamente recomendável fazer um teste de 3 em 3
meses se considerar que viveu várias situações de risco ao longo
do ano. Mas para evitar o risco é preferível usar sistematicamente
um preservativo.

—
É PRECISO ESTAR EM JEJUM
PARA FAZER O TESTE DE RASTREIO?
—
NÃO, não é preciso estar em jejum para o teste de rastreio do VIH.

—
LISTA DE CENTROS
DE TESTE DE RASTREIO
NA PÁGINA 19
—

—
ONDE DEVO FAZER O MEU
TESTE DE RASTREIO?
—
Teste “clássico”:
– Peça ao seu médico habitual para lhe passar uma prescrição
e dirija-se a qualquer laboratório ou hospital do país.
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– Num centro de despistagem anônimo e gratuito: CHL, ZITHA
KLINIK, HK, CHEM, CHDN, LNS - as moradas e os horários
estão no fim desta brochura.
O resultado ser-lhe-á comunicado alguns dias mais tarde.
Os testes de rastreio de última geração permitem ter um
resultado fiável 12 semanas após a última situação de risco.
Teste “rápido”, anónimo e gratuito
– HIVberodung Croix-Rouge
94, Bvd du Général Patton
L-2316 Luxembourg
T: 2755 4500
Segundas e quartas das 17h às 19h

—
... E SE EU QUISER FICAR NO ANONIMATO?
—
Há 7 locais de testes anônimos e gratuitos:

– Zitha Klinik
36, rue Ste Zithe
L-2763 Luxembourg
dias úteis das 11h às 18h
www.zitha.lu
– Hôpital Kirchberg
9, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
dias úteis das 7h às 19h
sábado: 7h às 10h
www.hkb.lu
– HIVberodung Croix-Rouge
(testes rápidos)
94 Bvd du Général Patton
L-2316 Luxembourg
T: 2755 4500
Segundas e quartas-feiras das
17h às 19h
www.aids.lu
www.sida.lu

Em Esch/Alzette :
– Centre Hospitalier
Emile Mayrisch
rue Emile Mayrisch
L-4240 Esch/Alzette
dias úteis das 7h às 17h
www.chem.lu
Em Ettelbrück :
– Centre Hospitalier du
Nord - St Louis
120, Avenue Lucien Salentiny
L-9080 Ettelbrück
dias úteis das 10h às 14h
www.chdn.lu
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No Luxemburgo :
– Centre Hospitalier (CHL)
Service des Maladies
Infectieuses (2e andar)
4, rue Barblé
L-1210 Luxembourg
dias úteis das 7h às 15h
www.chl.lu

Em Dudelange :
– LNS
(Laboratoire National de Santé)
1, Rue Louis Rech
L-3555 Dudelange
dias úteis das 7h30 às 16h
www.lns.lu
Depois de tirado o sangue, ser-lhe-á
dado um número com o qual poderá
levantar o resultado dois ou três
dias mais tarde. O resultado é-lhe
transmitido oralmente e, como o
teste é anônimo, não irá receber
qualquer documento a atestar se é
seronegativo ou positivo.

—
COMO SE FAZ UM TESTE DE RASTREIO?
—
O teste de rastreio consiste numa simples coleta de sangue,
que é analisado em laboratório. Nos testes rápidos, tira-se uma
gota de sangue da extremidade do dedo, que se mistura com
um reagente.

perguntas
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Fazer um teste rápido significa que se obtém o resultado
rapidamente depois da coleta do sangue, mas não significa
que o teste seja fiável se for feito antes das 12 semanas após
a situação de risco.

—
ONDE POSSO FAZER UM TESTE RÁPIDO?
—
Os testes rápidos são propostos na HIVberodung segundas
e quartas das 17h às 19h e no Dimps (Intervenção de
Dispositivos Móveis para a Promoção da Saúde Sexual).
Os horários e locais da passagem do Dimps estão disponíveis
no site www.dimps.lu.

—
QUANTO TEMPO TENHO DE ESPERAR PARA
TER OS RESULTADOS DO MEU TESTE?
—
Em geral, os resultados estão disponíveis três dias úteis depois
de efectuado o teste.

—
TENHO DE PAGAR UM TESTE DO VIH?
—
NÃO, o teste de rastreio é gratuito, é pago pela Caixa Nacional de
Saúde e, em caso de anonimato, é pago pelo Ministério da Saúde.

perguntas

Os países da União Europeia não deram autorização para a
compra e venda de testes pela internet. Não se aconselha
comprar um teste rápido de rastreio do VIH na internet. Em
primeiro lugar, a sua fiabilidade não está comprovada e depois,
fazer um teste de rastreio não é um gesto simples e a leitura
dos resultados exige o enquadramento de pessoas qualificadas
para uma correta interpretação do teste. Se quiser fazer um
teste rápido, dirija-se ao serviço HIVberodung onde lhe podem
dar um conselho personalizado.

21 respostas

—
OS TESTES RÁPIDOS VENDIDOS
NA INTERNET SÃO FIÁVEIS?
—

—
POSSO FAZER UM TESTE APESAR DE AINDA
SER MENOR DE IDADE?
—

perguntas
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SIM, não há idade legal para se fazer um teste de rastreio. No
entanto, é importante saber que os profissionais só são obrigados a respeitar o segredo profissional se o menor não estiver
em perigo. Em caso de um resultado positivo e de necessidade
de acompanhamento médico, o médico pode propor ajuda para
informar os pais.

—
O MEU MÉDICO RECEITA-ME ANÁLISES AO SANGUE
COM REGULARIDADE, POR ISSO SUPONHO
QUE O TESTE DO VIH ESTÁ AUTOMATICAMENTE
INCLUÍDO NA LISTA DE ANÁLISES?
—
NÃO, o teste de rastreio do VIH não é realizado sistematicamente quando se fazem análises ao sangue. Se pretender fazer
a depistagem, é necessário pedi-lo explicitamente.
Um médico não pode prescrever-lhe um teste do VIH sem seu
consentimento prévio!

—
POSSO SER OBRIGADO(A) A FAZER
UM TESTE DE RASTREIO?
—

Os resultados da análise do seu parceiro (da sua parceira) só
são fiáveis se tiver a certeza de que ele ou ela não tiveram
nenhuma situação de risco durante as 12 semanas anteriores
ao teste e entre o momento do teste e o momento em que lhe
mostra os resultados.

perguntas

—
O MEU PARCEIRO (A MINHA PARCEIRA)
MOSTROU-ME OS RESULTADOS DAS
SUAS ANÁLISES E SÃO NEGATIVOS,
POSSO CONFIAR NELE (NELA)?
—
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NÃO, legalmente, ninguém pode obrigá-lo(a) a fazer um teste
de rastreio do VIH. Contudo, a maioria das companhias de seguros de vida pedem um teste de rastreio para avaliação do montante do valor do seguro. Em caso de seropositividade, podem
recusar o seguro de vida ou aceitá-lo mediante um aumento do
preço do valor a pagar.

LÉXICO
Anticorpos: fabricados pelos glóbulos brancos, os anticorpos são a
resposta do sistema imunitário a uma infecção; podemos compará-los
a “armas” fabricadas para lutar contra infecçoes.
Antígenos: são substâncias estranhas ao organismo que vão causar
uma reacção do sistema imunitário, como o fabrico de anticorpos
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IST: Infecção Sexualmente Transmissível: infecção frequentemente
sem sintomas que se pode transmitir nas relações e/ou com as carícias sexuais. Por exemplo: a gonorreia, a clamídia, a sífilis, herpes.
PEP: Profilaxia após a Exposição: Tratamento de urgência administrado
após uma possível exposição eventual ao VIH. O tratamento de urgência só é eficaz se for iniciado dentro de um prazo máximo de 72 horas
após a situação de risco.
Sistema Imunitário: sistema de defesa do organismo que luta contra
diversas infecções, bactérias, micróbios, vírus, parasitas, etc.
VIH: Vírus da Imunodeficiência Humana
VHC: Vírus da hepatite C. O vírus da hepatite C se transmite pelo
sangue. As situações de risco de transmissão mais frequentes são:
compartilhar material de injecção de droga por via intravenosa, dividir
material para inalar droga e penetraçao anal.

MORADAS ÚTEIS

Stop Aids Now/Acces
c/o HIVberodung Croix-Rouge
94, Bvd Patton
L-2316 Luxembourg
T: 406 251
www.sida.lu
Centre Hospitalier
(CHL)
Service des Maladies
Infectieuses (2e andar)
4, rue Barblé
L-1210 Luxembourg
Teste de rastreio
todos os dias úteis
das 7h às 15h
www.chl.lu
Hôpital Kirchberg
9, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Testes de depistagem,
dias úteis das 7h às
19h, sábado 7h às 10h
www.hkb.lu

Zitha Klinik
36, rue Ste Zithe
L-2763 Luxembourg
Teste de rastreio
todos os dias úteis
das 11h às 18h
www.zitha.lu
Centre Hospitalier
Emile Mayrisch
rue Emile Mayrisch
L-4240 Esch/Alzette
Teste de rastreio
todos os dias úteis
das 7h às 17h
www.chem.lu
Centre Hospitalier
du Nord - St Louis
120, Avenue Lucien
Salentiny
L-9080 Ettelbrück
Teste de rastreio
todos os dias úteis
das 10h às 14h
www.chdn.lu
LNS
(Laboratoire National
de Santé)
1, rue Louis Rech
L-3555 Dudelange
Testes de depistagem,
dias úteis 7h30 às 16h
T: 281 001
www.lns.lu

DIMPS
(Dispositif d’Intervention Mobile pour la
Promotion de la Santé
sexuelle)
Os locais e os horários
de passagem do
DIMPS podem ser
consultados em
www.dimps.lu
Ministère de la Santé
Direction de la Santé
Division de la Médecine
Préventive et Sociale
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
www.sante.lu
Laboratoires
Ketter-Thill
T: 488 288 1
www.llam.lu
Laboratoires
Forges du Sud
T: 518 058
www.labtalon.lu
Laboratoires
Réunis
T: 780 290 1
www.labo.lu
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HIVberodung Croix-Rouge
94, bvd. Patton
L-2316 Luxembourg
T: 2755 4500
Testes rápidos às
segundas e quartas
das 17h às 19h
www.aids.lu
www.sida.lu
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WWW.SID

27

.SIDA.LU

