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1 INTRODUCIÓN E XUSTIFICACIÓN

A infección polo VIH/sida segue a ser, nestes momentos, un dos principais problemas de
saúde a nivel mundial e tamén en Galicia.

O primeiro caso de sida foi diagnosticado en Galicia no ano 1984. Dende ese momento e
ata o ano 1996 a incidencia aumentou ate acadar os 130 casos por millón de habitantes.
Posteriormente, baixou paulatinamente ata esta bilizarse nunha incidencia que rolda os 40
casos por millón de habitantes. Esta incidencia duplícase, ata 74 casos por millón de
habitantes,  se falamos de casos de persoas infectadas polo virus da inmunodeficiencia
humana (VIH) no lustro que vai dende o 2004 ao 2008, o que amosa a necesidade epide -
miolóxica de ver a enfermidade dende a perspectiva da infección (1), antes de que chegue á
etapa de sida.

O lapso de tempo que pode pasar dende a infección polo VIH ata o diagnóstico de sida varía,
en ausencia de tratamento, dende menos de 1 ano ata 15 anos ou máis (2), cunha media de 10
anos (3).

A diminución da incidencia da sida, que se rexistrou dende o ano 1996, atri búese aos logros
na prevención da enfermidade e, fundamentalmente, á utilización dos tratamentos
antirretrovirais (TAR) nas persoas infectadas polo VIH.

Un dos piares básicos da loita contra  a sida é a detección precoz das persoas infectadas
polo VIH. O diagnóstico precoz ofrece a posibilidade de beneficiarse da terapia antiviral nas
etapas precoces da infección, e pode contribuír a modificar as condutas que favorecen a
transmisión do virus a outras persoas. Neste senso, as probas rápidas de detección do VIH
ofrecerán ademais da vantaxe de facilitar o diagnóstico precoz, a posibilidade de chegar a
colectivos con escaso contacto cos servizos de saúde ou reticentes a acudir a eles, pero que si
é probable que acudan en determinados momentos, pola inmediatez de resultados que
proporcionan as probas rápidas de VIH.

a) Situación epidemiolóxica da infección de VIH en Galicia

A infección polo VIH é un proceso en continuo cambio, que vai modificando os seus patróns
de comportamento epidemiolóxico a medida que vai evolucionando no tempo, como se
reflicte no último informe publicado  do VIH-sida en Galicia (1).

A media anual de novos casos de VIH dos últimos cinco anos sitúase arredor dos 200 casos
ano, dos cales o 75,7% son homes cunha idade media no momento do  diagnóstico de 38 anos.



A práctica de risco máis asociada coa infección polo VIH son as relacións heterosexuais non
protexidas (42% das veces) apreciándose unha tendencia  clara ao descenso nos últimos anos
da infección adquirida por compartir material de inxección en usuarios de drogas inxectadas
(UDI), así como un aumento paulatino  na categoría de homes que teñen relacións sexuais con
outros homes (HSH).

Con respecto ao estadio clínico no momento do diagnóstico, o 62% preséntanse como
infeccións asintomáticas, o 20% como casos de sida, o 12% como infeccións sintomáticas sen
criterios de sida e o 6% como primoinfeccións.

Ao igual que sucede no resto de España, a porcentaxe de persoas diagnos ticadas nas cales
o país de orixe é estranxeiro vai aumentando e sitúase nestes momentos en Galicia no 19%,
valor máis baixo que o 38,6% que corresponde a España.

b) Atraso diagnóstico

O lapso de tempo que transcorre dende que unha persoa se infecta ata que a infección
evoluciona e se converte nun diagnóstico de sida, en ausencia de tratamento, ten un rango
moi amplo que abrangue dende tan só un ano ata incluso máis de 15, cunha media de 10 anos.
O que se persegue é conseguir un diagnóstico da infección o máis rápido posible para que a
persoa infectada se poida beneficiar o máis axiña posible do tratamento e das ferramentas de
prevención existentes.

Nestes momentos, en Galicia estase a experimentar un importante atraso diagnóstico, e
atopamos que un número moi elevado de persoas reciben un diagnóstico, ben de infección
polo VIH ou de sida, en etapas xa avanzadas, o que implica que se beneficiarán máis
tardiamente dos efectos do tratamento, por outra banda poden estar a transmitir a infección
ás súas parellas sexuais sen ser conscientes disto, e ademais o custo do tratamento e coidado
dos enfermos aos que se lles diagnostica a infección de modo tardío é moito máis elevado que
aos cales se lles diagnostica precozmente (4).

En Galicia, cos datos achegados polo SIGIVIH (Sistema de Información Galego sobre a
Infección polo VIH), que complementan e dan calidade ao Rexistro Galego da Sida, no último
lustro atopamos que tendo en conta o nivel de linfocitos CD4 por debaixo das 200 células/µl,
e/ou o estadio da infección en situación de caso sida, o 35% dos infectados presentan xa unha
inmunosupresión grave ao seren diagnosticados.

Existen unha serie de factores asociados a este diagnóstico tardío. Estes factores foron
analizados para o conxunto de España en dous estudos, un poboacional que involucra oito
comunidades autónomas e outro por centros de VIH/ITS (infeccións de transmisión sexual),
ambos no período 2003-2006 (5)-(6). Atopouse que, en xeral, en España o diagnóstico tardío se
asocia co feito de ser home, ter unha idade arredor dos 40 anos ou máis, ser estranxeiro fronte
a ser español e que o mecanismo de transmisión heterosexual incrementa o risco de
diagnóstico tardío máis que a categoría de HSH e os UDI (non no estudo EPI-VIH en que o
mecanismo de transmisión que máis aumenta o risco é o de UDI). Para Galicia estes datos son
similares para o período 2004-2008: o diagnóstico tardío é maior en infectados por relacións
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heterosexuais sen protección e no rango de idade de 35 a 44 anos, aínda que se pode dicir que,
en xeral, o atraso diagnóstico aumenta con esta.

Fronte a este problema, fíxase como prioridade para o control da infección diminuír na maior
medida do posible os casos de infección polo VIH non diagnosticados (7). Para acadar este
obxectivo son necesarias un conxunto de accións entre as cales se atopa incrementar a
accesibilidade da proba do VIH mediante a súa dispoñibilidade en establecementos sanitarios
e programas dirixidos a poboacións de difícil acceso e con alta porcentaxe de infradiagnóstico.

Neste marco xorden as probas para a detección rápida do VIH, que non son máis que un
complemento ás probas estándar de laboratorio, que pretenden diminuír o máximo posible o
tempo de atraso diagnóstico, mediante a ganancia de tempo nun primeiro resultado que non
é definitivo.

c) Probas de detección rápida

Dende que no ano 1985 xurdira o primeiro test de detección de anticorpos fronte ao VIH, o
diagnóstico deste virus evolucionou moito e actualmente hai un amplo conxunto de probas
para a detección do VIH.

Comunmente o diagnóstico baséase no uso da proba ELISA  para detectar anticorpos fronte
ao VIH e a confirmación por outra proba máis específica (Western-Blot). Posteriormente,
desenvolvéronse técnicas de ELISA de segunda e terceira xeración, co uso de proteínas
recombinantes e péptidos sintéticos, o que repercutiu nun incremento da sensibilidade e
especificidade no diagnóstico, ademais de reducir o chamado período ventá, é dicir, o tempo
que transcorre dende a infección ata que os anticorpos son detectables. Coa aparición das
probas de cuarta xeración, aínda se acurtou máis este tempo. Estas probas precisan dunhas
condicións estritas que as fagan fiables, nas cales se inclúen o equipamento de laboratorio, a
experiencia do persoal profesional que as realiza e tamén o mantemento dunha temperatura
estable, entre 2 e 8ºC para os pasos de incubación.

As probas de detección rápida usadas para o cribado, movéndose en bos rangos de
sensibilidade e especificidade (8), conseguen que se poida obter nun prazo de 15-30 minutos
un primeiro resultado que deberá ser confirmado posteriormente (para a confirmación a
proba máis utilizada é a de inmunoelectrofluorescencia ou Western Blot). 

As características que definen ás probas de detección rápida adoitan ser (9):
� Alta sensibilidade (>99%) e especificidade (>99%) así como elevada reproducibilidade.
� Tipo de mostra máis sinxela de recoller.
� Necesidade de pouco equipamento técnico.
� Sinxela de levar a cabo: pouco adestramento.
� Fácil de interpretar: interpretación visual.
� Rápida: <30 minutos.
� Fácil de almacenar: a temperatura ambiente (20-30ºC).
� Vida útil: 12 meses ou máis.
� Axeitada para facer un volume de probas pequeno.



� Mínima eliminación de residuos.
� Baixo custo.
Todas estas características fan posible que as probas rápidas non teñan que ser realizadas

dentro da estrutura do sistema sanitario, cunha infraestrutura de laboratorio adecuada, senón
que se poden levar a cabo en  diferentes lugares como organizacións de  xuventude,
asociacións, ONG, oficinas de farmacia e noutras institucións, facilitando así a realización das
probas e o asesoramento daquelas persoas con prácticas de risco, que son reacias a acudir aos
servizos de saúde por causas variadas.

Por este motivo, dende a Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública (DXIXSP)
ponse en marcha, coa participación dos centros Quérote + da Dirección Xeral de Xuventude e
Voluntariado e doutras entidades colaboradoras, o proxecto da detección precoz anónima de
VIH en Galicia, que ten por fin promover a realización destas probas rápidas na nosa
comunidade. Este proxecto ofrece a posibilidade de acceder a elas, de forma anónima, a todas
as persoas con prácticas de risco para a infección VIH que así o desexen.

As probas de detección rápida de VIH pódense facer en diferentes mostras, como son fluído
oral, sangue, soro ou plasma. A proba seleccionada para este fin foi a que se realiza en fluído oral
polas súas implicacións, entre as cales se atopan unha recollida da mostra máis sinxela e con
máis aceptabilidade por parte da poboación, menor dotación de infraestrutura técnica, non
precisar persoal sanitario para a súa realización, e que se elimina como residuo sólido asimilable
a urbano (RSAU).

2 OBXECTIVOS

OBXECTIVO XERAL:

Diminuír o atraso diagnóstico da infección VIH  en Galicia. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:

1. Diminuír o atraso diagnóstico do VIH en poboacións con prácticas de risco, e que non
acoden con frecuencia ao sistema sanitario, mediante a realización dunha proba rápida
en fluído oral.

2. Facilitar o consello pre e post proba do VIH.
3. Aumentar as prácticas preventivas nas persoas que acoden a realizar a proba rápida do

VIH en fluído oral. 
4. Facilitar o acceso ao diagnóstico de VIH e ao tratamento antirretroviral.
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3 AMBITO XEOGRÁFICO

O proxecto levarase a cabo no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, en
localidades de máis de 10.000 habitantes. As probas realizaranse nos locais e dispositivos que
faciliten, como entidades colaboradoras, os centros Quérote + da Dirección Xeral de Xuventude
e Voluntariado, as asociacións do movemento de resposta social fronte ao VIH/sida e outras
institucións que, cumprindo os requisitos exixidos pola DXIXSP, estean autorizadas para levar
a cabo este proxecto de detección precoz anónima de VIH. Inicialmente comezarase o proxecto
de probas rápidas de VIH a través dos centros Quérote + e algunhas asociacións, para ampliarse
nos próximos anos a outras asociacións/institucións. No futuro, se os datos procedentes da fase
inicial do proxecto, confirman as previsións de resultados esperados, estudarase a posibilidade
de ofrecer este servizo nalgunhas oficinas de farmacia a través dun acordo cos colexios oficiais
de farmacéuticos de Galicia e cos titulares das oficinas de farmacia interesadas en participar
no proxecto.

4 POBOACIÓN DIANA

A reproducibilidade da proba está moi relacionada coa prevalencia de VIH da poboación a
que vai destinada, mesmo cun test moi exacto, en poboacións con baixa prevalencia de VIH
(<1%), o valor preditivo positivo do test pode non ser suficientemente alto. En xeral, en
poboacións con alta prevalencia é moito máis probable que un resultado positivo no test
diagnóstico sexa confirmado como tal posteriormente, diminuíndo a porcentaxe de falsos
positivos (9).

Por isto, e tendo en conta o criterio de eficiencia, estas probas están destinadas a persoas de
16 anos en diante (10) con prácticas de risco para esta infección que non foron diagnosticadas
previamente.

Preferentemente ofertaráselles a persoas que manifesten prácticas de risco sexuais tanto
en HSH coma en heterosexuais con múltiples parellas sexuais, ou con prácticas de compartir
materiais para se inxectaren drogas.

Intentarase achegarlle a proba a aqueles grupos con maior atraso diagnóstico, entre os cales
se atopan as persoas heterosexuais, as maiores de 40 anos, inmigrantes de áreas con alta
prevalencia de infección polo VIH, e as persoas con menor nivel de formación e socialmente
excluídas ou en risco de estalo (7). 

Non se  excluirán aqueles que non manifesten prácticas de risco á hora de solicitar a proba
se, despois dun consello asistido inicial, persisten en querer realizala. Nestes casos  pode ocorrer
que non queiran manifestar as súas prácticas de risco.



5 ENTIDADES COLABORADORAS: CRITERIOS E REQUISITOS 
DE SELECCIÓN, COMPROMISOS E RESPONSABILIDADES

O proxecto levarase a cabo a través das entidades colaboradoras radicadas en Galicia, con
experiencia demostrada en proxectos de prevención e atención en VIH/sida en colaboración
coa DXIXSP. Nun futuro valorarase a posibilidade de que se poida realizar nalgunhas oficinas de
farmacia.

A realización do proxecto por parte das entidades colaboradoras participantes non implica
ningún tipo de relación laboral contractual nin de responsabilidade, destas entidades e dos
seus traballadores ou voluntarios, respecto da Consellería de Sanidade nin dos seus organismos.

Para poder ser seleccionadas como entidades colaboradoras pola DXIXSP, para participar
neste proxecto, deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Dispor de infraestrutura e medios materiais para a realización do proxecto en condicións
de hixiene, privacidade, atención personalizada e confidencialidade dos datos.
� Localización xeográfica. A DXIXSP terá en conta, para aceptar a colaboración no

proxecto, a localización xeográfica do centro participante para conseguir a mellor e
máis eficiente cobertura da comunidade galega e as zonas onde a  incidencia  de
casos de VIH sexa maior.

� Accesibilidade. A DXIXSP terá en conta, para aceptar a colaboración no proxecto, a
accesibilidade do centro participante.

� Seguridade. A DXIXSP esixirá unha serie de requisitos e responsabilidades que deben
cumprir os centros colaboradores participantes.

� Núcleos de poboación superiores a 10.000 habitantes. Os centros estarán situados
en núcleos de poboación de máis de 10.000 habitantes.

b) O persoal da entidade colaboradora participante no proxecto deberá acreditar
competencia formativa. Soamente o persoal que estea acreditado será o autorizado para
a realización da proba rápida de VIH no Proxecto de detección precoz anónima de VIH
liderado pola DXIXSP.

A competencia formativa do persoal da entidade para participar no proxecto será
exixido por parte da DXIXSP e axustarase a algún dos seguintes criterios:
– Licenciatura universitaria ou magister en medicina.
– Titulación en enfermaría (diplomatura universitaria en enfermaría ou título de ATS).
– Formación académica universitaria ou de formación profesional de grao superior en

profesións de ámbito social e sanitario xunto cun certificado específico de formación
teórico-práctica en probas rápidas de detección de VIH, cunha duración mínima de
oito horas lectivas e impartida por un centro reconocido en formación sanitaria.

– Experiencia curricular en proxectos de prevención e atención en VIH/sida xunto cun
certificado específico de formación teórico-práctica en probas rápidas de detección
de VIH cunha duración mínima de oito horas lectivas e impartida por un centro
recoñecido en formación sanitaria. 
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Esta formación específica poderán adquirila as persoas que non a teñan nos cursos
que a DXIXSP organizará para tal efecto e que versarán sobre os seguintes contidos:
� Historia da infección VIH e a sida.
� Epidemioloxía da infección VIH e a sida.
� Plan de Acción Anti VIH/sida de Galicia.
� Viroloxía e inmunoloxía do VIH/sida.
� Principios básicos das probas para o diagnóstico de VIH, con referencia particular ás

probas rápidas. Proba rápida de VIH en fluído oral.
� Procedemento para recoller as mostras de probas rápidas de VIH e principios mínimos

de calidade.
� Interpretación dos resultados das probas rápidas de VIH e a resolución de problemas.
� Bioseguridade. Medidas de hixiene xerais e precaucións estándar para axentes

biolóxicos de transmisión sanguínea.
� Sesión práctica de recolección de mostras, procesamento e interpretación de

resultados de probas rápidas de VIH.
� Consello asistido pre e post proba rápida de VIH que se lle dá ao usuario/a. 
� Diagnóstico, tratamento, seguimento e profilaxe postexposición da infección VIH e

a sida.
� Protocolo do Proxecto de detección precoz anónima de VIH en Galicia a través de

probas de detección rápida de VIH. Confidencialidade e anonimato no proceso da
proba rápida. Xestión dos datos epidemiolóxicos.

c) Incluír na realización da proba rápida un consello asistido pre e postproba.
d) Compromiso de derivación ao centro sanitario das persoas con probas rápidas de VIH

que resulten reactivas ou non válidas.
e) Compromiso de proporcionar á DXIXSP a información epidemiolóxica protocolizada e o

mantemento da debida confidencialidade e anonimato en todo o proceso. 
f) Solicitude de participación como entidade colaboradora en que se manifeste a

voluntariedade de participación e o compromiso de aceptar e cumprir as condicións
establecidas neste documento. A solicitude de participación como entidade colaboradora
no proxecto estará asinada pola persoa responsable en representación da mesma. Á soli-
citude de participación como entidade colaboradora xuntarase a documentación acredi-
tativa de competencia formativa das persoas da entidade que van a realizar as probas.

6 SUBMINISTRACIÓN DA PROBA RÁPIDA DE VIH EN FLUÍDO ORAL E
OUTROS MATERIAIS DO PROXECTO

A DXIXSP subministrará gratuitamente:
– As probas rápidas (Oraquick® ou similar) ás entidades colaboradoras que participen no

Proxecto de detección anónima do VIH en Galicia mediante a técnica da proba rápida no
fluído oral. O custo de compra da proba rápida (Oraquick® ou similar) será asumido por
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compra centralizada pola DXIXSP e distribuído gratuitamente, en subministración sucesiva,
as entidades colaboradoras.  O número máximo de probas rápidas que realizará cada
entidade colaboradora será determinado pola DXIXSP. Durante o primeiro ano, o número de
probas rápidas que se realizará será limitado a un estudo piloto de 2.000 probas rápidas.

– O documento de resultados e enquisa epidemiolóxica da proba rápida con orixinal e
dúas copias.

– Un cartel indicativo para colocar nos locais das entidades colaboradoras, do Proxecto
de detección anónima do VIH en Galicia mediante a técnica da proba rápida no fluído
oral, onde se fai a proba.

– Os folletos da campaña divulgativa aos puntos acordados para esta campaña.
As entidades colaboradoras comprométense a non cobrar ningunha cantidade económica

nin gratificación de ningún tipo aos usuarios pola realización da proba rápida de VIH en fluído
oral que será completamente gratuíta para o usuario.

7 PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DA PROBA RÁPIDA ANÓNIMA DE VIH
EN FLUÍDO ORAL

a) Persoa solicitante da proba. A persoa que solicita  a proba rápida no fluído oral declara
que ten 16 anos ou máis (10), e será informada da voluntariedade da realización desta.
Esta proba será sempre feita de forma individualizada.

b) Confidencialidade e anonimato. Informaráselle de que se trata dunha proba
confidencial e anónima e que en ningún caso se tomarán datos de carácter persoal.
Posteriormente, procederase a recollida dos datos epidemiolóxicos informando do seu
carácter anónimo e que non constituirán ningún ficheiro nominal de datos (anexo I
Documento de resultados e enquisa epidemiolóxica).

c) Consello asistido previo á realización da proba. O consello asistido antes da realización
do test incluirá información sobre:
– Cal é o propósito do test. Vantaxes do diagnóstico precoz.
– Posibilidades de diagnóstico, tratamento e recursos que hai dispoñibles ante a

infección polo VIH e a sida.
– En que consiste a técnica do test rápido de VIH en fluído oral.
– A proba rápida só é unha proba de cribado, non diagnóstica. A necesidade dun

diagnóstico de certeza posterior aos tests reactivos.
– A seguridade do test non reactivo.
– A importancia do “período ventá”.

d) Consentimento. O persoal da entidade que realiza o consello asistido previo asegurarase
de que o solicitante entende a información sobre o VIH e a transcendencia da proba e
respectará o dereito da persoa a decidir, tras este consello asistido previo, se desexa ou
non realizala.
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Unha vez que a persoa xa está perfectamente informada, será capaz de tomar a
decisión libremente sobre facer ou non a proba segundo as súas circunstancias persoais.
Neste momento obterase o consentimento, tan só verbal,  para facer a proba.

No caso de que se rexeite a realización da proba, esta información tamén debería ser
recollida no formulario de enquisa epidemiolóxica (12).

e) Preparación da área de traballo:
A área de traballo cubrirase cun mantel limpo, absorbente e dun so uso. Sobre este

mantel colocarase o soporte para a proba, que é reutilizable.
Utilizaranse luvas para a realización da proba, o cal non exime dunha correcta hixiene
de mans antes e despois da realización da proba.

f) Preparación do kit para a proba:
A bolsa contén:
� dispositivo para a proba 
� frasco de solución reveladora
Para evitar a contaminación do dispositivo deixarase na bolsa ata que vaia ser usado.
Primeiro quitarase o frasco de solución reveladora da súa bolsa e despois de abrirse

colocarase no soporte. Asegurarse de que o frasco chega ao fondo do oco do soporte
para evitar salpicaduras.

O dispositivo debe incluír na bolsa que o contén un paquete absorbente, de non
habelo, eliminarase o dispositivo e collerase unha bolsa nova para a proba.

g) Toma de mostra de fluído oral e realización da técnica da proba rápida de detección
de VIH. Seguiranse as especificacións técnicas do fabricante (Oraquick ®). 
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O kit manipularao o persoal competente para realizar a proba e será tamén quen
obteña a mostra, co fin de evitar a variabilidade da recollida da mostra por parte do/a
usuario/a. 

Para a recollida da mostra, colocarase a paleta por enriba dos dentes do paciente,
sobre o exterior da enxiva. Fregarase a paleta pola parte exterior das enxivas superior e
inferior, unha soa vez. A paleta pódese usar por ambos os lados.

Unha vez realizado isto, inserirase a paleta do dispositivo no frasco de líquido
revelador, e verificarase que a paleta toca o fondo do frasco e que a ventá dos resultados
mira para vostede.

Os resultados lense despois de 20 minutos, pero non en máis de 40. Cando se comeza
a realizar a proba aparece un líquido rosa que sobe a través da ventá de resultados, este
irá desaparecendo a medida que se revela a proba.

Para toma da mostra de fluído oral e manipulación dos materiais utilizaranse luvas
dun só uso e manterase a hixiene debida en todo o proceso.

h) Lectura do resultado da proba rápida:
� Proba rápida non reactiva. O resultado é NON REACTIVO se:

Aparece unha liña de cor rosa ou vermella xunto ao triángulo que ten a letra “C”, e
NON aparece ningunha liña onde o triángulo ten a letra “T”.

� Proba rápida reactiva. O resultado é REACTIVO se:
Aparece unha liña de cor rosa ou vermella xunto ao triángulo que ten a letra “C”, e

tamén aparece unha liña onde o triángulo ten a letra “T”. Unha destas liñas pode ser
máis escura que a outra, pero sempre que aparezan as dúas será reactivo (aínda que
as liñas sexan tenues).

REACTIVO NON REACTIVO
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� Proba rápida non válida. O resultado é INVÁLIDO:
– Se non aparece ningunha liña vermella xunto ao triángulo do “C”.
– Se despois de 20 minutos o fondo da ventá de resultados se volve de cor

avermellado e dificulta a súa lectura.
– Se algunha das liñas non aparece dentro dos triángulos “C” ou “T”.

i) Comunicación do resultado da proba rápida e consello asistido postproba:
– Se non é reactivo, reforzar o consello asistido sobre prácticas seguras.
– Se é reactivo recomendarase á persoa a necesidade de establecer un diagnóstico de

certeza e explicaráselle que a proba rápida non é unha proba diagnóstica. Se está de
acordo, será derivada a un centro sanitario onde poidan realizarlle unha proba
convencional de laboratorio para o diagnostico da infección VIH.

Salientanse os beneficios do establecemento dun control e tratamento precoz e os
importantes avances do tratamento antirre troviral, así como a necesidade de adoptar
prácticas seguras para evitar a reinfección e a posible transmisión a outras persoas.

– Se o resultado é non válido recomendarase que acuda a realizar unha proba
diagnostica de laboratorio nun centro sanitario xa que non é posible descartar a
infección coa proba rápida..

j) Entrega do documento de resultados e enquisa epidemiolóxica. (Anexo I:
Documento de resultados e enquisa epidemiolóxica).

k) Derivación, ao centro de referencia determinado pola DXIXSP e o Servizo Galego de
Saúde (SERGAS),  das persoas con probas de VIH reactivas ou non válidas.

l) Evitarase a realización da proba rápida en venres, sábado e véspera de festivo. Para
facilitar a confirmación ou exclusión, por parte dun centro sanitario, de probas reactivas
ou non válidas o día seguinte ao da súa realización.

8 MANEXO DA INFORMACIÓN

A información obtida será a procedente do documento de resultados e enquisa
epidemiolóxica.

O documento de resultados e enquisa epidemiolóxica consta dun orixinal e dúas copias que
terán o seguinte fluxograma:

– O orixinal do documento de resultados e enquisa epidemiolóxica entregarase ao usuario
despois de realizar a proba rápida. En caso de que o resultado sexa reactivo, o usuario
entregará este documento no centro sanitario de referencia ao que sexa derivado. O
centro sanitario confirmará ou excluirá a infección polo VIH e enviará o documento á
DXIXSP. Estes documentos remitidos á DXIXSP permitirán calcular a porcentaxe de probas
reactivas que se confirman ou exclúen como diagnóstico de infección VIH.

– A primeira copia do documento de resultados e enquisa epidemiolóxica enviarase dende
a entidade colaboradora que fixo a proba rápida á DXIXSP cunha periodicidade dun mes.
Esta primeira copia xunto cos orixinais procedentes dos centros sanitarios, tras a
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confirmación ou exclusión, permitirán calcular o número de persoas reactivas que non
acudiron a confirmar a proba ao centro sanitario de referencia.

– A segunda copia do documento de resultados e enquisa epidemiolóxica quedará en
poder da entidade colaboradora que fixo a proba rápida para contabilizar a súa
actividade e analizar os seus resultados.

9 XESTIÓN DE RESIDUOS

Os materiais empregados na realización da proba rápida de VIH en fluído oral polas súas
características son residuos sólidos asimilables a urbanos (RSAU) e polo tanto eliminaranse
como tales. 

10 ANÁLISE DOS DATOS DO PROXECTO

� Corresponde á DXIXSP a análise dos datos epidemiolóxicos acadados.
� Os datos epidemiolóxicos obtidos son propiedade da DXIXSP para todos os efectos. A

participación no proxecto autoriza a DXIXSP a utilizar o nome das entidades colabora -
doras  na publicación de resultados, se for o caso.

A DXIXSP responsabilízase da elaboración e distribución dos distintos informes que
xurdan deste proxecto a todas as entidades colaboradoras.

� Cada entidade poderá facer uso dos datos epidemiolóxicos recollidos no documento de
resultados e enquisa epidemiolóxica correspondentes ás probas rápidas realizadas por
eles.

� Queda estritamente prohibido recoller datos persoais, de carácter nominal ou non, a
maiores dos recollidos nos citados documentos achegados pola DXIXSP. Garantirase en
todo caso a confidencialidade con respecto a calquera aspecto da realización da proba
rápida do VIH. 

11 INDICADORES

� Número total anual de probas rápidas realizadas e distribución dos datos por práctica
de risco, por idade, por sexo, por área xeográfica e por entidade colaboradora.

� Número total anual e porcentaxe de probas rápidas non realizadas tras o consello pre-
test.

� Número e porcentaxe de probas rápidas reactivas e distribución dos datos por práctica
de risco, por idade e por sexo.

15

PROXECTO DE DETECCIÓN PRECOZ DE VIH EN GALICIA � PROBAS ANÓNIMAS DE DETECCIÓN RÁPIDA DE VIH



� Número e porcentaxe de probas rápidas reactivas confirmadas e distribución dos datos
por práctica de risco, por idade e por sexo.

� Número de probas rápidas adquiridas para o proxecto por ano.
� Número de probas rápidas distribuídas ás entidades colaboradoras e distribución por

localidades.
� Número, tipo e porcentaxe de entidades colaboradoras, nos cales se leva a cabo o

proxecto.
� Custo anual en euros do proxecto. Custo por proba. Custo por proba reactiva. Custo por

diagnóstico confirmado de VIH.
� Grao de satisfacción das persoas usuarias do proxecto de detección anónima de VIH

mediante a proba rápida en fluído oral.
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Resultado non reactivo
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Non se entrega documento de  resultados

Recepción na DXIXSP
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Anexos

Anexo 1
Formulario de resultados e enquisa epidemiolóxica. Xúntase PDF

Anexo 2
Folleto informativo. Xúntase PDF.

Anexo 3
Cartel indicativo dos centros que fan a proba rápida anónima de VIH en fluído oral. 

Xúntase PDF.

Anexo 4
Modelo de solicitude para participar no Proxecto de proba rápida anónima de VIH no fluído oral como

entidade colaboradora.





Anexo 2. Folleto informativo





Don/a .................................................................................................................................................................................................................................................................................

con DNI núm. ........................................................................................en calidade de ..................................................................................................................

e en representación da entidade .............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ CIF ................................................................................. domiciliada en

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SOLICITO

Para a entidade que represento, participar de maneira voluntaria como entidade colaboradora

no PROXECTO DE DETECCIÓN PRECOZ ANÓNIMA DE VIH EN GALICIA A TRAVÉS DE PROBAS

RÁPIDAS EN FLUÍDO ORAL que lidera a Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde

Pública comprometéndonos a cumprir as directrices, condicións  e responsabilidades determi -

nadas no documento deste proxecto.

Santiago de Compostela, ....................... de ....................................................................................... de 2011.

Asdo. 

DIRECTOR XERAL DE INNOVACIÓN E XESTIÓN DA SAÚDE PÚBLICA

Anexo 4
Modelo de solicitude para participar no Proxecto de proba rápida anónima de VIH no fluído oral como
entidade colaboradora.




