
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Centro de Aconselhamento e Deteção 

Precoce para a Infeção VIH/sida de Évora 

O que é o Teste Rápido VIH/sida? 

O CAD dispõem de testes rápidos que são de fácil 
execução (uma picada no dedo), sendo o resultado 
dado ao utente na própria consulta.  

No caso em que o teste rápido produz um 
resultado reativo, é efetuada uma colheita de 
sangue, por via endovenosa, para uma análise de 
confirmação em laboratório. Todos os casos 
confirmados serão referenciados para consulta 
médica da especialidade com a maior brevidade 
possível. 

O que é o CAD? 

O Centro de Aconselhamento e Deteção Precoce para 
a Infeção VIH/sida (CAD) de Évora, é um serviço da 
ARS Alentejo, I.P. que possibilita o acesso confidencial 
e gratuito ao Aconselhamento e Teste VIH/sida. Para 
recorrer ao CAD não é preciso efetuar marcação 
prévia nem apresentar documento de identificação 
pessoal. No CAD o atendimento decorre em 3 fases: 

• Aconselhamento pré-teste; 

• Realização do Teste; 

• Aconselhamento pós-teste com entrega dos 
resultados. 

Locais 

Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E. – Edifício do Patrocínio 

Zona Verde – Gabinete 26 

Av. Infante D. Henrique – 7000-169 Évora 

Telefone: 266 740 100 Ext.: 2133 

Telemóvel: 96 943 80 42 

Email: cadevora@hevora.min-saude.pt 

 

Instituto Português do Desporto e da Juventude – IPDJ  

Rua da República, n.º 119 – 7000-565 Évora 

Telefone: 266 737 300 

Telemóvel: 96 943 80 42 

 

Horário 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

10:00-13:30 
Hospital 

9:30-14:30 
Hospital 

9:30-12:30 
Hospital 

10:00-13:00 
Hospital 

9:00-12:00 
Hospital 

14:30-18:00 
IPDJ 

 
14:00-18:00 

IPDJ 
 

13:00-17:30 
Hospital 

 

Quando devo fazer o teste VIH/sida? 

• Se tiver relações sexuais sem 
preservativo; 

• Se partilhei agulhas, seringas, ou 
outro material de injeção; 

• Se tive em contacto direto com 
sangue; 

• Se penso engravidar ou estou 
grávida 

Todos os que têm dúvidas sobre 
possibilidade de poder estar infetados 
DEVEM FAZER O TESTE! 


