
Perguntas & Respostas

?

SIDA não
 tem 

cura, mas tem 

tratamento.

Temas: 
1. Professor/a e Vida Positiva 
2. ITS – Infecções de transmissão Sexual 
3. HIV 
4. Não-Discriminação e direitos

Este capitulo inclui perguntas para fazer em quizzes e as suas respectivas res-
postas. Cada pergunta corresponde a uma resposta correcta no verso da pá-
gina.  

Pode acrescentar perguntas e respostas. Quando desenvolver as opções de 
respostas-erradas, é importante ter em atenção, de não fazer propostas discri-
minatórias ou completamente erradas, a fim de não criar lendas ou mal-en-
tendidos. 

Conteúdos do capítulo  
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Perguntas & Respostas

Quiz : Perguntas – Professor/a & Vida Positiva

Objectivo 
Consolidar e avaliar os conhecimentos adquiridos. 

Metodologia: Quizzes – para as sessões virtuais 
(p.ex. GoogleForms) ou para as sessões presenciais. 

1. Qual é o grande objec-
tivo de ser professor/a?

1. O/a professor/a ga-
rante o futuro da 
nação. Ele/ela valo-
riza a saúde e a pre-
venção, respeita a 
individualidade de 
todas as pessoas e 
partilha os seus sa-
beres. 

2. Ser professor é reco-
lher saberes e conhecimentos. 

3. O/a professor/a trabalha na administração / função pública.

2. Qual é a diferença entre 
o/a Ponto Focal e o/a As-
sistente Social?

1. O/a Assistente Social foca-se nas pessoas com doenças crónicas. 
2. O/a Ponto Focal é responsável pela prevenção, e o/a AS pela mitigação do im-

pacto.

Nota 
Escolha as perguntas conforme a temática da sua sessão. 
Por cada pergunta existem uma ou mais respostas correc-
tas. O/a Ponto Focal pode utilizar as perguntas e respostas 
nas sessões de sensibilização. Confirme quais são as res-
postas correctas – e porquê – no verso da página.

?

3. A pessoa que vive com 
HIV, deve dar prioridade a 
quê ? 

1. Beber muita água (apenas). 
2. Comer legumes e frutas / variar a alimentação. 
3. Visitar o médico tradicional e/ou 

fazer algum ritual. 
4. Comer muito Xima.

4. Quais são os aspectos 
mais importantes para a 
saúde?

1. Uma boa relação com as tradições. 
2. Comer Xima, divertir-se e fazer sexo 

muitas vezes. 
3. Alimentação variada, água limpa, 

higiene e saneamento, fazer des-
porto.

5. O que é que acontece se o 
resultado do teste for po-
sitivo?

1. Deve tomar sempre os medicamen-
tos, fazer sexo protegido e 
seguir/respeitar o aconselhamento 
do médico/a. 

2. Realizar outro teste. 
3. Deve mudar de família ou de resi-

dência.
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Quiz: Respostas – Professor/a e Vida Positiva

Perguntas & Respostas?

2. Qual a diferença entre o/a Ponto Focal  
e o/a Assistente Social? 

Resposta: O/a Ponto Focal é responsável pela 
prevenção e o/a AS pela mitigação do impacto.

O “Programa de Assistência Social“ (PAS) é um ser-
viço do MINEDH e do Ministério da Administração 
Estatal e Função Pública para os agentes do Estado 
e funcionários da MINEDH. Todas/os têm direito a 
receber informação sobre a saúde reprodutiva, 
doenças crónicas e planeamento familiar.  
Os/as Pontos Focais têm a função de dar assessoria 
a todos os/as colegas no âmbito da prevenção. 
Os/as assistentes sociais são responsáveis pelo 
apoio institucional às/aos colegas que têm doen-
ças crónicas.

1. Qual é o grande objectivo de ser professor/a? 
Resposta: O/a professor/a garante o futuro da nação.
O/a professor/a valoriza a saúde e a prevenção, respeita a indi-
vidualidade de todas as pessoas e partilha os seus saberes. 
Assim garante o crescimento de jovens bem formados e sau-
dáveis, que podem continuar a desenvolver o país.

Fo
to:

 W
iki

m
ed

ia.
or

g /
 Fo

to:
 Pr

om
Ar

te 
/ H

ea
lth

 Fo
cu

s

3. A pessoa que vive com HIV, deve dar prioridade a quê ?   

Resposta: Comer legumes e frutas / variar a alimentação. 
Todos precisamos de fazer uma alimentação saudável e variada, por exemplo, comer alface e 
outros legumes, frutas, peixe, ovos, galinha ou outra carne. Só xima não chega para dar força.  
As pessoas doentes precisam de comida saudável. A água é saudável, desde que seja potável.

4. Quais são os aspectos mais importantes para a 
saúde? 

Resposta: Alimentação va-
riada, água limpa, higiene 
e saneamento, fazer des-
porto. 
Adquirir os seguintes hábitos. 
dão saúde:  

• Alimentação variada: legu-
mes, frutas, peixe, carne,  sa-
lada, água potável – evitar 
gorduras em excesso e mo-
derar o consumo do álcool; 

• A higiene e saneamento 
permite que o corpo  seja saudável e ajuda a evitar in-
fecções; 

• O desporto ajuda o corpo a desenvolver músculos e a 
ter força para evitar doenças, como a diabetes.

5. O que é que acontece se o resultado do teste for 
positivo? Resposta: Deve tomar sempre 
os medicamentos e fazer sexo prote-
gido, seguir/res peitar o aconselhamento 
do médico/a. 
• Uma pessoa que tem um resultado 
positivo no teste de HIV deve receber acon-
selhamento. Quando inicia o tratamento, 
deve tomar os medicamentos de forma regu-
lar e sem interrupção. Pode continuar a fazer 
sexo protegido com preservativo. Se quiser 
ter mais filhos, pode procurar um aconselha-
mento específico. 

• É importante que uma pessoa sero-
positiva possa ficar com a sua família e amigos. Pode 
precisar de apoio e não se deve sentir discriminada. 
Se a família ajudar esta pessoa está a contribuir para 
o bem-estar da sua família.
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?Perguntas & Respostas

Quiz : Perguntas – ITS 

?

Objectivo 
Consolidar e avaliar os conhecimentos adquiri-
dos. 

Metodologia: Quizzes – para as sessões virtuais (p.ex. Goo-
gleForms, integradas as votações nas aplicações do mes-

senger, MentiMeter) ou para as sessões presenciais. 

6. Como evitar/prevenir  
as Infecções de Transmis-
são Sexual (ITS)?

1. Uso correcto e constante do preservativo, incluindo no sexo oral e anal. 
2. Higiene correcta – lavar todos os dias os genitais com água limpa. 
3. Ser fiel a um parceiro / uma parceira.

7. Como é que alguém sabe 
(sente) que tem uma ITS? 

1. Sente comichão. Podem surgir feridas, borbulhas, corrimentos ou pus nos 
órgãos genitais (pénis ou vagina) e no ânus, às vezes sem dor. Pode sentir 
dor ou mal-estar abaixo do umbigo, na parte mais baixa da barriga, durante 
o acto sexual. 

2. Não se sente nada. 

8. O que é que pode aconte-
cer se não se tratar uma 
ITS?

1. Esterilidade (não conseguir ter filhos) e cancro, tanto nos homens como nas 
mulheres. 

2. Durante a gravidez, provoca a morte do feto ou o bebé nasce com problemas 
de saúde. 

3. O risco de apanhar o HIV aumenta, porque as ITS provocam feridas no pénis, 
vagina e ânus que facilitam a entrada do HIV. 
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Podem surgir feridas, borbulhas, corrimentos ou pus nos ór-
gãos genitais (pénis ou vagina) e no ânus, às vezes sem dor. 
Pode sentir dor ou mal-estar na zona em baixo do umbigo, na 
parte mais baixa da barriga durante o acto sexual.

7. Como é que alguém sabe (sente) que tem uma ITS?  
Resposta: Sente comichão ou feridas.

8. O que é que pode acontecer se não se tratar uma ITS? 
Todas as respostas são correctas. 

6. Como evitar/prevenir Infecções de Transmissão Sexual (ITS)? 
Resposta: Uso correcto e regular do preservativo, incluindo para sexo oral e anal. 

É recomendável evitar as redes de sexo. Tam-
bém é sempre bom reforçar a higiene. Os 
testes de saúde podem ajudar a identificar 
as infecções o mais cedo possível – tornando 
o tratamento mais simples e rápido. Só o tra-
tamento evita a transmissão do vírus a quem 
se  ama. Não é uma vergonha ter uma infec-
ção – mas não a tratar e passar a infecção 
para outras pessoas é muito triste.

Uma Infecção de transmissão sexual (ITS) não tratada pode causar esterilidade 
do homem ou da mulher, impe-
dindo ter filhos. Uma ITS tam-
bém pode provocar cancro, tanto 
em homens como em mulheres. 
Durante a gravidez, provoca a 
morte do feto ou o bebé nasce 
com problemas de saúde. O risco 
de contrair o HIV aumenta, por-
que as ITS provocam feridas no 
pénis, na vagina e no ânus facili-
tando assim a entrada do HIV.

Quiz: Respostas – ITS

Perguntas & Respostas
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9. Qual é o meio de trans-
missão mais frequente 
do HIV?

1. Uso de seringas. 
2. Apenas quando se tem contacto com trabalhadores do sexo. 
3. Álcool. 
4. Sexo desprotegido (com várias parceiras ou parceiros). 
5. Mau espírito.

10. Qual é a diferença entre 
HIV e SIDA?

1. Não há diferença. 
2. Quem tem o vírus do HIV pode transmitir a outras pes-

soas mas pode parecer uma pessoa saudável. Quem 
tem SIDA pode ter várias doenças. 

3. Só quando se tem SIDA pode-se tomar medicamentos, 
porque poderá ter tuberculose e assim transmitir o 
Vírus.

11. Qual é a importância de 
fazer o teste de HIV?

1. Conhecer o seu sero-estado e ser dono/a do seu próprio destino. 
2. Serve para visitar os colegas no Posto de Saúde. 
3. Serve para participar na Feira de Saúde.

12. Como é que podemos 
prevenir o HIV?

1. Uso correcto do preservativo, não partilhar agulhas, lâminas e outros objec-
tos cortantes. Evitar e tratar as ITS. Fazer o teste de HIV. 

2. Não pensar no HIV. 
3. Deixar a responsabilidade para os outros.

Perguntas & Respostas

Quiz : Perguntas – HIV 

Fazer o teste de HIV é um meio de prevenção.  
Quem conhece o seu estado pode prevenir-se melhor: 
se for seropositivo, tem mais possibilidade de cuidar 
da sua saúde, iniciar o tratamento precocemente e evi-
tar que chegue ao estágio do SIDA, bem como reforçar 
o hábito de usar o preservativo. Se for seronegativo re-
forçar as atitudes de prevenção, evitando relações se-
xuais desprotegidas. 

O teste rápido só é confiável 3 meses depois de uma 
eventual infecção. Por isso deve-se privilegiar o uso do 
preservativo até saber o seu estado. Muitas pessoas 
fazem o teste HIV de três em três meses.
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Objectivo 
Consolidar e avaliar os conhecimentos adquiridos.

Metodologia: Quizzes – para as sessões virtuais 
(p.ex. GoogleForms) ou para as sessões presenciais. 

??

101



10. Qual é a diferença entre HIV e SIDA? 
Resposta: Quem é seropositivo pode transmitir o HIV a 
outras pessoas, mas pode parecer saudável. Quem tem 
SIDA pode ter várias doenças. Em qualquer caso, reco-
menda-se falar com um/a médico/a e tomar sempre os 
medicamentos. 

• O HIV significa Vírus da Imunodeficiência Humana. O 
vírus é um tipo de bicho tão pequeno que o olho humano 
não pode vê-lo. Uma pessoa seropositiva é portadora 
deste vírus, transmitido, por exemplo, numa relação se-
xual desprotegida ou através da troca de sangue com 
uma pessoa já infectada. Este vírus reside no corpo hu-
mano.  

• O SIDA (Síndrome da imunodeficiência adquirida) pro-
voca outras doenças, como a Tuberculose, as quais podem 
atacar o corpo (ver “Doenças Oportunistas”). 

• Se tomar sempre os medicamentos, pode viver uma vida 
plena sem ficar doente. 

• Uma pessoa pode ter o vírus alguns meses ou anos, até 
ficar doente. 

11. Qual é a importância de fazer o teste de HIV? 
Resposta: Conhecer o sero-estado e ser dono/a do seu próprio destino.

• Se for seropositivo, tem mais possibilidade de cuidar da 
sua saúde, procurar tratamento cedo e evitar que chegue 
ao estágio do SIDA, bem como reforçar o hábito de usar 
o preservativo para evitar infectar outras pessoas. 

• Se for seronegativo reforçar as atitudes de prevenção: 
evitar relações sexuais desprotegidas e outras situa-
ções de risco para evitar a infecção. 

9. Meio de transmissão mais frequente do HIV? 
Resposta: Sexo desprotegido (com vários parceira/os).
A maior parte das Pessoas vivendo com HIV (PVHIV) foram in-
fectadas ao fazerem sexo desprotegido com uma pessoa in-
fectada. Muitas vezes uma pessoa infectada pode não saber o 
seu estado serológico e ter um aspecto muito saudável. O risco 
é maior quando uma pessoa tem sexo não protegido com vá-
rios parceiros/as. Durante o sexo, o risco aumenta quando 
um/a parceiro/a tem uma infecção ou feridas nos genitais, ou 
seja, qualquer infecção sexualmente transmissível. Esta situa-
ção serve para todos os humanos, quer sejam homens ou mu-
lheres, pessoas da cidade ou das comunidades rurais, jovens 
ou velhos. 
• As seringas usadas mais de uma vez podem transmitir 

doenças e infecções. 

• O abuso do álcool é um risco indirecto, porque muitas pes-
soas  esquecem-se de usar protecção (preservativo) quando 
sob efeito do álcool. 

• Os espíritos não têm nada a ver com a transmissão do vírus.  

Evitar o HIV é fácil – e mais fácil é evitar o estádio de SIDA (AIDS). A van-
tagem de evitar o HIV é perma necer saudável, cuidar do seu bem-estar 
e do bem-estar da sua família. Somos mais produtivos, podemos facil-
mente viver a nossa vida e vivemos alegres. O importante é ficarmos 
atentas/os e ter cuidado nas relações sexuais protegidas. Tanto as mu-
lheres como os homens gostam de acreditar que eles são os únicos na 
sua relação de casal. Mas podemos estar seguros sobre o comporta-
mento do nosso esposo ou da nossa esposa? A melhor pre ven ção é a 
abertura nos casais, ou seja, falarmos abertamente. Também devíamos 
fazer o teste de HIV regularmente, mas especialmente de três em três 
meses depois de uma relação sexual desprotegida. O melhor é usar o 
preservativo, evitar as In fecções da Transmissão Sexual ou tratá-las o 
mais rapidamente possível.

Sintomas da infecção aguda pelo HIV

• febre 
• perda de peso • cansaço 

• neuropatias 
• dor de cabeça

• linfonodos  
    aumentados

• lesões 
    de pele

•  náuseas 
•  vómitos

• aumento 
    do figado

• faringite 
• candidiase 
    oral

• úlceras

• dores  
    musculares
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Quiz: Respostas – HIV

Perguntas & Respostas?

12. Como é que podemos prevenir o HIV? 
Resposta: Uso correcto do preservativo, não partilhar agulhas, lâminas e outros objectos cortantes. Evitar as ITS 
e tratar as ITS. Fazer o teste de HIV.
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Quiz: Perguntas – Não-Discriminação & Direitos 

?Perguntas & Respostas ?

13. Quais são os deveres 
de uma pessoa que 
vive com HIV?

1.Nenhum, só tem direitos. 
2.A pessoa  que vive  com  HIV  tem,  entre  outras, a responsabilidade de cumprir 

a prescrição médica e dizer ao cônjuge ou parceiro sexual a sua condição sero-
lógica. 

3. De cuidar de si.

14. A discriminação pode 
existir?

1.A lei 12/2009, art. 42 garante o direito ao trabalho, à formação, promoção e pro-
gressão da carreira. Quem desrespeitar o seu direito pode ser condenado à pri-
são e multa. 

2.Pode existir, mas não deve porque coloca todas as pessoas em risco.

15. Quem pode saber 
sobre o meu  estado 
de saúde?

1. Os meus familiares. 
2. Os meus vizinhos e amigos de Facebook ou Google ou WhatsApp. 
3. A lei 12/2009, no artigo 49  garante a confidencialidade  do estado de saúde 

de uma pessoa.

16. O que é a violência ba-
seada no género?

1.Violência é ferir ou ofender qualquer outra pessoa. 
2.Abuso e assédio sexual é violência de género. 
3.Violência baseada no género é a opressão de mulheres ou homens, incluindo 

violência física ou psicológica. 

17.A violência baseada no 
género é proibida?

1.Sim, qualquer tipo de violência é sujeita a penalização. 
2.Violência de género é uma forma de discriminação e a discriminação é proibida 

pela constituição e pela lei.

Objectivo 
Consolidar e avaliar os conhecimentos ad-
quiridos.

Metodologia: Quizzes – para as sessões virtuais (p.ex. Goo-
gleForms, integradas as votações nas aplicações do mes-
senger, MentiMeter) ou para as sessões presenciais. 

Nota 
Escolha as perguntas con-
forme a temática da sua 
sessão. Cada pergunta tem 
uma ou mais respostas cor-
rectas. O/a Ponto Focal pode 
usar as perguntas e respostas 
nas sessões de sensibilização. 
Confirme quais são as respostas cor-
rectas – e porquê – no verso da pá-
gina.
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Perguntas & Respostas?

Quiz: Respostas – Não-Discriminação & Direitos

13. Quais são os deveres de uma pessoa que vive com HIV? 
Resposta: A pessoa que vive com HIV tem, entre outras, a responsabilidade de cumprir a prescrição 
médica e dizer ao cônjuge ou parceira/o sexual a sua condição serológica. 

14. A discriminação pode existir? 
Todas as respostas são correctas.  

A discriminação pode existir, mas não deveria pois coloca todas as pessoas em risco: a pessoa que vive com HIV 
pode ter dificuldades em encontrar um emprego e de cuidar da sua saúde, quando é estigmatizada. Outras pessoas 
por receio de serem descriminadas podem não fazer o teste de HIV. Assim, por recear o estigma, pode ser HIV-po-
sitivo sem saber, e pode infectar os outros. Por estas razões, a lei 19/2014 no seu artigo 4  diz o seguinte: “A pessoa 
vivendo com HIV e SIDA goza dos mesmos direitos e tratamento como qualquer outra pessoa.“ O artigo 44 do lei 
12/2009 garante um serviço de apoio jurídico gratuito.

15. Quem decide quem pode saber do meu  estado de saúde? 
Resposta: A lei 12/2009, no artigo 49 garante a confidencialidade do estado de saúde de uma pessoa. 

A lei 19/2014 art. 13 define a obrigação de “abster-se da prática de relações sexuais sem a devida protecção, não 
passar a outrem … objectos cortantes ou perfurantes usados, adoptar atitudes, hábitos e comportamentos que 
evitem a transmissão a outrem.“

A lei 12/2009, art. 42 garante a confidencialidade e o direito de trabalhar, de formação, promoção e progressão na 
carreira (lei 4/2002, art. 7). Quem desrespeitar o seu direito pode ser condenado à prisão e multa. O artigo 32 da 
mesma lei obriga os agentes do Serviço Nacional de Saúde de agir com dignidade no tratamento da pessoa vivendo 
com HIV e  abster-se de comportamentos discriminatórios. Em conclusão pode se dizer: só a pessoa vivendo com 
HIV (PVH) decide a quem quer comunicar o seu estado serológico. Mas os PVH são também obrigados a não infectar 
outras pessoas (p.ex. relação sexual desprotegida) e de informar a/o parceiro/a.

A violência de género envolve os actos de violência que se manifestam por 
meio das relações assimétricas entre homens e mulheres, envolvendo por 
vezes discriminação e preconceitos.

17. A violência baseada no género é proibida? 
Resposta: Sim, qualquer tipo de violência é sujeita à penalização.

A violência doméstica é uma violência baseado no género. Esta coberta pela 
lei 29/2009. Qualquer violência é proibida; os aspectos de género são in-
tegrados nas leis específicas.

16. O que é a violência baseada no género? 
Resposta: Violência baseada no género é a opressão de mulheres 
ou homens, incluindo violência física ou psicológica.
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