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Questões 
A17 
A19 

Recomenda-se que o atendimento ao 
paciente que procura o serviço de saúde 
pela primeira vez seja realizado no 
mesmo dia, por profissional médico e/
ou outro de nível superior (psicólogo, 
assistente social, enfermeiro, entre 
outros). A identificação do paciente deve 
ser feita pelo seu nome social. O primeiro 
atendimento deve possibilitar espaço de 
conversa e escuta sobre o significado do 
diagnóstico e suas implicações para a vida 
cotidiana, investigação e orientação sobre 
parceria sexual, viabilização do contrato 
de sigilo, investigação de queixas clínicas 
e de condições de vulnerabilidade social e 
individual. 

Acolhimento de pacientes novos 
Primeiro atendimento

A prontidão e a resolutividade do primeiro atendimento 
estão relacionadas ao estabelecimento de vínculo com 
o paciente e à ampliação das chances de aceitação do
diagnóstico e adesão ao tratamento.

Além de apresentar o serviço, ouvir o usuário, identificar 
suas queixas clínicas, vulnerabilidades e necessidades, 
é essencial indicar, quando houver, os números de linhas 
telefônicas para remarcação e/ou cancelamento de 
consultas, e quaisquer outras formas de comunicação que 
o serviço possa ter com o paciente.

Neste primeiro atendimento deve-se assegurar
ao usuário o registro de seu nome social em campo 
apropriado, independente do nome e sobrenome civil. A 
utilização do nome de preferência do usuário é garantida 
pela Portaria GM nº 1.820, MS de 13/08/2009.

Os pacientes devem sair do serviço sempre com a 
consulta de retorno agendada, pois a garantia desta 
consulta fortalece o vínculo e contribui para a boa adesão 
ao tratamento.

Nos serviços onde existe triagem para definir a 
inscrição do paciente na unidade, os critérios para a 
matrícula devem estar bem definidos e claros, tanto para 
os profissionais quanto para os pacientes.
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Acolhimento de pacientes novos 
Modo de realização de profilaxia pós exposição (PEP)

Questão 
A18

Os serviços devem facilitar o acesso a 
pessoas em risco de infecção pelo HIV 
por exposição sexual ou ocupacional. Os 
médicos e também os profissionais da 
equipe técnica devem estar capacitados 
para a aplicação do protocolo de avaliação 
de risco para atendimento pronto a todas as 
demandas

A profilaxia da infecção pelo HIV após exposição 
ocupacional ou sexual compõe a estratégia de prevenção 
combinada, recomendada pela Organização Mundial de 
Saúde e adotada pelo Brasil e muitos outros países. 

Ressalte-se a importância de todos os serviços que 
compõem a rede de cuidado em HIV em disseminar 
esta forma de prevenção entre os grupos populacionais 
de maior vulnerabilidade de sua área de abrangência. 
Conforme o protocolo clínico vigente, há urgência 
na administração de medicamentos para os casos 
indicados. Assim, é necessário o atendimento pronto ou, 
na eventual ausência dos medicamentos necessários, o 
encaminhamento ágil e seguro para serviço de urgência 
credenciado.  
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Questão 
A20
A21 

Recomenda-se que a primeira consulta 
médica de HIV/aids, quando não realizada no 
primeiro atendimento, seja feita em menos 
de 1 semana.
Quando a triagem (ou equivalente) definir 
que não há possibilidade de matricular o 
paciente neste serviço ou o paciente assim o 
desejar, recomenda-se encaminhá-lo a outro 
serviço mediante carta, contato telefônico 
e agendamento prévio. Quando a primeira 
consulta médica de HIV/aids não está 
inclusa no primeiro atendimento, esta deve 
ser realizada em menos de 1 semana.

Na impossibilidade da consulta médica ocorrer no 
mesmo dia do primeiro atendimento, o profissional 
que realiza o acolhimento poderá solicitar os exames 
de rotina (especialmente contagem de linfócitos CD4+ 
e quantificação de carga viral HIV) para que estejam 
disponíveis na primeira consulta médica. 

O acolhimento do paciente que não puder ou não quiser 
ser matriculado no serviço deve incluir uma avaliação da 
gravidade de seu estado clínico e/ou emocional e posterior 
encaminhamento para acompanhamento em uma unidade 
de referência.

Nos casos de maior gravidade, o serviço deve prestar 
atendimento imediato e/ou encaminhá-lo com segurança 
para pronto atendimento ou pronto-socorro. Em todos 
os casos, mesmo naqueles em que não se configuram 
emergências, o encaminhamento seguro e adequado 
requer que o serviço tenha cadastro atualizado das 
unidades de saúde da sua região com as quais mantenha 
contato permanente, o que permite conversar e negociar 
tempo de espera razoável junto à unidade que irá receber o 
paciente. Posteriormente, recomenda-se novo contato com 
o serviço para confirmar o comparecimento do paciente ao
atendimento agendado.

Acolhimento de pacientes novos 
Primeiro atendimento: Formas de encaminhamento dos não matriculados e tempo de espera para primeira consulta médica
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Questão
A23

O agendamento das consultas médicas 
com hora marcada para cada paciente evita 
longos períodos de espera e mostra respeito 
com o paciente.

Assistência médica 
 Formas de marcação de horário de consulta médica

Apenas em serviços muito grandes e complexos, quando 
os recursos existentes ainda não permitem a adequada 
organização do agendamento individual, existe a alternativa 
de agendamento dos pacientes em blocos, por hora.

Avisar, sempre que possível, os pacientes agendados 
quando se souber previamente da ausência de um 
profissional fortalece a comunicação respeitosa serviço/
paciente e fortalece o vínculo. Essa manifestação de 
cuidado incentiva o paciente a fazer o mesmo quando 
necessitar faltar a algum atendimento agendado.
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Assistência médica 
Tempo médio para consultas médicas de casos novos e em casos de retorno

Questão 
A27
A28 

O serviço deve se organizar para que cada 
médico atenda no máximo 8 consultas no 
período de 4 horas de trabalho. Este número 
deve ser adequado ao tipo de consulta 
oferecida. Recomenda-se que os casos 
novos tenham em média 1h de duração e os 
retornos, no mínimo 30 minutos.

A primeira consulta médica (o caso novo) é um atendimento 
mais longo em função de ser um contato inicial, que 
costuma estar cercado de expectativas e ansiedades 
por parte do paciente e pelo profissional ao realizar uma 
investigação mais detalhada. O profissional necessita 
de tempo suficiente para escutar o paciente, traçar seu 
perfil inicial, examiná-lo, formular e explicar a impressão 
diagnóstica, orientar os exames, discutir e acordar um plano 
terapêutico. É importante que se construam abordagens que 
permitam a expressão livre de questões e experiências por 
parte do paciente, criando condições para que se estabeleça 
um vínculo duradouro.

As consultas médicas de retorno são as consultas 
subsequentes de acompanhamento do paciente. Para 
sua maior efetividade é necessário que o profissional 
tenha tempo suficiente para estabelecer um diálogo que 
permita avaliar a evolução clínica, analisar os resultados de 
exames, discutir o uso de medicamentos, especialmente 
dos antirretrovirais, além de abordar temas relativos ao 
autocuidado, prevenção, entre outros. 
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Questões 
A29
A47 

Durante a consulta médica é essencial 
que, além dos procedimentos técnicos 
de rotina, se abordem aspectos que 
facilitem a compreensão biopsicossocial 
do paciente, tais como a vida afetiva, 
sexual e reprodutiva, o contexto de vida, as 
relações sociais, as causas de abandono do 
tratamento ou falta às consultas, a situação 
vacinal e uso de álcool e outras drogas. 
Valoriza-se que os médicos realizem visitas 
domiciliares, façam atendimento e avaliação 
de risco em casos de violência e exposição 
sexual, deem suporte a parceiros e à rede 
social do paciente e participem da discussão 
de casos e da construção dos projetos 
terapêuticos com a equipe multidisciplinar.

A abordagem de aspectos ligados à compreensão 
biopsicossocial do paciente melhora a elaboração do 
diagnóstico e a efetividade da conduta médica. Entre esses 
aspectos, ressaltam-se:

Na anamnese:
 ― Vivência do diagnóstico (impacto emocional, 

expectativas, medos, apoio da rede social e familiar) e 
nível de conhecimento sobre a doença.

 ― Questões da vida afetiva, sexual e reprodutiva, como 
o desejo de ter filhos (paternidade ou maternidade), a
relação com o(s) parceiro(s) e novas parcerias.

 ― Contexto de vida, relações sociais, familiares e no 
trabalho.

 ― Situações que podem configurar maior vulnerabilidade 
individual em relação ao HIV, às IST ou às infecções 
(oportunistas ou não), tais como hábitos sexuais, 
situação vacinal e uso de álcool e outras drogas.

 ― Rotinas e problemas com o uso dos medicamentos.
 ― Sinais de lipodistrofia.

Assistência médica 
Trabalho e atividades dos médicos infectologistas e clínicos

Na conduta:
 ― Discussão sobre o significado da infecção pelo HIV 

e sua evolução, enfatizando o impacto favorável da 
terapia antirretroviral na sobrevida.

 ― Orientação sobre exames e tratamento, formas 
de transmissão e prevenção, considerando as 
particularidades clínicas e psicossociais de cada 
usuário.

 ― Orientação sobre práticas de sexo mais seguro, uso 
correto do preservativo e concepção/contracepção.

 ― Orientação de imunizações e/ou quimioprofilaxias.
 ― Encaminhamento para preenchimento facial e/ou 

cirurgia plástica dos pacientes com lipodistrofia.
 ― Discussão sobre uso de álcool e outras drogas na 

perspectiva da redução de danos. Orientações e 
promoção de reflexões que reduzam danos.

 ― Disponibilização de insumos de prevenção (gel, 
seringas e agulhas descartáveis para usuários de 
drogas injetáveis) e orientação sobre o uso correto dos 
mesmos.

No sentido de apoiar a prestação do cuidado e 
torná-lo mais resolutivo recomenda-se que os médicos 
infectologistas e clínicos participem das reuniões do 
serviço para discussão de casos em equipe e atualizações 
técnico-científicas. A busca de suporte com profissionais 
de outras categorias para ampliação da clínica e definição 
de abordagens multiprofissionais integradas, por meio de 
discussão de casos, deve ocorrer mesmo fora dos espaços 
formais de reuniões.

Em função de seu núcleo profissional e competências 
privativas, o médico simboliza centralmente a qualidade 
do serviço e representa o mais forte vínculo do paciente. 
A qualidade técnica de sua atuação é o principal 
determinante do resultado do tratamento. Evidências 
já há muito tempo estabelecidas demonstram que essa 
qualidade depende da formação técnica e ética, da 
constante atualização e do empenho em compreender e 
dialogar com o paciente de modo abrangente e solidário. 
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Assistência médica 
Formas de acesso ao atendimento ginecológico

Questão 
A26 

O acesso das mulheres que vivem com HIV 
ao atendimento ginecológico deve ser feito 
por meio de agendamento para avaliação 
periódica, mesmo na ausência de queixas.

O atendimento ginecológico das mulheres vivendo com 
o HIV deve ser periódico. Muitas mulheres podem não
ter queixas, porém o estudo microbiológico do conteúdo
cérvico - vaginal pode revelar alterações importantes, como
o desequilíbrio da flora ou mesmo a presença de agentes
patogênicos associados ou não às infecções sexualmente
transmissíveis. O espaçamento entre as consultas de
avaliação depende da contagem das células CD4+ e de
outras intercorrências, podendo ser semestral ou anual de
rotina, ou ainda mais frequente se necessário.

É importante assegurar à mulher que vive com HIV uma 
assistência que considere suas necessidades específicas 
de saúde, com destaque para a priorização da atenção 
às gestantes e às mulheres no climatério/menopausa. 
Para tanto, deve-se definir fluxos de atendimento que 
integrem o trabalho dos diferentes profissionais da 
equipe, com padronização de procedimentos e condutas 
diagnósticas e terapêuticas com o objetivo de diminuir o 
risco de aquisição de doenças sexualmente transmissíveis 
(DST), gestações não desejadas, câncer do trato genital, 
transmissão vertical do HIV e sífilis e distúrbios do 
climatério/menopausa.

Como para todos os profissionais, salienta-se a 
importância da participação do ginecologista nas reuniões 
de equipe, particularmente nas discussões de casos.
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Protocolos e normas operacionais 
Assistência em Lipodistrofia

Questão 
A48 

Os serviços devem conduzir 
sistematicamente atividades de prevenção, 
detecção e tratamento da lipodistrofia 
associada ao tratamento antirretroviral. 
Destacam-se entre estas o monitoramento 
do risco cardiovascular e a manutenção 
de rede ágil para preenchimento facial 
e avaliação para outros procedimentos 
cirúrgicos. 

As lipodistrofias associadas à TARV podem determinar 
importantes efeitos negativos, tanto clínicos quanto 
psicossociais.  

As abordagens específicas voltadas à lipodistrofia 
devem ser dirigidas a todos os pacientes bem como 
integrar os projetos terapêuticos singulares dos pacientes 
em situações clínicas e/ou psicossociais mais difíceis.

Conversas, vídeos, revistas e grupos de discussão 
acerca de nutrição e atividade física adequadas devem 
ser dirigidos a todos os pacientes. Por outro lado, 
monitorar os sinais da lipodistrofia, introduzir medicação 
para os distúrbios metabólicos, controlar e intervir nos 
riscos cardiovasculares e detectar a necessidade de 
procedimentos cirúrgicos devem compor as consultas 
médicas e de outros profissionais para cada um dos 
pacientes.     

O preenchimento facial com polimetilmetacrilato é um 
dos tratamentos preconizados pelo Departamento de DST, 
Aids e Hepatites Virais para a lipoatrofia facial em pessoas 
vivendo com HIV. É realizado no próprio ambulatório por 
cirurgiões plásticos ou dermatologistas capacitados. 
A infraestrutura necessária para sua implementação 
é simples e quando necessário as instalações físicas 
devem ser adequadas para tornar o procedimento mais 
seguro (aquisição de mobiliário como cadeira reclinável 
ou odontológica, bandeja móvel e outros insumos como 
anestésico tópico e cânulas para aplicação).

É importante que os serviços capacitados em 
preenchimento facial realizem este procedimento e se 
credenciem para poder viabilizar o faturamento.
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Assistência de enfermagem 
Procedimentos de enfermagem antes e depois do atendimento médico e atividades do auxiliar/técnico de enfermagem

Questões 
A22
A35
A42 

Recomenda-se a realização rotineira de 
atendimento de enfermagem antes e depois 
da consulta médica. O atendimento pré-
consulta deve incluir a verificação de queixas 
agudas e prioridades de atendimento, 
a avaliação da adesão e dos efeitos 
adversos ao tratamento antirretroviral, a 
identificação de sintomático respiratório 
e o encaminhamento e solicitação de 
coleta de escarro. A pós-consulta deve 
incluir orientações a respeito de benefícios 
sociais e direitos civis, uso de álcool e de 
outras drogas, escuta das necessidades 
do paciente, identificação de dificuldades 
e estratégias de superação e orientações 
sobre hábitos saudáveis para manutenção 
da qualidade de vida. Recomenda-se que o 
auxiliar/técnico de enfermagem participe 
de grupos de adesão e da discussão de 
casos com a equipe multidisciplinar, faça 
orientações sobre o uso de álcool e outras 
drogas e auxilie na análise dos casos de 
faltosos e na definição das condutas de 
busca.

A assistência de enfermagem é composta por uma grande 
diversidade de atividades técnicas que estão presentes 
na maioria dos momentos do trabalho assistencial. Essa 
diversidade e capilaridade do trabalho de enfermagem 
dão-lhe um papel estratégico nas redes de comunicação 
entre profissionais, o serviço e os usuários.Os espaços 
de atendimento de enfermagem, pelo fato de não 
serem apenas focados em questões clínicas, criam 
oportunidades de diálogos ampliados que facilitam a 
interação e permitem a emergência de questões até então 
desconhecidas pela equipe. A discussão e orientação 
dos casos, particularmente dos identificados como mais 
complexos, são atividades que requerem permanente 
supervisão do enfermeiro e apoio do médico e dos demais 
profissionais.

As pós-consultas são espaços privilegiados de 
escuta capazes de contribuir para o aprimoramento 
da comunicação paciente-equipe e de propiciar uma 
melhor compreensão das dificuldades cotidianas do 
paciente. O profissional pode ajudar na melhoria do uso de 
medicamentos, orientar sobre comorbidades, alimentação, 
exercícios físicos, direitos civis, benefícios sociais, 
sexo mais seguro, uso de álcool e de outras drogas na 
perspectiva da redução de danos.

É desejável que a entrega de preservativos no 
atendimento de enfermagem esteja atrelada à identificação 
de inconsistências no uso e à orientação a respeito das 
dificuldades e dúvidas do paciente. 
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Assistência de enfermagem 
Atividades do enfermeiro

Questão 
A43

Recomenda-se que as atividades  do 
enfermeiro incluam a avaliação de risco 
de pacientes “extras” ou não agendados, 
atendimento e avaliação de risco em casos 
de violência e exposição sexual, orientação 
sobre o uso de álcool e de outras drogas na 
perspectiva da redução de danos, realização 
de grupos de adesão e de outros temas 
específicos, consultas individuais para 
promoção da adesão, visitas domiciliares, 
atendimento pré e pós-consulta médica 
para casos prioritários, orientação sobre 
saúde sexual e reprodutiva, atendimento 
e realização de atividades educativas 
para a rede social de apoio do paciente 
(parceiros, familiares etc.), discussão de 
casos, análise dos casos de faltosos e 
definição de condutas de busca e construção 
de projeto terapêutico junto com a equipe 
multidisciplinar.

É recomendado que o enfermeiro estabeleça uma 
agenda para as consultas de enfermagem, que podem 
ser intercaladas com os retornos médicos. São casos 
prioritários: pacientes que estejam iniciando tratamento 
antirretroviral ou em mudança de esquema terapêutico, 
pacientes com dificuldades de adesão, distúrbios 
metabólicos, dificuldade de compreensão, em tratamento 
para tuberculose, coinfectados com hepatite ou IST, 
faltosos, usuários de álcool ou de outras drogas e 
pacientes que tenham sofrido exposição ou violência 
sexual.

Adesão, formas de transmissão do HIV, cuidados 
domésticos (biossegurança), sexo mais seguro, orientação 
sobre concepção, contracepção e sobre o uso de álcool 
e outras drogas na perspectiva da redução de danos 
são alguns dos temas básicos para os atendimentos e 
consultas do enfermeiro.

Entre as funções técnicas do enfermeiro estão 
ainda a abordagem sindrômica dos casos de IST eo 
desenvolvimento e contribuição nas atividades de 
educação permanente dos profissionais de saúde.Como 
para todos os profissionais, salienta-se a importância da 
participação do enfermeiro nas reuniões gerais da equipe 
e em outros espaços de discussão de casos, no sentido 
de contribuir para a construção de projetos terapêuticos 
singulares. 
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Assistência de outros profissionais 
Atividades do assistente social

Questão 
A45

Recomenda-se que as atividades 
do assistente social incluam visitas 
domiciliares, o atendimento à rede social 
de apoio do paciente (parceiros, familiares 
etc.), participação em grupos de adesão, 
realização de consultas individuais para 
promoção da adesão, orientação sobre o uso 
de álcool e de outras drogas na perspectiva 
da redução de danos, orientação sobre saúde 
sexual e reprodutiva, avaliação de risco 
de pacientes “extras” ou não agendados, 
análise dos casos de faltosos e definição de 
condutas de busca, atendimento e avaliação 
de risco nos casos de exposição e violência 
sexual, discussão de casos e construção 
de projeto terapêutico junto com a equipe 
multidisciplinar.

O trabalho do assistente social é fundamental para avaliar as 
determinações e os impactos da questão social no processo 
saúde–doença e para buscar estratégias que visem a 
superação das desigualdades sociais, das várias formas de 
discriminação e a garantia de acesso aos direitos sociais.

Faz parte do compromisso profissional do assistente 
social ter escuta e atenção centrada no usuário, promover 
o respeito à diversidade, a inclusão de grupos socialmente
discriminados e a ampliação dos espaços de participação
democrática dos usuários e de seus familiares no interior das
instituições.

Seu trabalho é organizado a partir das demandas 
apresentadas pelos usuários e dentre suas atribuições 
destacam-se:

 ― O acolhimento, o fornecimento de informações, o 
aconselhamento e o desenvolvimento de atividades 
educativas para as pessoas que vivem com HIV, 
parceiros, familiares e comunidade.

 ― A identificação e o suporte para o enfrentamento de 
situações sociais e familiares geradoras de sofrimento.

 ― O desenvolvimento de atividades de orientação e 
aconselhamento relacionadas:

 ― Ao impacto do diagnóstico na vida afetiva, social e 
profissional.

 ― Às dificuldades no uso dos medicamentos e na 
adesão ao tratamento relativas aos desafios do 
cotidiano e às condições sociais objetivas: situações 
de vulnerabilidade individual e social como o 
uso de álcool e de outras drogas, desemprego, 
desestruturação familiar, entre outras.

 ― À inclusão dos pacientes nas políticas de saúde e 
assistência social na perspectiva do reconhecimento e 
da garantia de seus direitos individuais e da promoção 
da cidadania.

 ― A disponibilização aos usuários dos recursos 
institucionais e comunitários existentes.

 ― A atualização em relação a leis municipais, estaduais 
e federais sobre benefícios sociais que podem ser 
disponibilizados aos que vivem com HIV.

 ― O estímulo e a participação na construção de redes 
de referência e contra-referência, incluindo as 
organizações não governamentais.

 ― O desenvolvimento e a contribuição nas atividades de 
educação permanente dos profissionais de saúde com 
o objetivo de capacitar para prevenção, diagnóstico e
aconselhamento em IST, HIV e hepatites virais.

As visitas domiciliares são atividades importantes a 
serem utilizadas por assistentes sociais porque favorecem 
uma melhor compreensão acerca das condições de vida dos 
usuários, que envolvem a situação de moradia (residência 
e bairro), as relações familiares e comunitárias. Elas fazem 
com que o profissional, a partir do conhecimento da realidade 
do paciente, tenha mais elementos para buscar a ampliação 
dos direitos sociais que podem ser acessados pelo paciente. 
As visitas domiciliares não podem ser utilizadas como meio 
de verificação de dados fornecidos pelo paciente. Deve-se 
superar qualquer perspectiva de fiscalização dos modos de 
vida da população, que também envolvem sua cultura e suas 
rotinas. 
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Assistência de outros profissionais 
Atividades do farmacêutico

Questão 
A46

Recomenda-se que a atuação do 
farmacêutico inclua avaliação de risco 
de pacientes “extra” ou não agendados, 
orientação sobre álcool e drogas na 
perspectiva da redução de danos, visitas 
domiciliares, orientação sobre saúde sexual 
e reprodutiva, atendimento e avaliação de 
risco em casos de exposição e violência 
sexual, participação em grupos e consultas 
de incentivo à adesão, controle de faltosos 
pela retirada de antirretroviral, promoção 
do uso racional de medicamentos, 
gerenciamento estratégico de estoques, 
prática da farmacovigilância, discussão de 
casos e construção de projeto terapêutico 
junto com a equipe multidisciplinar.

A importância e a complexidade do tratamento 
farmacológico, assim como o dinamismo com que são 
incorporados novos fármacos, conferem ao farmacêutico 
um papel de destaque no apoio à qualidade da prescrição, 
o que inclui orientação individual aos pacientes e suporte
à equipe do serviço, incluindo o profissional médico. Suas
atividades têm-se diversificado para além das atribuições
relacionadas à logística de medicamentos e incluem:

 ― Atendimento farmacêutico individual ou em grupo
para orientação dos usuários acerca do uso correto de 
medicamentos, interações, efeitos adversos e sobre a 
farmacoterapia e uso de álcool e de outras drogas na 
perspectiva da redução de danos.

 ― Monitoramento das prescrições médicas quanto 
à adequação das combinações de esquemas 
terapêuticos, ajustes de doses e horários, interações 
com alimentos, exames laboratoriais, álcool, drogas e 
outros medicamentos.

 ― Promoção de reuniões de avaliação e acompanhamento 
farmacoterapêutico com médicos, enfermeiros e outros 
profissionais da equipe.
Atualização e treinamento dos profissionais que 

trabalham na farmácia quanto aos esquemas terapêuticos 
e às formas de armazenamento e conservação dos 
medicamentos.Monitoramento da adesão dos usuários 
através do controle da retirada de medicamentos. 
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Assistência de outros profissionais 
Atividades do  psicólogo

Questão 
A44

O cuidado às pessoas vivendo com HIV 
envolve atividades-chave que muitas vezes 
estão sob responsabilidade ou supervisão 
do psicólogo, como grupos de adesão, 
consultas individuais para promoção da 
adesão, apoio aos familiares e parceiros 
sexuais, orientação sobre o uso de álcool e 
de outras drogas na perspectiva da redução 
de danos, identificação, análise dos casos 
de faltosos e definição de condutas de 
busca e manejo de aspectos psicossociais 
envolvidos na convivência cotidiana do 
paciente com o tratamento. Valoriza-se 
o serviço no qual o psicólogo participa
das discussões de caso e da construção
dos projetos terapêuticos com a equipe
multidisciplinar, realiza visitas domiciliares,
avaliação de risco de pacientes “extra” ou
não agendados, orientação sobre saúde
sexual e reprodutiva, atendimento e
avaliação de risco em casos de violência e
exposição sexual.

Dentre as diversas atividades desenvolvidas pelo 
psicólogo, destacam-se:

 ― Acolhimento, informação, aconselhamento e 
desenvolvimento de ações educativas para pessoas 
que vivem com HIV, parceiros e familiares, por meio 
de atividades individuais ou em grupo, incluindo 
psicoterapia e grupos de apoio.

 ― Diagnóstico de transtornos psíquicos ou situações 
geradoras de sofrimento.

 ― Acompanhamento e apoio psicológico e emocional 
nas várias etapas do tratamento: descoberta do 
diagnóstico; introdução da terapia antirretroviral em 
pacientes assintomáticos; efeitos colaterais; mudanças 
de esquema terapêutico; desenvolvimento de 
resistência viral e surgimento de sintomas; dificuldades 
na adesão ao tratamento.

 ― Acompanhamento e apoio psicológico e emocional 
relacionado à vivência da doença, tais como: 
situações imaginadas ou vivenciadas de preconceito 
e discriminação; uso de álcool e de outras drogas; 
gestação; dificuldades na comunicação do diagnóstico 
a parceiros ou familiares; dificuldades na retomada da 
vida afetiva e sexual com parceiro sorodiscordantes 
ou no estabelecimento de nova parceria; dificuldades 
na aceitação do uso de preservativos; dificuldades da 
mãe ou cuidador em revelar o diagnóstico para o filho 
portador do HIV por transmissão vertical; sexualidade 
na adolescência, entre outros.

 ― Contribuição com a equipe multidisciplinar na 
identificação de aspectos subjetivos geradores de 
estresse decorrentes do atendimento às pessoas 
vivendo com HIV, propondo alternativas de 
enfrentamento.
Desenvolvimento de ações de educação permanente 

dos profissionais de saúde com o objetivo de capacitá-los 
em prevenção e aconselhamento em DST/aids. 
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Assistência de outros profissionais 
Formas de acesso ao atendimento odontológico 

Questão 
A25

Recomenda-se que as pessoas vivendo 
com HIV sejam agendadas para avaliação 
odontológica com periodicidade semestral 
ou anual, independentemente de haver 
queixas específicas, objetivando a adoção 
de medidas de prevenção, diagnóstico e 
intervenção precoces.

A assistência em saúde bucal deve estar integrada às 
demais ações de saúde, com acompanhamento realizado 
por profissionais capacitados e integrantes da equipe 
multidisciplinar.

É essencial disponibilizar o acesso contínuo ao 
atendimento odontológico de rotina e urgência (dores, 
fraturas dentais, traumas orais e lesões da cavidade bucal, 
entre outros).

Os serviços que não contam com odontólogos em sua 
estrutura devem se organizar para viabilizar o acesso a 
estes profissionais nas unidades de referência por meio de 
encaminhamento formal, tanto para atendimento de rotina 
quanto para pronto atendimento das urgências. Todo o 
encaminhamento deverá ser feito por meio de formulários 
de referência/contrarreferência, conforme estabelecido nos 
pactos municipais e/ou regionais.

As pessoas vivendo com HIV podem receber 
assistência em saúde bucal na atenção básica. O advento 
da terapia antirretroviral potente modificou o perfil de 
morbidade da boca, diminuiu a frequência de patologias 
orais e melhorou a condição clínica do paciente. Ainda 
assim, a avaliação periódica com ênfase no diagnóstico 
e detecção do câncer de boca deve ser realizada 
periodicamente. 
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Protocolos e normas operacionais 
Vínculo paciente e equipe

Questão 
A24 

As consultas de retorno devem ser realizadas 
sempre com o mesmo profissional, seja ele 
médico, dentista, enfermeiro, psicólogo, 
assistente social, farmacêutico, nutricionista 
ou outros, como condição importante para o 
estabelecimento de vínculo entre o paciente 
e o profissional.

Nas doenças crônicas, em que o paciente necessita de 
acompanhamento permanente, o vínculo é uma das 
condições que contribui para assegurar a adesão ao 
serviço e ao tratamento. Para que haja vínculo é necessário 
que se estabeleça uma relação de confiança, respeito, 
responsabilidade e compromisso entre a equipe de saúde 
e o paciente. Habitualmente o vínculo é estabelecido 
principalmente com os médicos e é importante empenhar 
esforços para ampliá-lo para o conjunto dos profissionais. 
A ampliação do vínculo aumenta as possibilidades de 
acesso do paciente ao serviço e favorece o atendimento 
de suas necessidades, na medida em que passa a existir 
mais de um profissional como referência para o seu 
acolhimento. Nos serviços com maior disponibilidade de 
técnicos é recomendável a definição dos profissionais que 
irão compor uma equipe de referência responsável pelo 
cuidado ofertado a cada paciente em seguimento.

Nos serviços que recebem alunos, estagiários e 
residentes, é importante que eles sejam supervisionados 
por um profissional da equipe que atue como um cuidador 
de referência para o paciente e possa garantir uma linha de 
continuidade ao tratamento.

Um ambiente de confiança e sigilo entre profissionais 
e pacientes requer que médicos, e toda a equipe, adotem 
uma postura de escuta, compreensão, apoio e respeito 
ao paciente como sujeito, compartilhando decisões e 
contribuindo de forma solidária para a construção de 
sua autonomia. É importante evitar a emissão de juízos 
de valor que possam levar a atitudes preconceituosas e 
resultar em rejeições mútuas.
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 Protocolos e normas operacionais
Busca de pessoas com sorologia positiva que não retornaram ao serviço e de pacientes faltosos ao seguimento

Questões 
A15
A37

O serviço deve entrar em contato com todos 
os pacientes que faltaram ao atendimento 
agendado, bem como com aqueles com 
sorologia positiva para o HIV que não 
retornaram para buscar o resultado, sempre 
respeitando o consentimento de busca 
previamente acordado.

A abordagem de busca consentida é o contato autorizado 
que se faz com o paciente no caso de ausências 
prolongadas, faltas nas consultas agendadas, exames 
alterados ou não retirada de medicamentos. Esta é 
uma das ações que concretiza a responsabilização do 
serviço pelo acompanhamento dos pacientes e tem por 
objetivo o estabelecimento e o fortalecimento do vínculo. 
Recomenda-se que todo contato com os pacientes seja 
precedido da assinatura do “termo de busca consentida” 
que deve ser obtida em seu primeiro atendimento no 
serviço.

É importante que todos os pacientes sejam 
esclarecidos quanto aos objetivos da ação de busca 
consentida e aos critérios para sua realização. No 
termo deve constar se o usuário prefere ser contatado 
por telefone, carta, meio eletrônico ou outra forma de 
comunicação. A equipe deve manter atualizados os dados 
pessoais dos usuários (endereço, telefone e e-mail) e as 
informações sobre eventuais mudanças de domicílio, 
município e/ou de unidade de saúde. O documento deve 
ser assinado em duas vias, ficando uma com o paciente ou 
com seu responsável e outra anexada ao prontuário.

O contato com o paciente deve ser realizado 
observando-se os preceitos de sigilo e confidencialidade a 
respeito de suas condições de vida e saúde. Recomenda-
se como requisito mínimo de qualidade a busca de 
usuários com sorologia reagente para HIV, de gestantes em 
acompanhamento, de pacientes em terapia antirretroviral, 
casos graves e em abandono de tratamento. 
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Assistência médica (A39) e protocolos e normas operacionais (A41)
Atendimento médico e protocolo de atendimento para pacientes não agendados (“extras”)

Questões 
A39
A41

Os serviços devem se organizar para acolher 
prontamente os pacientes não agendados ou 
“extras”, oferecendo sempre o atendimento 
médico. Este atendimento deve verificar os 
motivos do comparecimento imprevisto e 
de possíveis faltas às consultas agendadas, 
avaliar e reorientar o uso das medicações, 
identificar e encaminhar casos de depressão 
e uso abusivo de álcool e de outras drogas. 

A garantia de acesso à consulta médica para pacientes 
não agendados ou “extras” deve ser realizada de forma 
organizada tendo como base o acolhimento e a escuta 
qualificada.

Há várias formas de realizar o atendimento fora 
do agendamento: reservar um ou dois horários de 
atendimento nas agendas dos profissionais; estabelecer 
uma escala diária entre os diferentes profissionais; ou 
estruturar uma unidade de pronto atendimento no próprio 
serviço. A ausência de planejamento para o atendimento 
de pacientes “extras” denota falta de responsabilidade 
e compromisso com a resolução da demanda trazida 
pelo paciente. Recomenda-se a adoção de estratégias 
que atendam a todos os que procuram o serviço sem 
agendamento e que permitam identificar as necessidades 
de cada um, dando-lhes a melhor resposta possível e 
fortalecendo seu vínculo com o serviço.

Pode-se esperar uma baixa procura por atendimentos 
extras quando a organização geral do serviço consegue 

responder na rotina do acompanhamento ambulatorial 
à maioria das demandas previsíveis. Entre as situações 
imprevistas espera-se que a intercorrência clínica seja 
o principal motivo que mobilize o paciente a buscar
atendimento fora do dia agendado.

As intercorrências clínicas devem ser avaliadas no 
próprio serviço. O pronto-socorro ou pronto atendimento 
geral deve ser utilizado como referência apenas nos casos 
de intercorrências clínicas graves e/ou na impossibilidade 
absoluta do serviço atender a esse tipo de demanda.

Os pacientes que perderam a consulta marcada, 
ficaram sem medicamentos ou buscaram o serviço 
motivados por demanda psicológica ou social, devem ser 
prontamente atendidos pela equipe que pode responder a 
essas necessidades com orientações e encaminhamentos 
dentro ou fora da unidade.

As intercorrências psicossociais que geram 
atendimentos “extras” podem ser reduzidas com maior 
conhecimento das singularidades dos pacientes e com 
o trabalho em parceria com os Centros de Atenção
Psicossocial Álcool e Drogas existentes na região.

A garantia de atendimento aos pacientes não 
agendados ou “extras” é importante também para captação 
de pacientes faltosos ou em abandono e que, sobretudo 
por essa razão, precisam ser prontamente atendidos. A 
perda da consulta agendada pode levar à interrupção do 
tratamento com antirretroviral e, nesse sentido, deve ser 
encarada como uma prioridade para o atendimento em 
função do potencial comprometimento da adesão.

Especial atenção deve ser dada aos pacientes que 
faltam com frequência às consultas agendadas: é 
necessário identificar os motivos e buscar soluções 
junto com os pacientes, a fim de reintegrá-los ao 
acompanhamento ambulatorial regular. Há evidências 
de que a falta frequente às consultas está associada a 
maiores chances de não adesão.
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Protocolos e normas operacionais 
Oferta de tratamento para pacientes com com infecção por tuberculose

Questão 
A59

O controle da coinfecção TB-HIV está entre 
as ações prioritárias dos serviços que 
assistem PVHIV. 
No sentido de incentivar o vínculo, a 
retenção e a adesão, o tratamento dos 
pacientes com HIV/aids com coinfecção 
por tuberculose sensível deve ser realizado 
no próprio serviço onde o usuário está 
matriculado, pelo mesmo profissional 
médico que realiza seu acompanhamento.

O tratamento conjunto da TB e do HIV é fundamental 
para a diminuição da mortalidade. O atendimento dos 
pacientes com suspeita de coinfecção deve ser realizado 
de forma imediata por profissional da saúde capacitado 
que consiga determinar a urgência da consulta médica. 
A terapia antirretroviral (TARV) e o tratamento da 
tuberculose, independente da forma clínica da tuberculose 
e da contagem de linfócitos CD4, devem ser iniciados 
imediatamente após o diagnóstico da coinfecção. 
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Protocolos e normas operacionais 
Modo de realização do aconselhamento pós-teste

Questão 
A16

Recomenda-se que o aconselhamento pós-
teste de HIV seja realizado individualmente 
por profissional com capacitação 
específica para desenvolver esta atividade. 
O aconselhamento pós-teste deve 
contemplar todos os pacientes, com 
resultado de teste negativo ou positivo.

O aconselhamento pós-teste pode ser realizado por 
profissionais de nível médio ou superior, desde que 
devidamente capacitados. Deve ser individual e dirigido a 
todos os pacientes que se testaram, independentemente 
do resultado positivo ou negativo. Ressalta-se que, nos 
casos em que o profissional avaliou ser necessário realizar 
o aconselhamento pré-teste, o aconselhamento pós-
teste deve ser preferencialmente realizado pelo mesmo
profissional.

O aconselhamento baseia-se na valorização da 
escuta, no acolhimento das dúvidas, sobretudo em 
relação às implicações do teste na vida do paciente e 
de seus parceiros sexuais. Apesar dos grandes avanços 
científicos no campo da aids, aceitar o teste, bem como 
seu possível resultado positivo, é sempre uma situação 
difícil, em função das responsabilidades e consequências 
psicológicas, sociais e éticas que o resultado traz para o 
indivíduo.

A prática do aconselhamento desempenha um papel 
importante no diagnóstico da infecção pelo HIV, por outras 
IST e na qualidade da atenção à saúde. Contribui para a 
promoção da atenção integral e possibilita avaliar riscos, 
desde que considere as especificidades de cada paciente 
ou segmento populacional. O aconselhamento inclui ainda 
apoio emocional e orientações relativas ao uso de drogas e 
à saúde sexual e reprodutiva,

Na utilização do teste rápido para diagnóstico 
da infecção pelo HIV é importante ressaltar que os 
componentes da prática de aconselhamento – troca de 
informações, avaliação de riscos e apoio emocional – 
permanecem compondo a ação. A mudança trazida pelo 
novo método é o curto período de tempo entre coleta e 
resultado. Esta mudança reduz o tempo que o paciente 
dispõe para refletir e compartilhar a possibilidade de um 
resultado positivo com parceiros ou rede social. Ao mesmo 
tempo exige maior habilidade do profissional no manejo de 
reações emocionais, no reforço à confiabilidade do teste e 
na agilidade do acolhimento na rede de atenção.
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Protocolos e normas operacionais 
Orientações sobre planejamento Reprodutivo

Questão 
A36

Todas as pessoas vivendo com HIV têm 
direito à concepção e à contracepção. Os 
profissionais de saúde devem estar aptos 
a informar e discutir com seus pacientes 
as alternativas existentes de reprodução e 
contracepção, orientando quanto ao melhor 
momento para concepção e, se necessário, 
encaminhando o paciente a serviços 
especializados de reprodução assistida.

A reprodução e a contracepção são escolhas singulares e 
pessoais. O diálogo sobre a vida sexual e reprodutiva deve 
ser rotina na prestação do cuidado às pessoas vivendo 
com HIV. Os serviços devem se organizar para trabalhar de 
modo sistemático com planejamento familiar, sempre que 
possível com a participação do parceiro.

O aconselhamento sobre contracepção deve incluir 
a importância de combinar o uso de preservativo com 
outros métodos disponíveis, bem como a indicação e 
contraindicação de cada um dos métodos.

O aconselhamento sobre concepção deve contemplar 
temas como:

 ― Expectativa e motivações para gravidez.
 ― Estratégias de redução de risco da transmissão sexual 

do HIV no planejamento da reprodução, considerando 
todas as possibilidades para cada cenário (casais 
soroconcordantes, casais sorodiscordantes em que o 
homem é HIV positivo e casais sorodiscordantes em 
que a mulher é HIV positiva).

 ― Recursos de reprodução humana assistida 
e possibilidade de fazer uso dessa opção, 
particularmente no caso de casais sorodiscordantes.

 ― Condições que favorecem e dificultam a transmissão 
vertical do HIV durante a gestação, parto e 
amamentação, no caso de mulheres soropositivas, 
reforçando a importância do acompanhamento no pré-
natal.

 ― Possíveis consequências para a saúde da mulher 
soropositiva e de seu recém-nascido, conforme as 
condições clínicas e o tratamento em uso.

 ― Transmissão dos anticorpos maternos e processo de 
soroconversão do recém-nascido.

 ― Condições psicológicas, socioeconômicas e rede de 
apoio do casal.
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Assistência médica 
Intervalo entre consultas médicas, no início ou troca de TARV

Questão 
A30

O início de um esquema terapêutico para 
o HIV, seja para começar o tratamento ou
para mudar o esquema medicamentoso, é
o período crucial para o estabelecimento
de melhor convivência com o tratamento e,
portanto, de adequada adesão. Recomenda-
se que neste período o agendamento de
consulta médica seja semanal.

O período em torno de início ou troca de esquema 
terapêutico envolve importantes implicações tanto 
do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista 
psicossocial, tais como os efeitos colaterais ou adversos, 
as adaptações necessárias no cotidiano do paciente e os 
impactos psicológicos.   

Estudos qualitativos e quantitativos vem há muito 
tempo mostrando a relação entre a experiência do paciente 
neste período e a futura adesão ao tratamento. Por esta 
razão, o oferecimento de visitas mais frequentes ao 
serviço de modo a amplificar o apoio ao paciente deve 
ser entendido como atividade de incentivo à adesão ao 
tratamento e às correlatas vinculação e retenção do 
paciente ao serviço.
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Promoção e monitoramento da adesão do paciente ao tratamento 
Acompanhamento do uso de antirretrovirais e condutas para pacientes com dificuldades no uso da medicação 

Questão 
A31
A33

Recomenda-se a utilização de diferentes 
estratégias para a avaliação da adesão ao 
tratamento antirretroviral de acordo com as 
necessidades de cada paciente. Valoriza-se o 
monitoramento da retirada de medicamentos 
por meio do SICLOM, de planilhas ou de 
outras formas de controle da farmácia. Os 
pacientes que apresentam dificuldades 
na adesão ao tratamento antirretroviral 
devem ter atenção diferenciada por meio 
de um conjunto articulado de medidas: 
diminuição do intervalo entre as consultas 
médicas, atendimento individual com outros 
profissionais, entre outras.

A avaliação da adesão é responsabilidade de toda a equipe 
envolvida no cuidado – técnicos e profissionais de apoio 
administrativo.

A adesão é um processo dinâmico, multideterminado, 
que varia ao longo do tempo: muitos pacientes 
experimentam fases de maior ou menor adesão. Seu 
monitoramento deve ser constante para permitir a 
identificação precoce da não adesão. O acompanhamento 
deve ser planejado e registrado. Não se trata apenas de 
incluir no atendimento a clássica pergunta “está tomando 
seu remédio direitinho?”, mas de investigar detalhadamente 
as rotinas que o paciente vem adotando para a tomada de 

medicamentos e as dificuldades encontradas.
A investigação sobre a adesão deve ser feita em um 

ambiente de diálogo, evitando atitudes e recomendações 
prescritivas e autoritárias. É importante que os 
profissionais acordem modos padronizados de abordar 
a questão com os pacientes. Pode ser útil a elaboração 
de uma lista de temas que devem ser abordados, como o 
comportamento nos finais de semana, ingestão de álcool 
ou de outras drogas, incompatibilidade com horário de 
trabalho, o sigilo sobre o uso dos medicamentos, entre 
outros. Oscilações nos resultados dos exames de CD4+ 
e carga viral podem constituir-se em indicadores de não 
adesão.

Pacientes em situação de maior risco para não adesão 
merecem atenção diferenciada, especialmente aqueles 
com baixa escolaridade, em início de tratamento, troca de 
esquema e na vigência de regimes complexos de terapia 
antirretroviral.

Os estudos sobre adesão fornecem evidências que 
devem orientar a organização do serviço a:

 ― Ofertar alternativas diversificadas de promoção da 
adesão como a redução do intervalo entre as consultas 
médicas, horário flexível para o uso do medicamento, 
encaminhamento para grupo de adesão, visitas 
domiciliares ou mudança do esquema terapêutico, se 
possível.

 ― Ofertar esquemas personalizados de medicamentos, 
adaptados à rotina e aos hábitos de vida de cada um.

 ― Encaminhar as pessoas com coinfecção para 
tratamento diretamente observado.

 ― Ofertar portas-pílula, tabelas e mapas de dose para 
ajudar os pacientes a se organizarem com suas 
medicações.
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Promoção e monitoramento da adesão do paciente ao tratamento 
Formas de atendimento para paciente que ficou sem medicamentos 

Questão 
A34

Nas situações em que o paciente ficar sem 
medicamentos por razões imprevistas, é 
importante que haja disponibilidade de 
consulta médica para o mesmo dia ou que 
o paciente seja atendido por profissional de
nível superior que se encarregue de fornecer
os medicamentos previamente prescritos
após orientações.

É frequente que o intervalo entre as consultas seja superior 
a 30 dias para os usuários em seguimento com quadro 
clínico estável. Entretanto, a retirada dos antirretrovirais 
é mensal, mas em casos eventuais (viagens, perda do 
medicamento, uso incorreto...) o paciente pode ficar 
sem medicamentos. Nestes casos é necessário que o 
atendimento realizado seja feito por profissional de nível 
superior que dispense o medicamento e que procure 
ouvir as queixas, identificar problemas relacionados a 
esta demanda e fazer orientações de enfrentamento de 
possíveis dificuldades.

Para que medidas de apoio sejam tomadas 
precocemente, é recomendável uma postura ativa de toda 
a equipe na identificação das dificuldades dos usuários 
que interfiram em sua adesão ao tratamento.
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Processos organizativos gerais 
Profissional responsável pela coordenação técnica da equipe 

Questões 
G70

Recomenda-se a unificação entre as 
coordenações técnica e administrativa, ou 
ao menos, uma forte articulação entre essas 
duas funções gerenciais. É importante que 
o responsável pela coordenação técnica
também esteja inserido nas atividades
assistenciais. Valorizam-se serviços em que
o coordenador técnico possui mais de 3 anos
de experiência na função.

As atividades de gestão técnica e administrativa possuem 
especificidades e, ao mesmo tempo, são interdependentes. 

Nas situações em que o serviço não seja uma unidade 
exclusiva de assistência às pessoas vivendo com HIV, 
isto é, em que esteja instalado em ambulatório de 
especialidades, hospital ou Unidade Básica de Saúde, é 
necessário que opere articulado ao Programa de Aids de 
modo a atender suas diretrizes e recomendações.
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Processos organizativos gerais 
Supervisões técnicas e suporte aos profissionais

Questões 
G73
G74

Os serviços devem oferecer atividades 
rotineiras que visem à minimização do 
sofrimento de seus profissionais. Valoriza-
se a realização de grupos terapêuticos e/ou 
atendimento individual com psicólogos ou 
psiquiatras, supervisões técnicas externas 
e institucionais e atividades de lazer, 
integração e relaxamento.

Para identificar os problemas que afligem os profissionais 
recomenda-se a instituição de espaços periódicos de 
reuniões de equipe, com a participação da gerência local, 
em que sejam discutidos os problemas e dificuldades 
geradas no ambiente de trabalho e a adoção de medidas 
que possam ser efetuadas no sentido de atenuar as 
tensões.

A realização de atividades de lazer, integração e 
relaxamento para a equipe, embora não sejam atividades 
específicas de apoio psicológico, podem contribuir para 
diminuir situações de estresse e sofrimento. Quando 
o próprio serviço não tem condições de oferecer este
suporte é recomendável que o gerente se articule com
outros serviços de saúde e com outras instituições locais,
secretarias de esporte, lazer etc. para o desenvolvimento
destas atividades.

A participação de um profissional externo à equipe com 
a função de supervisão e suporte para o enfrentamento de 
dificuldades técnico-administrativas pode ser viabilizada 
pela contratação, pelo gestor municipal, de um profissional 
que supervisione mais de um serviço de saúde.

A supervisão técnica e administrativa fornece subsídios 
à gerência para o reconhecimento dos problemas e 
direcionamento das ações de apoio.
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Processos organizativos gerais 
Formas de articulação para resolução de problemas gerenciais

Questão 
G77

Valoriza-se a resolução local de problemas 
por meio de contato com outros serviços ou 
instâncias gerenciais para remanejamento 
ou aquisição de insumos com verba de 
pronto pagamento ou com recursos de 
projetos. Recomenda-se a construção 
de soluções conjuntas em reuniões com 
a equipe, com os pacientes e com o 
movimento social organizado.

No cotidiano do funcionamento do serviço, o gerente 
enfrenta diversas situações relacionadas à carência de 
recursos financeiros, administrativos e organizacionais 
que ameaçam a efetividade e, por vezes, a manutenção do 
serviço.

O contato com gerentes de outras unidades do 
município pode viabilizar o remanejamento de materiais 
de consumo, a aquisição de alguns itens (os de menor 
custo) com verba de adiantamento e a articulação com os 
serviços de maior complexidade (hospitais, laboratórios, 
ambulatórios de especialidades etc.) visando estabelecer 
mecanismos mais sólidos para assegurar a movimentação 
dos pacientes dentro do sistema local ou regional de saúde

Reuniões com a equipe de saúde e com os pacientes 
podem aprimorar a realização de exames (como 
por exemplo, CD4/CD8, carga viral para HIV e HCV e 
genotipagem para HIV e HCV).

Para o encaminhamento de problemas que exijam 
a interlocução com outras instâncias, é de grande valia 
a articulação com o movimento social organizado 
(organizações não governamentais, conselho municipal 
de saúde, câmara de vereadores, dentre outras), com 
a finalidade de obter apoio político para a solução de 
problemas dependentes da negociação de recursos 
financeiros no Município e no Estado.
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Processos organizativos gerais 
Reuniões de equipe para discussão de casos, condutas e protocolos

Questões 
G69
G72

O trabalho em equipe multiprofissional 
requer reuniões técnicas (discussão de 
caso e condutas clínicas) e administrativas 
(organização do trabalho) realizadas 
periodicamente (com frequência semanal, 
quinzenal ou mensal) e regularmente (com 
dia e hora marcados). Todos os profissionais 
devem participar (gerentes e técnicos). 
Recomenda-se também a participação de 
pacientes e/ou de seus representantes.

As reuniões da equipe devem ser institucionalizadas, ou seja, 
ter horário e espaço exclusivamente definidos para este fim. 
Recomenda-se que a periodicidade seja semanal, quinzenal 
ou mensal. As pautas devem ser planejadas e abranger 
discussões de casos, temas técnicos e focar no conteúdo 
e organização do trabalho (reuniões de caráter técnico-
administrativo). Devem ter caráter multiprofissional e contar 
com a participação de todos os membros da equipe.

O gerente deve estar atento para organizar a 
assistência de modo a viabilizar o comparecimento dos 

profissionais nas reuniões, especialmente dos médicos – o 
que requer a suspensão programada do atendimento nesse 
período. É importante que os usuários sejam convidados e 
estimulados a participar destes fóruns.

A estruturação de reuniões de equipe tem como 
finalidades:

 ― Promover a integração entre os diferentes profissionais 
por meio de um espaço de troca e reconhecimento do 
trabalho do outro;

 ― Promover um espaço de aprendizado coletivo de 
caráter interdisciplinar;

 ― Homogeneizar a linguagem entre os diferentes 
profissionais;

 ― Organizar o trabalho e definir estratégias de atuação;
 ― Identificar os problemas e dificuldades dos 

profissionais.
O Programa Nacional de Humanização preconiza, 

dentro da Clínica Ampliada, a constituição de equipes 
de referência com discussão de casos e elaboração de 
projetos terapêuticos singulares. Isto envolve decisões e 
condutas compartilhadas com os pacientes e adotadas 
pelos profissionais do serviço. A equipe de referência 
define os profissionais responsáveis por determinado 
paciente. A proposta vai além da responsabilização e 
chega até a divisão de poder gerencial, garantindo a 
essas equipes o poder de decisão na organização do seu 
processo de trabalho, tendo como referencial a cogestão. A 
cogestão é um modo de administrar que inclui o pensar e o 
fazer coletivo. 
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Processos organizativos gerais 
Atividades do responsável pela coordenação técnica da equipe

Questão
G71

Recomenda-se que o responsável pela 
coordenação técnica da equipe tenha 
especialização em saúde pública, saúde 
coletiva, gestão de saúde ou gerenciamento 
em serviço de saúde e que suas funções 
gerenciais sejam conciliadas com a atuação 
assistencial.

O coordenador técnico é responsável pelo projeto técnico 
e ético do serviço. Cabe a ele conduzir as atividades 
assistenciais de modo a efetivar os princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e as diretrizes e normas do 
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, traduzindo-
as na execução do trabalho.

Para exercer atividade de gerência, o profissional deve 
ter conhecimento sobre: política de saúde, vigilância em 
saúde, gerenciamento, planejamento, monitoramento e 
avaliação, entre outros.

O conhecimento e experiência acumulada sobre o 
trabalho que se quer coordenar são essenciais para uma 
boa gerência.



QUALIAIDS CADERNO DE RECOMENDAÇÕES DA AVALIAÇÃO QUALIAIDS 32

Processos organizativos gerais 
Trabalho em rede: formas de encaminhamento para outros serviços da rede

Questão
G60

Quando um paciente precisa de consultas, 
procedimentos e exames em outras unidades, 
o Serviço de Assitência Especializada
deve agendar a consulta/procedimento e
encaminhar seus pacientes com guia/carta,
além de certificar-se de que o atendimento foi
realizado ou não. Esta atitude ajuda a garantir
um fluxo assistencial seguro, facilitando o
caminho do usuário na rede.
Para garantir o acesso aos serviços de
saúde e a integralidade do cuidado às
PVHIV, é necessário que os gestores das
unidades façam a pactuação de fluxos
pré-estabelecidos, facilitando o acesso dos
pacientes às consultas de especialidades.

A garantia de um fluxo seguro do paciente na Rede de 
que haja coordenação ao longo do contínuo assistencial, 
através da pactuação, contratualização e a conectividade 
de papéis e tarefas dos diferentes pontos de atenção 
e profissionais. Os eventos adversos à TARV e as 
comorbidades frequentes no tratamento a longo prazo 
do HIV (lipodistrofia, coinfecções, neoplasias, eventos 
cardiovasculares, o diabetes, disfunção renal, etc.) exigem 
a garantia de um fluxo assistencial seguro e organizado, 
capaz de garantir o acesso aos diferentes pontos de 
atenção da rede.



QUALIAIDS CADERNO DE RECOMENDAÇÕES DA AVALIAÇÃO QUALIAIDS 33

Integração com outros serviços 
Trabalho em rede: atividades do SAE desenvolvidas com atenção básica e atividades da AB desenvolvidas com o SAE

Questões
G49
G50

O trabalho em atenção à saúde é hoje, 
necessariamente composto por serviços de 
diferentes configurações e escopos. Todos 
os serviços da rede de atenção em saúde 
devem compartilhar o cuidado aos pacientes. 
Para os agravos crônicos o compartilhamento 
entre equipes especializadas e equipes de 
atenção básica é particularmente importante. 
Para isto as atividades que promovam a 
comunicação e integração entre as equipes 
são fundamentais, destacando-se as reuniões 
periódicas para discussão de casos clínicos 
e construção de projetos terapêuticos 
singulares para casos mais problemáticos.

Os serviços de atenção básica pela sua vocação e maior 
proximidade com as comunidades devem participar do 
cuidado a pacientes crônicos também acompanhados 
por serviços especializados.  Esta participação inclui, 
no mínimo, o pré natal compartilhado das gestantes 
HIV +, a realização de busca consentida de pacientes 
acompanhados pelos serviços especializados, o 
tratamento supervisionado compartilhado de tuberculose 
e o apoio para pacientes com dificuldades de adesão 
ao tratamento do HIV. Serviços de atenção básica bem 
integrados às redes de cuidado, prestam assistência 
longitudinal aos seus usuários, o que implica atender às 
intercorrências clínicas gerais e realizar protocolos de 
prevenção das PVHIV (tais como detecção de câncer do 
colo e mama). 

Vários serviços de atenção básica do país são 
responsáveis diretos pelo tratamento antirretroviral de 
PVHIV em estágio inicial e/ou estáveis clinicamente. 
Nestes casos, o bom acompanhamento do paciente exige 
canais de comunicação ágeis e seguros com equipe 
especializada em HIV/aids.  

As equipes especializadas em HIV/aids - alocadas em 
serviços especializados, hospitais ou em unidades básicas 
de saúde - devem apoiar tecnicamente os serviços de 
atenção básica no que diz respeito ao tratamento de IST 
com complicações bem como atender as intercorrências 
clínicas relacionadas ao tratamento antirretroviral em 
pacientes HIV/aids. 

Ressalte-se o papel de ambos os tipos de serviço, 
atenção básica ou especializada, nas atividades de 
prevenção específica e diagnóstico precoce tais como a 
profilaxia pós exposição e os testes rápidos.   
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Comunicação e interação serviço-paciente-comunidade 
Intersetorialidade e interação serviço-comunidade

Questão 
G82

A organização rotineira de ações conjuntas 
com instituições não vinculadas diretamente 
à saúde e com organizações não 
governamentais favorece as intervenções do 
serviço e amplia sua resolutividade.

Um prontuário único e bem organizado auxilia a integração 
entre as abordagens de diferentes profissionais, médicos 
e não médicos, além de garantir a continuidade adequada 
do atendimento quando há mudança de cuidador na 
unidade. Para isso, é necessário que todos os profissionais 
cumpram sua obrigação ética de registrar com clareza as 
queixas clínicas do paciente, os diagnósticos, parâmetros 
de seguimento, condutas e intercorrências ao longo do 
acompanhamento. Todos os exames laboratoriais do 
paciente devem estar disponíveis no seu prontuário.

A gerência do serviço deve supervisionar e controlar a 
qualidade dos registros e providenciar formas de organizar 
adequadamente os prontuários com o objetivo de tornar 
suas informações efetivamente acessíveis a todos os 
profissionais.

Ressalta-se que o prontuário pertence eticamente ao 
paciente e é a forma legal de mostrar a responsabilidade 
dos serviços e dos profissionais para com ele. 
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Registros, Avaliação e monitoramento 
Prontuários: tipo de arquivamento e profissionais que realizam o registro de atendimento 

Questão 
G11

Cada usuário deve possuir um prontuário 
único no qual todos os profissionais 
(médicos e não médicos) registrem seus 
atendimentos. Este prontuário deve ser 
arquivado junto aos demais prontuários do 
serviço, de modo a permitir sua utilização 
por todos os profissionais dos diversos 
setores de assistência.

Um prontuário único e bem organizado auxilia a integração 
entre as abordagens de diferentes profissionais, médicos 
e não médicos, além de garantir a continuidade adequada 
do atendimento quando há mudança de cuidador na 
unidade. Para isso, é necessário que todos os profissionais 
cumpram sua obrigação ética de registrar com clareza as 
queixas clínicas do paciente, os diagnósticos, parâmetros 
de seguimento, condutas e intercorrências ao longo do 
acompanhamento. Todos os exames laboratoriais do 
paciente devem estar disponíveis no seu prontuário.

A gerência do serviço deve supervisionar e controlar a 
qualidade dos registros e providenciar formas de organizar 
adequadamente os prontuários com o objetivo de tornar 
suas informações efetivamente acessíveis a todos os 
profissionais.

Ressalta-se que o prontuário pertence eticamente ao 
paciente e é a forma legal de mostrar a responsabilidade 
dos serviços e dos profissionais para com ele.
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Registros, Avaliação e monitoramento 
Prontuários: utilização de registro padronizado 

Questão 
G12

Em todas as consultas o registro em 
prontuário deve ser feito por meio do 
preenchimento sistemático de campos 
padronizados. O registro padronizado é 
um dos mais importantes instrumentos 
da assistência, tanto do ponto de vista do 
atendimento a cada indivíduo, quanto do 
ponto de vista do monitoramento e avaliação 
da assistência prestada.

Para implantar registros padronizados o serviço pode 
recorrer a modelos existentes, promovendo, quando for 
o caso, adaptações às realidades locais. A padronização
auxilia tanto no seguimento individual do paciente (por
permitir o acompanhamento de parâmetros clínicos,
laboratoriais, diagnósticos médicos e psicológicos, entre
outros), quanto na avaliação técnica e administrativa do
trabalho (por meio de auditorias e outros levantamentos).

O envolvimento da equipe na eleição de modelos de 
fichas padronizadas de atendimento contribui para a 
maior adesão dos profissionais à sua utilização. Esse 
processo deve estar articulado à discussão de protocolos 
de atendimento que sigam os parâmetros técnicos 
definidos em consensos nacionais e ao reconhecimento de 
necessidades e demandas locais e regionais cujo registro 
permitirá o acompanhamento e avaliação.
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Registros, Avaliação e monitoramento 
Periodicidade das avaliações das atividades assistenciais, e utilização de dados 

epidemiológicos e outras informações de saúde para avaliação

Questões
G78
G79

Deve-se realizar avaliações periódicas para 
reprogramação das atividades assistenciais, 
buscando diferentes fontes de informação, 
com prioridade para levantamentos junto 
aos usuários, aos profissionais, dados 
epidemiológicos e dos serviços.

Recomenda-se a realização periódica de análises dos 
dados do próprio serviço associados ao uso de dados 
secundários, ou seja, dados já disponíveis e que não 
dependem de levantamento local, como informações 
epidemiológicas ou dados de assistência e cobertura 
macrorregionais para reorientar as prioridades e a 
organização das ações realizadas.

As avaliações locais devem utilizar diferentes 
instrumentos e fontes de informação, focalizando 
principalmente dimensões de estrutura e processo e, 
sempre que possível, de resultados. A formulação de 
indicadores, tais como concentração de atividades, taxas 
de faltas e abandono, cobertura laboratorial, taxas de 
transmissão vertical, percentual de pacientes com carga 
viral abaixo do nível de detecção, entre outros, requer 
registros de boa qualidade.

Outras estratégias de avaliação são aquelas dirigidas 
aos próprios usuários, com instrumentos de aplicação 
individual, por meio de discussões com grupos de 
usuários e/ou com representantes de organizações não 
governamentais. Essas avaliações, ao lado de reuniões 
com profissionais e discussões de casos, devem também 
subsidiar avaliações do trabalho local.

Várias rotinas do SUS exigem que os serviços forneçam 
informações para que as coordenações de DST e aids 
registrem no Sistema de Monitoramento das Metas 
de Produto e de Indicadores relacionados à Política de 
Incentivo Fundo a Fundo da Programação Anual de Metas 
(PAM). Estas rotinas utilizam indicadores que, além de seu 
papel no planejamento regional e central, podem servir 
também para o monitoramento e avaliação locais.
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Registros, Avaliação e monitoramento 
Profissionais que realizam notificação compulsória 

Questão
G13

O preenchimento das fichas de notificação 
deve ser feito pelos médicos, que devem 
preencher todas as informações clínicas e 
epidemiológicas, incluindo as de categoria 
de exposição. Outros profissionais de saúde 
de nível superior, quando capacitados, 
podem preencher a ficha de notificação 
a partir das informações registradas no 
prontuário clínico, porém, é recomendável 
que o médico revise as informações clínicas.

Recomenda-se que o médico ou o médico em conjunto 
com outro profissional preencha todos os campos da ficha, 
sendo de responsabilidade do médico o preenchimento das 
informações clínicas. 

A notificação compulsória é uma atividade importante 
para a prática do serviço e, portanto, não deve ser delegada 
sem uma supervisão técnica adequada. A gerência do 
serviço é corresponsável pela notificação e deve garantir o 
preenchimento adequado de todos os campos da ficha de 
notificação.

A agilidade do fluxo de informações e o preenchimento 
cuidadoso de todos os campos das fichas de notificação 
com a maior exatidão possível (completitude) são 
requisitos para o aprimoramento da qualidade da 
informação e para o controle das doenças e agravos de 
saúde.
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Registros, Avaliação e monitoramento 
Critério de abandono

Questão
G38

Recomenda-se que sejam adotados os 
critérios de abandono ao tratamento 
definidos pelo Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais, quais sejam: não retirada 
dos medicamentos antirretrovirais a partir 
de 3 meses após a data prevista e não 
retorno às consultas em 6 meses. A taxa 
de abandono é um importante indicador do 
desempenho dos serviços e subsídio para o 
planejamento das atividades e alocação de 
recursos.

O serviço deve adotar e padronizar indicadores de não 
adesão e abandono ao tratamento e estabelecer formas de 
trazer os usuários de volta ao acompanhamento por meio 
da abordagem consentida, observando os princípios éticos 
e legais desta ação.

Monitorar o comparecimento ao serviço (consultas, 
realização de exames etc.) e a adesão aos medicamentos 
antirretrovirais possibilita intervenções precoces para 
evitar ou minimizar os riscos de interrupção ou o abandono 
do tratamento. A utilização sistemática e rotineira do 
relatório de dispensa do SICLOM (“Usuários SUS em atraso 
de dispensa” no gerenciador de relatórios) possibilita 
a identificação dos pacientes que não retiraram seus 
medicamentos na data prevista. A não retirada dos 
antirretrovirais após 7 dias da data prevista para sua 
dispensação e a falta às consultas médicas agendadas são 
indicadores que devem mobilizar ações do serviço.
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Registros, Avaliação e monitoramento 
 Utilização de dados epidemiológicos e outras informações de saúde para planejamento local

Questão
G75

 O planejamento das atividades do serviço 
deve responder às necessidades de saúde 
locais e regionais. Na sua elaboração devem 
ser utilizados dados demográficos (do 
serviço, município e região), além de dados e 
informações produzidas pelo próprio serviço 
ou por avaliações e/ou pesquisas. Valoriza-
se que a elaboração do plano seja realizada 
de modo participativo pelos gerentes, pela 
equipe de profissionais e por representantes 
de pacientes, considerando o Plano 
Municipal de Saúde.

O gerente deve preparar a si próprio e a sua equipe para 
participar do processo de planejamento, seja atendendo ao 
convite dos gestores para capacitação sobre metodologia, 
ou tomando a iniciativa de buscar junto ao Programa 
Municipal de DST e Aids e/ou Secretaria Municipal 
de Saúde os meios necessários para a elaboração do 
planejamento.

Entre as diversas informações que podem subsidiar a 
elaboração do planejamento, destacam-se:

 ― Dados demográficos e informações epidemiológicas 
– perfil de exposição de maior prevalência, morbidade,
mortalidade etc.

 ― Conhecimento dos recursos assistenciais e das redes 
de atenção à saúde e de assistência social.

 ― Informações produzidas por avaliações e/ou pesquisas 
de iniciativa local ou estadual e do Departamento de 
DST, Aids e Hepatites Virais.

 ― Dados do Sistema de Monitoramento da Programação 
Anual de Metas (PAM) do município.

 ― Conhecimento sobre o fluxo de distribuição e aquisição 
de medicamentos (especialmente antirretrovirais e 
para o tratamento de IST e de doenças oportunistas) e 
insumos de prevenção.

 ― Conhecimento da política de desenvolvimento de 
recursos humanos do município.

 ― Identificação de parceiros de outros programas e 
secretarias cujas ações fazem interface com a saúde.

 ― Noções básicas de Planejamento Estratégico 
Situacional.

 ― Conhecimento dos recursos orçamentários, incluindo 
os valores repassados ao Fundo Municipal de Saúde 
por meio da política de “Transferência Automática 
Fundo a Fundo na Forma de Incentivo”.
Para assegurar o estabelecimento de prioridades de 

investimentos de modo coerente com as necessidades 
identificadas e com a disponibilidade financeira, o processo 
de planejamento deve envolver o maior número possível 
de profissionais e também de pacientes e organizações 
da sociedade civil da localidade. A participação da 
equipe de saúde no planejamento das atividades ajuda a 
diminuir as resistências a mudanças, ao mesmo tempo 
em que aumenta o compromisso dos profissionais com 
o desenvolvimento e com os resultados das ações. A
participação dos pacientes, além de acrescentar um olhar
diferenciado aos problemas, dá maior legitimidade ao plano
e à definição de prioridades.

Recomenda-se que seja utilizado o método de 
planejamento adotado pelo Departamento de DST, Aids 
e Hepatites Virais, apresentado no documento “Manual 
prático: plano estratégico para as ações de HIV/Aids e 
outras DST no contexto da saúde pública” e no documento 
“Orientações para elaboração da programação anual de 
metas – PAM 2012” (vide referências ao final do Guia).
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Registros, Avaliação e monitoramento 
Monitoramento das taxas de adesão à TARV

Questão 
G32

É atribuição da gerência técnica o 
monitoramento da qualidade da assistência 
por meio de medidas indicadoras de 
processo e de resultado.  A taxa de adesão 
à TARV, isto é, a proporção de pacientes 
com adequada adesão, é uma medida que 
indica resultado.   Recomenda-se que 
se utilizem rotineiramente medidas de 
adesão por meio do autorrelato autônomo 
e, preferencialmente, anônimo, do paciente 
sobre as tomadas de medicação. 

Diferentemente do monitoramento clínico individual da 
adesão, o monitoramento da taxa de adesão do conjunto 
dos pacientes é uma medida do desempenho do serviço, 
correlatamente ás taxas de retenção e de supressão viral.  
Além do conjunto dos pacientes, a medida da taxa de 
adesão pode ser conduzida para grupos específicos tais 
como, pacientes em início de TARV, gestantes, pacientes 
multi tratados e outros, ou ainda em grupos participantes 
de atividades de adesão. 

O uso de medidas coletivas padronizadas para 
monitorar a adesão permite a identificação de populações 
e grupos com maior chance de não-adesão, o planejamento 
de estratégias de promoção e apoio à adesão, a avaliação 
da efetividade dessas estratégias e a avaliação da 
performance dos serviços em relação à promoção da 
adesão

Há diversos métodos de medida da adesão validados, 
porém o autorrelato é considerado o método mais factível 
para o uso rotineiro em serviços de saúde, em função de 
vantagens como baixo custo e fácil operacionalização. 

Para evitar o viés de “resposta desejável”, recomenda-
se que a resposta do paciente aos instrumentos de medida 
seja realizada sem a presença de um profissional do 
serviço, e depois do atendimento médico. Instrumentos de 
resposta no computador ou em urnas, que não identifiquem 
o paciente, são mais viáveis e aceitáveis.
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Capacitação e experiência dos profissionais 
Categorias profissionais que participaram de capacitação

Questão
G67

Valoriza-se a implantação de processos 
de educação permanente nos serviços 
que incluam a participação de técnicos, 
auxiliares de serviços gerais e pessoal 
administrativo.

É fundamental que todos os profissionais possuam 
conhecimentos específicos em HIV e aids antes de 
iniciar o atendimento às pessoas vivendo com HIV. As 
características dinâmicas de evolução da epidemia, com 
alterações nos perfis de letalidade, gênero e vulnerabilidade 
da população jovem, bem como a contínua inovação 
tecnológica, com a produção de novos medicamentos e de 
mecanismos de apoio diagnóstico e terapêutico, exigem 
constantes atualizações dos profissionais e se relacionam 
à qualidade técnica da assistência.

A Educação Permanente em Saúde (EPS) preconiza 
que os processos de qualificação dos trabalhadores da 
saúde sejam orientados pelas necessidades de saúde da 
população, do próprio setor da saúde e do controle social. 
Um importante pressuposto da EPS é que os processos 
educativos ocorram no mundo do trabalho, incorporando 
saberes produzidos nas práticas e no cotidiano dos 
profissionais, e promovendo a reflexão sobre o processo de 
trabalho numa perspectiva dialógica e problematizadora.
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Capacitação e experiência dos profissionais 
Acesso a textos e materiais de consulta

Questão
G68

O gerente do serviço é responsável pela 
disponibilização de material técnico 
atualizado (manuais, consensos e similares) 
para serem consultados pelos profissionais 
da equipe e por assegurar espaço adequado 
para leitura.

É importante que o gerente organize no serviço 
mecanismos de apoio técnico aos profissionais no 
desenvolvimento de suas atividades cotidianas. A 
disponibilização de forma organizada, contínua e 
sistemática de textos técnicos, artigos científicos, 
manuais e protocolos de tratamento, entre outras 
fontes, é valorizada e contribui para que a atualização 
dos profissionais não fique restrita aos momentos das 
capacitações. 
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Comunicação e interação serviço-paciente-comunidade 
Participação institucional dos pacientes e mecanismos formais de encaminhamento de reclamações dos pacientes

Questões
G80
G81

O serviço deve contar com sistema próprio 
de ouvidoria ou ter definido um profissional 
responsável (preferencialmente o gerente do 
serviço ou o coordenador da equipe) e um 
fluxo específico para acolher e encaminhar 
as demandas dos pacientes. Recomenda-
se a estruturação de conselhos gestores 
nos serviços que acompanham pessoas 
vivendo com HIV. Valorizam-se os serviços 
que fomentam a participação dos pacientes 
no seu cotidiano (na discussão das 
atividades, dificuldades e encaminhamento 
de soluções), bem como na elaboração do 
planejamento, avaliação, fiscalização e 
controle da execução das políticas e das 
ações de saúde.

Na relação entre o serviço e seus pacientes estão 
colocadas duas importantes questões: a participação da 
comunidade nos rumos do serviço (em seu gerenciamento 
e organização) e o acesso dos pacientes a espaços 
sigilosos para manifestação de queixas sem o receio de 
prejuízos de qualquer ordem.

O conselho gestor estruturado no serviço consolida o 
envolvimento da comunidade nos rumos da instituição, 
uma vez que é uma forma organizada e fortalecida de 
participação na gerência e de exercício do controle social. 
A participação dos pacientes torna o conselho gestor 
uma instância privilegiada na formulação, discussão, 
deliberação, controle e acompanhamento das ações do 
serviço.

Para estimular e ampliar o protagonismo dos pacientes 
no cotidiano do serviço é recomendável que se utilizem 
processos de comunicação para conhecer suas opiniões. 
Contar com diferentes formas de escuta de reivindicações 
e realizar devolutivas das situações levantadas aumentam 
a possibilidade de envolvimento dos pacientes.

As formas de viabilizar essa escuta variam de 
acordo com a realidade do serviço e podem também ser 
compostas por caixas ou livro de sugestões colocados 
em salas de espera – que devem ser lidos e respondidos 
periodicamente –, linha telefônica municipal específica 
para reclamações e sugestões e pelo sistema de ouvidoria 
das secretarias de saúde.

Esses mecanismos devem ser acompanhados de 
espaços de discussão e negociação que envolvam 
profissionais e pacientes, nos quais se possa problematizar 
e debater as questões levantadas sem a exposição 
individual dos demandantes. A existência de espaços 
sigilosos para manifestação de queixas e sugestões, a 
garantia de que não haverá represálias ou prejuízos de 
qualquer ordem e a agilidade na resolução de problemas 
são fundamentais para que a participação institucional dos 
pacientes se estabeleça.
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Disponibilidade de profissionais e modalidades assistenciais 
Hora médico/número de pacientes

Questão
R9

O médico que tem carga horária de 20 
horas semanais dedicadas 
exclusivamente à assistência de pessoas 
vivendo com HIV pode acompanhar 
adequadamente até 438 pacientes.

O acompanhamento de no máximo 438 pacientes, em 
20 horas semanais de trabalho, possibilita ao médico 
atender pacientes estáveis em duas consultas no ano, 
com duração de 30 min cada, e pacientes novos seis em 
consultas ao ano, das quais quatro têm duração de até 
uma hora (primeira consulta, início de tratamento, outras 
intercorrências) e mais duas consultas de 30min cada. 
Além disso, o médico deve participar de reuniões 
técnicas e administrativas, capacitações e cursos dentro 
e fora do serviço e participar de atividades como 
simpósios e congressos. Com este total de pacientes por 
médico, o serviço também tem condições de organizar a 
assistência de modo a oferecer vagas para consultas às 
pessoas não agendadas que procurem atendimento por 
intercorrências e urgências clínicas. Além disso, permite 
a a necessária participação dos médicos em reuniões da 
equipe multidisciplinar, como forma de assegurar a 
discussão de casos nos seus aspectos biomédicos e 
psicossociais de maneira articulada e integrada com os 
demais profissionais. O espaço das reuniões também 
deve possibilitar as atualizações técnico-científicas e o 
aprimoramento das atividades administrativas e de 
organização do serviço de maneira compartilhada entre a 
equipe e a gerência do serviço.

Ressalte-se que o padrão esperado tem por base o 
protocolo vigente de atendimento dos pacientes de HIV e 
a proporção de faltas na consulta atualmente relatada 
pelos serviços (25%). A utilização de mecanismos 
gerenciais que reduzissem a proporção de faltas 
implicaria aumento da disponibilidade de médicos. 
Adicionalmente, a disponibilidade de médicos poderia 
aumentar com mudança do protocolo que permitisse 
maior espaçamento de consultas agendadas para 
pacientes estáveis clinicamente e com carga viral 
indetectável.
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Disponibilidade de profissionais e modalidades assistenciais 
Número de enfermeiros, psicólogos, auxiliar de enfermagem e assistentes sociais / número pacientes 

Questão
R10

Valoriza-se a diversidade de profissionais na 
equipe, exigindo-se maior grau de dedicação 
(ou exclusividade) na assistência a pessoas 
vivendo com HIV, por categoria profissional, 
conforme aumente o número de pacientes 
acompanhados pelo serviço. A composição 
da equipe mínima conta com: Enfermeiro, 
auxiliar técnico de enfermagem, assistente 
social e psicólogo.

Os serviços devem contar com equipes multiprofissionais 
habilitadas compostas por médicos infectologistas ou 
clínicos capacitados, enfermeiros, psicólogos, assistentes 
sociais, dentistas, farmacêuticos e auxiliares ou técnicos 
de enfermagem. Esta equipe, acrescida de ginecologistas 
e pediatras quando a demanda assim o indicar, deve ser 
entendida como a equipe mínima a ser constituída para 
atender as necessidades de assistência das pessoas 
vivendo com HIV.

O tempo que cada profissional deve dedicar 
exclusivamente para a atenção às pessoas vivendo 
com HIV dependerá do número de pacientes em 
acompanhamento e do arranjo organizacional do serviço.

Embora a dedicação exclusiva e a especialização sejam 
sempre desejáveis, admite-se que, em serviços menores 
que também prestam assistência à população geral, a 
dedicação não seja exclusiva, isto é, a mesma equipe pode 
atender aos diferentes tipos de demandas e pacientes, 
desde que acompanhe um número menor do que 300 
pessoas vivendo com HIV.

Na possibilidade de não haver disponibilidade de 
algumas categorias profissionais no próprio serviço, como 
no caso de psicólogos e assistentes sociais, o serviço deve 
assegurar fluxo regular para esses profissionais na rede 
de atenção à saúde do SUS da região. Nestas situações, 
recomenda-se que seja adotado um arranjo organizacional 
que viabilize a participação destes profissionais que 
estão fora do serviço nas suas reuniões de equipe. Esta 
providência é de extrema importância para promover a 
articulação e integração dos profissionais da equipe e 
ampliar a concepção da clínica, incorporando os aspectos 
psicossociais além dos biomédicos na abordagem das 
pessoas vivendo com HIV.
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Insumos e exames
Coleta de exames

Questão
R62

Desde que sejam respeitadas as condições 
técnicas e normas de segurança, a coleta 
do maior número possível de exames no 
próprio serviço facilita o acesso e o vínculo 
do paciente com o serviço.

O encaminhamento dos pacientes para coleta de exames 
em outras unidades compreende: utilizar as formas 
de encaminhamento necessárias, como impressos 
e informações médicas; agendar dia e horário de 
atendimento; fornecer o número de telefone do local, o 
endereço exato (com o número da sala e o andar do prédio, 
quando for o caso) onde será realizado o procedimento e, 
quando possível, o nome do profissional que realizará o 
atendimento.

A disponibilidade dos exames, bem como a devolução 
de resultados em tempo oportuno para apoiar a decisão 
clínica, devem ser asseguradas de acordo com a rede de 
serviços da região.

O estabelecimento da rede de atenção à saúde 
com a definição de fluxos entre os pontos de atenção é 
fundamental para facilitar o acesso dos pacientes aos 
serviços de diagnóstico. 
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Insumos e exames 
Insumos

Questão
R58

O serviço deve assegurar disponibilidade 
constante de insumos de prevenção 
(preservativo masculino e feminino, gel 
lubrificante e equipamento para uso de 
drogas) e de testes rápidos para HIV e 
Hepatites.

O serviço que acompanha pessoas com HIV é também 
um ponto de atenção da rede de prevenção e diagnóstico 
das infecções pelo HIV e por Hepatites Virais. Assim, 
deve facilitar o acesso a qualquer usuário, HIV positivo 
ou negativo, aos preservativos masculino e feminino, gel 
lubrificante e kits de redução de danos, desvinculando a 
oferta destes insumos à realização prévia de consultas, 
procedimentos ou preenchimento de planilhas.

É recomendável que os serviços promovam livre 
acesso dos usuários aos preservativos masculinos 
disponibilizando-os em displays, dispensers ou mesmo em 
caixinhas colocadas nas recepções, mesas de consultórios 
e em locais de grande circulação para que sejam 
facilmente retirados. Sua disponibilização nas consultas 
dos profissionais, com aconselhamento, também deve 
continuar ocorrendo.
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Medicamentos 
Medicamentos para: infecção pelo HIV, distúrbios metabólicos, profilaxia (primária e secundária de infecções oportunistas - 

não micobacterianas), infecções micobacterianas, infecções sexualmente transmissíveis (IST) e tratamento da Hepatite B e C

Questões
R51 
R52 
R53 
R54
R55
R56
R57

O serviço deve assegurar a disponibilização 
imediata de antirretrovirais e de 
medicamentos para profilaxia primária 
e secundária de infecções oportunistas, 
para o tratamento de outras IST e para os 
distúrbios metabólicos relacionados ao 
tratamento antirretroviral. Todos os serviços 
credenciados para o tratamento ambulatorial 
das hepatites devem fazer o mesmo. 
Os serviços que, devido ao perfil clínico 
e imunológico dos pacientes não tenham 
estoques rotineiros destes medicamentos, 
ou naqueles que apresentam eventuais 
faltas no suprimento rotineiro, deve-se 
providenciar os medicamentos dentro dos 
prazos exigidos pela gravidade dos agravos 
conforme estabelecidos nos protocolos 
clínicos. 

No conjunto de ações de cuidado às pessoas vivendo 
com HIV, um dos elementos da qualidade da assistência 
é a garantia de acesso aos medicamentos tal como 
estabelecido nos protocolos clínico do SUS.  

Promover o acesso aos medicamentos com 
equidade, respeito às singularidades, ética, excelência 
técnica, transparência e uso racional são os preceitos 
da assistência farmacêutica. Para tanto, recomenda-se 
uma organização do trabalho da equipe da farmácia com 
planejamento, gerenciamento integrador e participativo, 
com participação da equipe multidisciplinar.

A seleção, programação, aquisição e distribuição de 
medicamentos antirretrovirais são de responsabilidade do 
Ministério da Saúde. A inclusão de dados no SICLOM por 
parte dos serviços é importante para esta programação

Prioriza-se que os serviços sejam Unidades 
Dispensadoras de Medicamentos (UDM) a fim de garantir 
a disponibilidade imediata e contínua de medicamentos. 
Recomenda-se que aqueles que não têm UDM implantadas 
estabeleçam estratégias logísticas para evitar o 
deslocamento dos pacientes até a unidade dispensadora.

Ressalta-se que o serviço de farmácia deve estar 
disponível durante todo o horário de funcionamento do 
serviço.
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Disponibilidade de profissionais e modalidades assistenciais 
Trabalho em rede: acesso a modalidades assistenciais, médicos especialistas e outros profissionais

Questões
R61
R65

Os ambulatórios que acompanham pessoas 
vivendo com HIV devem manter estreita 
e contínua articulação com diferentes 
instituições da rede do Sistema Único de 
Saúde de modo a responder com maior 
resolutividade às demandas apresentadas 
pelos pacientes.

O gerente do serviço deve promover e manter contínua 
articulação com outras unidades de saúde de modo 
a assegurar a retaguarda necessária ao adequado 
acompanhamento dos pacientes. Para tanto deve 
estabelecer parcerias, fluxos e procedimentos necessários 
para o correto encaminhamento.

Os serviços devem se responsabilizar pela referência 
e contra-referência dos seus pacientes para outras 
modalidades assistenciais, maternidades, ambulatórios de 
especialidades, unidades de referência para tratamento da 
coinfecção HIV/Hepatites virais, serviços de saúde mental, 
urgência e emergência, entre outros.

A maioria dos encaminhamentos para especialidades é 
realizada para outras unidades do SUS onde, em geral, há 
uma fila única, na qual o critério de atendimento é a ordem 
de chegada dos pedidos de avaliação. Essa lógica deve 
ser discutida junto aos responsáveis pelo gerenciamento 
dessas unidades para que outros critérios, como gravidade 
e urgência clínicas, sejam adotados. Evidentemente, o 
serviço que encaminha deve avaliar rigorosamente essas 
condições e negociar um fluxo diferenciado com os 
serviços de apoio e de referência para os casos prioritários.

Entre os serviços que podem apoiar as ações do 
ambulatório de HIV/aids e com os quais é fundamental 
o estabelecimento de referência, destacam-se os que
realizam tratamento de hepatites virais e aqueles
que compõem a rede de atenção à saúde mental,

especialmente os Centros de Atenção Psicossocial Álcool 
e Drogas para aprofundamento e suporte das ações de 
redução de danos.

Além do atendimento de rotina e/ou urgência por 
especialistas ou o atendimento de emergência por pronto-
socorro ou pronto atendimento, deve ser assegurada a 
retaguarda para internações em leitos convencionais e 
leitos-dia mediante acordos claros e bem estabelecidos 
entre os serviços da região.

Na ausência de assistência domiciliar terapêutica na 
unidade ou município, os próprios profissionais do serviço 
poderão ser capacitados para realizar o atendimento 
dos pacientes que necessitarem deste tipo de atenção. 
Da mesma forma, frente à inexistência de um Centro 
de Testagem e Aconselhamento no município, a equipe 
do ambulatório poderá assumir estas atividades e é 
recomendável que capacite as unidades básicas de saúde 
para progressivamente incorporarem estas atividades 
como parte de suas atribuições.

O assistente social e o psicólogo são profissionais 
nucleares da assistência, entretanto, se o serviço 
não contar com estas categorias entre seus quadros 
poderá referenciar os pacientes para outras unidades 
assistenciais. Nestes casos, o serviço deverá manter 
estreita articulação com estes profissionais e programar 
periodicamente sua participação nas reuniões de equipe 
de modo a fortalecer o desenvolvimento do trabalho 
multidisciplinar. Ressalta-se que devem ser realizados 
esforços para que estes profissionais façam parte da 
equipe mínima que assiste as pessoas vivendo com HIV, 
pois são essenciais para a ampliação da visão da equipe 
sobre a integralidade do sujeito.

Especial atenção deve ser dada à articulação com os 
serviços de assistência pré-natal, maternidade e pediatria. 
A gestante deve ser acompanhada de forma integrada 
desde o pré-natal, assegurando referências para o parto e 
a contra-referência da puérpera e do recém-nascido para 
o ambulatório de assistência a pessoas vivendo com HIV.
Para isso, os serviços também devem contribuir, sempre
que necessário, com a capacitação dos profissionais da
assistência pré-natal e da maternidade.
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Insumos e exames 
Trabalho em rede: exames de avaliação inicial e seguimento e exames para diagnóstico e seguimento de intercorrências e comorbidades

Questões
R63
R64

A realização de exames complementares 
exige indicação correta e oportuna, bem 
como a manutenção de tempos adequados 
de espera dos resultados. A observação 
dessas condições é de responsabilidade 
conjunta dos médicos e da gerência.

Os exames utilizados para avaliar a indicação e o 
monitoramento da terapia antirretroviral, realizar a 
vigilância da toxicidade medicamentosa, diagnosticar 
e tratar hepatites virais e doenças oportunistas são, na 
sua grande maioria, padronizados. Isso torna possível ao 
gerente de qualquer formação profissional administrar seu 
fluxograma bem como supervisionar sua indicação.

O agendamento e coleta de exames de CD4+ e carga 
viral devem ser otimizados para garantir rotineiramente a 
realização oportuna e o número adequado desses exames 
para todos os pacientes, bem como para os casos com 
indicação médica urgente.

Muitas vezes as cotas desses exames não são 
utilizadas na sua totalidade. Isso pode acontecer por 
falhas na indicação médica oportuna ou devido a pacientes 
que não comparecem ao agendamento. Cabe à gerência 
auxiliar os médicos no controle do agendamento rotineiro 
e estabelecer um acordo com o laboratório para que seja 
possível encaixar exames nas vagas decorrentes de faltas.  
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Estrutura física 
Acessibilidade

Questão
R8

O serviço deve ter planta física adequada 
às normas de acessibilidade e prevenção de 
acidentes em ambiente interno.

A estrutura física do ambulatório precisa ser planejada ou 
adaptada para facilitar o acesso dos usuários, inclusive 
dos que possuem necessidades especiais, contemplando 
as normas de acessibilidade (conforme ABNT NBR 9050) e 
prevenção de acidentes no ambiente de trabalho.

Ressalta-se que o acesso adequado inclui manter 
o serviço em funcionamento o maior tempo possível e
assegurar a retaguarda assistencial aos pacientes nos
horários em que a unidade encontra-se fechada.
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Estrutura física  
Disponibilidade de salas para atendimento 

Questão
R7

Os serviços devem dispor de espaços 
adequados e compatíveis com as atividades 
oferecidas, como salas para atendimentos 
individuais e em grupo, recepção, sala 
de espera e locais específicos para a 
dispensação de medicamentos.

Estrutura física adequada e boas condições de 
biossegurança para profissionais e pacientes são 
condições mínimas para a instalação de serviços de 
assistência a pessoas vivendo com HIV. Em relação 
à estrutura física, os projetos de estabelecimentos 
assistenciais de saúde estão regulamentados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária.

A ocorrência de acidentes por exposição ocupacional 
é minimizada pela utilização das medidas universais de 
precaução em biossegurança. Entre elas, a capacitação 
específica dos profissionais que trabalhem com o 
acondicionamento de resíduos, lixo contaminado ou 
hemoderivados.

Acidentes ocorridos devem ser registrados e 
notificados. Os acidentados devem ser atendidos 
imediatamente por médicos capacitados.
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Capacitação e experiência dos profissionais 
Profissionais responsáveis pelo acondicionamento de resíduos contaminados

Questão
G66

O acondicionamento dos resíduos ou 
lixo contaminados deve ser realizado por 
profissionais de nível médio treinados ou por 
profissionais terceirizados treinados, com 
supervisão de profissional de nível superior.  

A ocorrência de acidentes por exposição ocupacional é 
minimizada pela utilização das medidas universais de 
precaução em biossegurança. Entre elas, a capacitação 
específica dos profissionais que trabalhem com o 
acondicionamento de resíduos, lixo contaminado ou 
hemoderivados.

Acidentes ocorridos devem ser registrados e 
notificados. Os acidentados devem ser atendidos 
imediatamente por médicos capacitados.
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As recomendações deste texto respeitam o conjunto 
de normas atuais da legislação brasileira bem como 
os protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas e 
recomendações vigentes aprovadas pelos diversos órgãos 
do Ministério da Saúde.

Refletem a opinião de gestores, gerentes e 
profissionais dos serviços do SUS consultados durante o 
processo de validação do Sistema Qualiaids bem como as 
recomendações da literatura especializada atual.  
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Anexo 
Dimensão, domínios e critério de indicadores do Questionário Qualiaids

questão dimensão domínio critério de indicador

A17 A acolhimento de pacientes novos primeiro atendimento

A18 A acolhimento de pacientes novos modo de realização da profilaxia pós 
exposição (PEP)

A19 A acolhimento de pacientes novos primeiro atendimento

A20 A acolhimento de pacientes novos formas de encaminhamento dos não-matriculados

A21 A acolhimento de pacientes novos primeiro atendimento: tempo de espera para a 
primeira consulta médica

A31 A promoção e monitoramento da 
adesão do paciente ao tratamento

acompanhamento do uso de antirretroviral dos 
pacientes

A33 A promoção e monitoramento da 
adesão do paciente ao tratamento

condutas para pacientes com dificuldade no uso da 
medicação

A34 A promoção e monitoramento da 
adesão do paciente ao tratamento

formas de atendimento para paciente que ficou sem 
medicamento

A22 A Assistência de enfermagem procedimentos de enfermagem antes do 
atendimento médico

A35 A Assistência de enfermagem procedimenos de enfermagem após o atendimento 
médico

A42 A Assistência de enfermagem atividades do auxiliar/técnico de enfermagem

A43 A Assistência de enfermagem atividades do enfermeiro

A25 A Assistência de outros profissionais formas de acesso ao atendimento odontológico

A44 A Assistência de outros profissionais atividades do psicólogo

A45 A Assistência de outros profissionais atividades do assistente social
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Anexo 
Domínios, subdomínios e critério de indicadores do Questionário Qualiaids

A46 A Assistência de outros profissionais atividades do farmacêutico

A23 A Assistência médica formas de marcação de horário de consulta médica

A26 A Assistência médica formas de acesso ao atendimento ginecológico

A27 A Assistência médica tempo médio de consulta médica de caso novo

A28 A Assistência médica tempo médio de consulta médica de retorno

A29 A Assistência médica trabalho dos médicos infectologistas e clínicos

A30 A Assistência médica intervalo entre consultas médicas, no início ou troca 
de tarv 

A39 A Assistência médica atendimento médico para pacientes não agendados 
(“extras”)

A47 A Assistência médica atividades dos médicos infectologistas e clínicos

A48 A Protocolos e normas operacionais assistência em lipodistrofia

A15 A Protocolos e normas operacionais busca de pessoas com sorologia positiva que não 
retornaram ao serviço

A24 A Protocolos e normas operacionais vínculo paciente e equipe

A37 A Protocolos e normas operacionais busca de pacientes faltosos ao seguimento

A41 A Protocolos e normas operacionais protocolo de atendimento para pacientes não 
agendados (“extras”)

A59 A Protocolos e normas operacionais oferta de tratamento para pacientes com coinfecção 
por tuberculose

A Protocolos e normas operacionais modo de realização do aconselhamento pós-testeA16 

A Protocolos e normas operacionaisA36 orientação sobre planejamento reprodutivo

questão domínio subdomínio critério de indicador
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Anexo 
Domínios, subdomínios e critério de indicadores do Questionário Qualiaids

G67 G capacitação e experiência dos profissionais categorias profissionais que participaram de 
capacitação

G68 G capacitação e experiência dos profissionais acesso a textos e materiais de consulta

G80 G comunicação e interação serviço-paciente-
comunidade

mecanismos formais de encaminhamento de 
reclamações dos pacientes

G81 G comunicação e interação serviço-paciente-
comunidade

participação institucional dos pacientes

G60 G Integração com outros serviços trabalho em rede: formas de encaminhamento para 
outros serviços da rede

G49 G Integração com outros serviços trabalho em rede: atividades do sae desenvolvidas 
com atenção básica

G50 G Integração com outros serviços trabalho em rede: atividades da ab desenvolvidas 
com os serviços especializados

G69 G Processos organizativos gerais reuniões para discussão de casos, condutas e 
protocolos

G70 G Processos organizativos gerais profissional responsável pela coordenação técnica 
da equipe

G71 G Processos organizativos gerais atividades do responsável pela coordenação técnica 
da equipe

G72 G Processos organizativos gerais reuniões de equipe

G73 G Processos organizativos gerais suporte aos profissionais

G74 G Processos organizativos gerais supervisão técnica para os profissionais

G77 G Processos organizativos gerais formas de articulação para resolução de problemas 
gerenciais

G82 G
Comunicação e interação serviço-paciente-
comunidade intersetorialidade e interação serviço-comunidade

G11 G registros, avaliação e monitoramento prontuários: tipo de arquivamento e profissionais 
que realizam o registro de atendimento

questão domínio subdomínio critério de indicador
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Anexo 
Domínios, subdomínios e critério de indicadores do Questionário Qualiaids

G12 G registros, avaliação e monitoramento prontuários: utilização de registro padronizado 

G13 G registros, avaliação e monitoramento profissionais que realizam notificação compulsória

G38 G registros, avaliação e monitoramento critério de abandono

G75 G registros, avaliação e monitoramento utilização de dados epidemiológicos e outras 
informações de saúde para planejamento local

G78 G registros, avaliação e monitoramento periodicidade das avaliações das atividades 
assistencias

G79 G registros, avaliação e monitoramento utilização de dados epidemiológicos e outras 
informações de saúde para avaliação

G32 G registros, avaliação e monitoramento monitoramento das taxas de adesão à tarv

R10 R disponibilidade de profissionais e 
modalidades assistenciais

número de enfermeiros/número pacientes 

R10 R disponibilidade de profissionais e 
modalidades assistenciais

número de aux. Ou técn. De enfermagem/número 
pacientes 

R10 R disponibilidade de profissionais e 
modalidades assistenciais

número de assistentes sociais/número pacientes 

R10 R disponibilidade de profissionais e 
modalidades assistenciais

número de psicólogos/número pacientes 

R9 R disponibilidade de profissionais e 
modalidades assistenciais

hora médico/número de pacientes

R7 R estrutura física disponibilidade de salas para atendimento

R8 R estrutura física acessibilidade

R51 R medicamentos medicamentos antirretrovirais

questão domínio subdomínio critério de indicador

G66 G capacitação e experiência dos 
profissionais

profissionais responsáveis pelo 
acondicionamento dos resíduos contaminados 
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Anexo 
domínios, subdomínios e critério de indicadores do Questionário Qualiaids

R52 R medicamentos medicamentos para distúrbios metabólicos

R53 R medicamentos medicamentos para profilaxia primária de infecções 
oportunistas - não micobacterianas

R54 R medicamentos medicamentos para profilaxia secundária de 
infecções oportunistas - não micobacterianas

R55 R medicamentos medicamentos para infecções micobacterianas

R56 R medicamentos medicamentos para infecções sexualmente 
transmissíveis (ist)

R57 R medicamentos medicamentos para tratamento da hepatite b e c

R58 R insumos e exames disponibilidade de insumos

R61 R Disponibilidade de profissionais e 
modalidades assistenciais

trabalho em rede: modalidades assistenciais

R62 R insumos e exames coleta de exames

R63 R insumos e exames trabalho em rede: exames de avaliação inicial e 
seguimento

R64 R insumos e exames trabalho em rede: exames para diagnósticoe 
seguimento de intercorrências e comorbidades

R65 R Disponibilidade de profissionais e 
modalidades assistenciais

trabalho em rede: médicos especialistas e outros 
profissionais

questão domínio subdomínio critério de indicador




