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Nome do serviço que atende 
pacientes com HIV/aids* 

 
Nome da unidade de saúde na qual 
este serviço que atende pacientes 

com HIV/aids está inserido 
(caso não se aplique, informe 
novamente o nome anterior)* 

 
Outro nome pelo qual este 
serviço é conhecido (caso 

não se aplique, informe 
novamente o nome anterior)* 

 
 

CNPJ 

CNES* 

Este serviço é UDM (Unidade 
Dispensadora de Medicamentos)* 

 
 
 

Município* 

Estado* 

Endereço 

CEP* 

Responsável técnico pela assistência 
me HIV/aids* do serviço 

 

 
 

Categoria profissional 
do responsável técnico pela 

assistência em HIV/aids do serviço* 
 
 

Responsável pelo preenchimento 
do questionário* 

 

 
 

Categoria profissional do 
responsável pelo preenchimento* 

 
 
 

Telefone fixo* 

Telefone celular 

Fax 

E-mail* 
 
 

* Preenchimento obrigatório 
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D1 Qual é o tipo de unidade de saúde na 

qual este serviço que atende 
pacientes com HIV/aids está 
inserido? 
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 

1.  Ambulatório exclusivo de assistência 
especializada a pacientes com HIV/ 
Aids, IST e hepatites virais (SAE). i 

 
2.  Ambulatório especializado em 

moléstias infecciosas. ii 

 
3.  Ambulatório de assistência especializada a 

pacientes com HIV/aids, IST e Hepatites Virais 
inserido em um serviço de atenção básica (Unidade 
Básica de Saúde, Centro de Saúde ou ESF). iii 

 
4.  Serviço de atenção básica (Unidade Básica 

de Saúde, Centro de Saúde ou ESF) iii que 
acompanha pacientes com HIV/aids. 

 
5.  Ambulatório de assistência a várias especialidades 

(ex.: dermatologia, urologia, psiquiatria). iv 

 
 

6.  Ambulatório de hospital. v 

 
 

7.  Outros. 
Descreva:  

D2 Este serviço é um órgão subordinado à(ao)*: 
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 
1.  Secretaria de Estado da Saúde. 
 
 
2.  Secretaria Municipal de Saúde. 
 
 
3.  Universidade pública. 
 
 
4.  Universidade privada. 
 
 
5.  Ministério da Saúde. 
 
 
6.  Consórcio intermunicipal. 
 
 
7.  Organização Social (OS). 
 
 
8.  Outros. 

Descreva:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i Ambulatório exclusivo de assistência especializada às pesso- 
as vivendo com HIV (SAE): Serviço ambulatorial de assistência 
especializada em HIV/aids, não inserida/vinculada  a outro serviço 
(ambulatório de especialidades, UBS ou hospital etc.), ou seja, é 
uma  unidade isolada. Foi criada e implantada 
especificamente para este fim. Poderá agregar o 
atendimento às IST e Hepatites Virais. 
ii Ambulatório especializado em moléstias infecciosas: Serviço 
am- bulatorial de assistência especializada em moléstias 
infecciosas tais como tuberculose, hanseníase e etc. 

 
iii Serviço de atenção básica (Unidade Básica de Saúde, ESF, Centro 
de Saúde): Serviços que prestam atenção básica e integral 
à saúde de uma dada população, de forma programada ou não, 
nas especialidades básicas (clínica médica, pediatria, ginecologia 
e obstetrícia) e/ou saúde da família, e pode oferecer assistência 

odontológica e de outros profissionais de nível superior e contar 
com agentes comunitários de saúde. 
 
iv Ambulatório de assistência em várias especialidades: Serviço que 
presta assistência ambulatorial em várias especialidades médicas, 
e pode ainda ofertar outras especialidades não médicas (ex: 
Policlínicas, Ambulatório de Especialidades Médicas, Núcleo de 
Especialidades da Saúde, Centro de Especialidades Médicas etc.). 
 
v Ambulatório de hospital: Serviço de assistência especializada em 
HIV/aids inserido em unidade ambulatorial de hospital que presta 
assistência à saúde nas especialidades médicas básicas 
e/ou outras especialidades (ex. Hospital Geral, Hospital de 
Moléstias Infecciosas ou Infectologia etc.). 
 
* Instituição que assume a responsabilidade técnica e administrativa 
em relação ao serviço. 
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D3 Este serviço de HIV/aids realiza atendimento 

a: 
ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 

 
 

1.  Adultos com HIV/aids. 
 
 

2.  Crianças com HIV/aids. 
 
 

3.  Gestantes com HIV/aids. 
 
 

4.  Crianças expostas ao HIV e vírus da Hepatite C. 
 
 

5.  Coinfecção TB/HIV. 
 
 

6.  Hepatites virais em pacientes HIV positivos. 
 
 

7.  Hepatites virais em pacientes HIV negativos. 
 
 

8.  Infecções sexualmente transmissíveis 
(IST) em HIV negativos. 

 
 

9.  Profilaxia pós-exposição (PEP) ocupacional. 
 
 

10.  Profilaxia pós-exposição (PEP) sexual consentida. 
 
 

11.  Profilaxia pós-exposição (PEP) por violência sexual. 
 
 

12.  Profilaxia pré-exposição sexual (Prep). 
 
 

13.  Outros 
Descreva:   
 

D4 Este serviço oferece: 
ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 

 
 

1.  Capacitação para profissionais de outros serviços. 
 
 

2.  Formação técnica para profissionais de outros  
 serviços. 

 
 

3.  Estágios e/ou programas de residência médica. 
 
 

4.        O serviço não oferece atividades de formação, 
capacitação técnica ou estágios. 
 

D5 No quadro a seguir, preencha as informações 
solicitadas, considerando sempre o mês anterior ao 
preenchimento do questionário. Se o mês anterior foi atípico 
(férias), considere o mês precedente*: 

 
Considere apenas 
pacientes com idade 
acima de 13 anos 

Caso não seja 
possível obter este 
número, preencha 
o quadro com # 

Fonte 
(informe a fonte, ou 
se o número foi obtido 
através de estimativa) 

Número total de 
pacientes com HIV/ 
aids agendados para 
consulta médica 
no último mês* 

  

Número total de 
pacientes com HIV/ 
aids que faltaram 
às consultas 
médicas agendadas 
no último mês* 

  

Número de consultas 
de HIV/aids realizadas 
no último mês ** 

  

Número de pacientes 
que entraram no 
serviço com 
“diagnóstico tardio” 

(CD4 inferior à 350 cel 
mm³) 

  

Tempo médio entre o 
1° atendimento com 
diagnóstico positivo no 
serviço e o início da 
TARV (meses) 

  

Número de pacientes 
em TARV há mais de 6 
meses e com CV 
indetectável (inferior a 
50 cópias/mL) 

  

Percentual de 
pacientes com CV 
detectável no serviço 
(superior à 50 cópias/ 
mL) 

  

 
 
* Considere exclusivamente consultas médicas com infectolo- 
gistas ou clínicos que realizam o acompanhamento de rotina de 
pacientes HIV/aids (prescrição de ARV, solicitação de CD4 e CV). 
Não incluir consultas de ginecologia ou de outras especialidades. 
** Considere o total das consultas realizadas no ambulatório, 
incluindo as consultas de seguimento e de pronto atendimento 
(“fora de dia”). 
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Considere apenas 
pacientes com idade 
acima de 13 anos 

Caso não seja 
possível obter este 
número, preencha 
o quadro com # 

Fonte (informe a 
fonte, ou se o número 
foi obtido através 
de estimativa) 

Número total de 
pacientes com 
HIV/aids 

  

Número de 
pacientes 
em TARV 

  

Número de pacientes 
com HIV/aids que 
foram à óbito no 
último ano 

  

Número de pacientes 
em TARV que 
abandonaram o 
serviço no último ano 

  

Número total de 
pacientes com HIV/ 
aids transferidos do 
serviço no último ano 

  

Número total de 
pacientes com 
HIV/aids que 
abandonaram o 
serviço no último ano 

  

 

 
 
D6 No quadro a seguir, preencha as 

informações solicitadas considerando o 
ano anterior ao preenchimento do 
questionário (de 01 de janeiro a 31 de 
dezembro): 

R8 A estrutura física deste serviço: 
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 
1.  Possui adaptações para facilitar o acesso e a 

circulação: portas e corredores largos, rampas, 
banheiros e rotas acessíveis, piso regular e 
antiderrapante, sinalização visual e tátil. 

 
2.  Possui algumas adaptações necessárias para 

facilitar o acesso e a circulação nos banheiros e 
corredores, porém ainda há barreiras físicas. 

 
3.  O serviço não possui as adaptações necessárias 

para facilitar o acesso e a circulação. 
 
 
 
 
R9 Preencha no quadro abaixo o número de 

médicos que realizam o 
acompanhamento de rotina de pacientes 
HIV/aids (prescrição de ARV, solicitação de 
CD4 e CV) neste serviço: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R7 Para o atendimento de pacientes 

com HIV/aids, este serviço possui: 
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 

1.  Consultório(s) médico(s) e sala(s) para 
atendimentos de enfermagem. 

 
2.  Consultório(s) médico(s), sala(s) para atendimento 

de enfermagem e sala(s) para atendimento 
individual por outros profissionais de nível 
superior. 

 
3.  Consultório(s) médico(s), sala(s) para atendimento 

de enfermagem, sala(s) para atendimento 
individual por outros profissionais de nível 
superior e sala(s) para atendimento em grupo. 

Médicos que realizam 
o acompanhamento 
de rotina de pacientes 
HIV/aids (prescrição 
de ARV, solicitação 
de CD4 e CV) 

Número 
de médicos 

Carga horária total 
semanal (soma 
da carga horária 
dos médicos) 

Infectologistas   

Clínicos Gerais   

Médicos de outras 
especialidades 
que realizam o 
acompanhamento 
de rotina (prescrição 
de ARV, solicitação 
de CD4 e CV) 

  

Médicos residentes 
que realizam o 
acompanhamento 
de rotina (prescrição 
de ARV, solicitação 
de CD4 e CV) 
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Categoria 
profissional 

Número total 
de profissionais 

Número de 
profissionais 
que atendem 
exclusivamente 
HIV/aids 

Enfermeiro   

Psicólogo   

Dentista   

Farmacêutico   

Assistente social   

Auxiliar ou técnico 
de enfermagem 

  

Fonoaudiólogo   

Terapeuta 
ocupacional 

  

Fisioterapeuta   

Nutricionista   

Educador físico   

 

 
 
R10 No quadro abaixo informe o número de 

profissionais que atendem pacientes com 
HIV/aids: 

 
 

G11 Quanto aos prontuários dos pacientes com 
HIV/aids: 
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 
1.  Todos os profissionais de nível superior 

(médicos e outros) registram seus atendimentos 
em prontuário único*, que é utilizado por todos 
os setores de assistência deste serviço. 

 
 
2.  Apenas o médico registra os atendimentos em 

prontuário único, que é o mesmo utilizado por 
todos os setores da assistência. 

 
3.  Todos os profissionais de nível superior (médicos 

e outros) registram seus atendimentos em 
prontuário específico para atendimento de 
pacientes com HIV/ aids, de ambulatório de 
HIV/aids, que é arquivado separadamente dos 
demais da instituição. 

 
4.  Apenas o médico registra seus atendimentos em 

prontuário específico para atendimento de 
pacientes com HIV/aids, que é arquivado 
separadamente dos demais prontuários da 
instituição. 

 
 

*Prontuário único: no momento da matrícula, o paciente 
recebe um número de prontuário, que é único para todos 
os setores do serviço de assistência. 

 
 
 
 
 
G12 No atendimento médico de pacientes 

com HIV/aids, o registro em prontuário 
é feito:  
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 
1.      Livremente, a critério do profissional. 
 
 
2.  Nos campos padronizados somente para a primeira 

consulta, que são sistematicamente preenchidos. 

 
3.  Nos campos padronizados somente para 

a primeira consulta, com preenchimento 
a critério do profissional. 

 
 
4.  Nos campos padronizados para a primeira 

consulta e para consultas de retorno, que 
são sistematicamente preenchidos. 

 
5.  Nos campos padronizados para a primeira 

consulta e para consultas de retorno, com 
preenchimento a critério do profissional. 
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G13 De rotina, o preenchimento das 

fichas de notificação 
epidemiológica é realizado pelo(s) 
seguinte(s) profissional (ais):  
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 

1.  Enfermeiro. 
 
 

2.  Auxiliar ou técnico de enfermagem, 
ou profissional administrativo. 

 
 

3.  Médico. 
 
 

4.  Outro profissional de nível 
universitário. 

 
 

5.  O médico preenche a parte clínica e outro 
profissional preenche os demais 
campos. 

 
 

6.  O setor de Vigilância do serviço é 
responsável pelo preenchimento. 

 
7.  As fichas de notificação não são 

preenchidas por este serviço. 
 
 
 
 
A14  Questão excluída 

A15 Caso o paciente com sorologia positiva para 
HIV confirmada não retornar a esse 
serviço: 
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 
1.  Aguarda-se o retorno espontâneo. 
 
 
2.  Entra em contato com todos os casos. 
 
 
3.  Entra em contato apenas se for gestante. 
 
 
4.  Entra em contato com todos os pacientes tendo 

sido pactuadas formas do serviço entrar em 
contato. 

 
5.  Não se aplica, pois o serviço só realiza teste rápido. 
 
 
6.  Não se aplica, pois o serviço 

não realiza teste de HIV. 
 
 
 
 
A16  O aconselhamento pós-teste para  HIV é  

realizado, predominantemente, da seguinte forma: 
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 
1.  Para pacientes com resultado do 

teste positivo ou negativo. 

 
2.  Somente para os pacientes com resultado positivo. 
 
 
3.  O paciente recebe orientações básicas, mas 

o aconselhamento pós-teste (revelação 
diagnóstica) não é realizado neste serviço. 

 
4.  Não se aplica, pois o serviço não oferece o teste. 
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A17  De rotina, os pacientes com 

diagnóstico de HIV/aids que 
procuram atendimento pela primeira 
vez neste serviço são:  
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 

1.  Atendidos no mesmo dia por 
profissional não médico de nível 
universitário e agendados para consulta 
médica. 

 
2.  Atendidos no mesmo dia por profissional de 

nível médio (auxiliar/técnico) da área de 
enfermagem e, se necessário, por consulta 
médica. 

 
3.  Atendidos no mesmo dia por profissional não 

médico de nível universitário e, se necessário, 
por consulta médica. 

 
4.  Atendidos no mesmo dia por profissional não 

médico de nível universitário e por consulta 
médica. 

 
 

5.  Atendidos em consulta médica no mesmo dia. 
 
 

6.  Agendados para outro dia para atendimento com 
profissional não médico de nível universitário. 

 
 

7.  Agendados para consulta médica em outro dia. 
 
 

8.  Orientados a retornar nos dias seguintes 
para tentar vaga em consulta médica. 

 
9.  Outros. 

 
 
 
 
A18  Em relação à prevenção pós 

exposição sexual (PEP) do HIV, 
este serviço:  
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 

1.  Não se aplica pois o serviço atende 
apenas pessoas HIV positivas. 

 
2.  Encaminha todas as demandas de PEP para 

o serviço de urgência do município. 

 
3.  Avalia imediatamente todos os casos e, 

quando indicado, prescreve medicação, 
orienta e faz acompanhamento. 

A19  No primeiro atendimento do paciente 
com HIV/aids no serviço, são 
realizados:  
ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 

 
 
1.  Avaliação de gravidade clínica e 

solicitação de exames. 

 
2.  Investigação sobre o uso anterior de antirretroviral. 
 
 
3.  Orientação sobre benefícios do início 

precoce da terapia antirretroviral. 

 
4.  Investigação sobre categoria de exposição. 
 
 
5.  Oferta de preservativos e gel. 
 
 
6.  Orientação sobre formas de transmissão 

e métodos/práticas de prevenção. 

 
7.  Investigação e orientação sobre parceria sexual. 
 
 
8.  Investigação sobre o tempo de diagnóstico. 
 
 
9.  Discussão sobre o significado do diagnóstico 

e repercussões para a vida cotidiana. 
 
 
10.  Identificação de condições de vulnerabilidade social 

e individual. 
 
 
11.  Procedimentos e condutas para viabilizar 

que o serviço entre em contato com o 
usuário, quando houver necessidade. 

 
12.  Identificação de sintomáticos respiratórios. 
 
 
13.  Identificação do paciente pelo nome social. 
 
 
14.  Outros. 
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A20  Quando a triagem (ou equivalente) 

define  que o paciente com HIV/aids não 
será matriculado para  fazer  seu  
acompanhamento clínico neste serviço, 
ou o próprio paciente assim o desejar:  
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 

1.  O paciente é encaminhado verbalmente 
para outro serviço quando necessário. 

 
2.  O paciente é encaminhado com guia/carta 

para outro serviço quando necessário. 

 
3.  O paciente é encaminhado com guia/carta para 

outro serviço após contato quando necessário. 

 
4.  O paciente é encaminhado com guia/ 

carta para outro serviço após contato e 
agendamento quando necessário. 

 
 
 
 
A21  Qual o intervalo médio de tempo entre o 

primeiro atendimento neste serviço e a 
primeira consulta médica de HIV/aids, 
excluindo os casos graves?  
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 

1.  O primeiro atendimento sempre inclui 
a primeira consulta médica. 

 
2.  Menos de 1 semana. 

 
 

3.  De 7 a 30 dias. 
 
 

4.  De 1 a 2 meses. 
 
 

5.  De 2 a 4 meses. 
 
 

6.  Mais de 4 meses. 

A22  No atendimento de enfermagem 
antes do atendimento médico de 
pacientes com HIV/aids, são 
realizados:  
ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 

 
 
1.  Aferição de peso e/ou pressão arterial. 
 
 
2.  Verificação de queixas agudas e de prioridades de 

atendimento. 
 
 
3.  Fornecimento de preservativos. 
 
 
4.  Reforço das orientações sobre o 

uso correto do preservativo. 

 
5.  Verificação da adesão ao tratamento antirretroviral. 
 
 
6.  Investigação de efeitos adversos 

ao tratamento antirretroviral. 

 
7.  Identificação de sintomático 

respiratório e encaminhamento ou 
solicitação de coleta de escarro. 

 
8.  Identificação de necessidades e realização 

de encaminhamentos adequados. 
 
 
9.  Outros. 
 
 
10.  Não se aplica, pois a pré-consulta não é realizada. 
 
 
 
 
A23  As consultas médicas para 

pacientes com HIV/aids são 
agendadas:  
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 
1.  Com hora marcada para cada paciente. 
 
 
2.  Por grupos de pacientes por hora (por bloco). 
 
 
3.  Por grupos de pacientes no início de cada turno. 
 
 
4.  Para cada médico existe uma rotina. 
 
 
5.  As consultas não são agendadas antecipadamente. 
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A24  As consultas de retorno para pacientes 
com HIV/aids são rotineiramente 
agendadas para o mesmo profissional? 
 
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 

1.  Sim, sempre para o mesmo profissional (seja 
ele médico, dentista, enfermeiro, psicólogo, 
assistente social, farmacêutico, nutricionista, entre 
outros). 

 
2.  Sim, sempre para médicos e eventualmente 

para os outros profissionais de nível superior. 
 
 

3.  Não, os pacientes são agendados para profissional 
de nível superior que possui agenda disponível. 

 
 

4.  Não, os retornos não são agendados. O paciente é 
orientado a retornar em período estabelecido pelo 
profissional ou de acordo com a rotina do 
serviço. 

 
5.  Outros. 

 
 
 
 
A25  Qual a forma predominante de acesso dos 

pacientes com HIV/aids ao atendimento 
odontológico (independente de o consultório 
odontológico estar neste serviço ou na 
referência)? 

ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 
 
 

1.  São encaminhados para agendar 
consulta conforme sua demanda. 

 
2.  São periodicamente encaminhados para agendar 

consultas, mesmo na ausência de queixas. 

 
3.  São encaminhados para atendimento 

apenas na vigência de queixas. 

 
4.  Não há atendimento odontológico neste 

serviço, nem referência estabelecida. 

A26  Qual a forma predominante de acesso das 
pacientes com HIV/aids ao atendimento médico 
ginecológico (independentemente de o 
ginecologista estar neste serviço ou na 
referência)? 
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 
1.  São encaminhadas para agendar consulta 

conforme demanda da usuária. 

 
2.  São periodicamente encaminhadas para agendar 

consulta mesmo na ausência de queixas. 

 
3.  São encaminhadas para atendimento 

apenas na vigência de queixas agudas. 

 
4.  Não há atendimento ginecológico neste 

serviço, nem referência estabelecida. 
 
 
 
A27  Qual é o tempo médio de duração da consulta 

do infectologista e/ou do clínico para 
atendimento a casos novos de pacientes com 
HIV/aids? 

ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 
 
 
1.  10 minutos 
 
 
2.  15 minutos 
 
 
3.  20 minutos 
 
 
4.  30 minutos 
 
 
5.  45 minutos ou mais 
 
 
 
A28  Qual é o tempo médio de duração da consulta 

do infectologista e/ou do clínico para 
atendimento de retorno de pacientes com 
HIV/aids? 
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 
1.  10 minutos 
 
 
2.  15 minutos 
 
 
3.  20 minutos 
 
 
4.  30 minutos 
 
 
5.  45 minutos ou mais 
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A29  Durante a consulta médica de 

pacientes com HIV/aids, além dos 
procedimentos técnicos de rotina, o 
médico: 
ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 

 
 

1.  Investiga as dificuldades no uso de 
antirretrovirais. 

 
 

2.  Orienta o uso de preservativos. 
 
 

3.  Investiga relações afetivas e orienta 
práticas sexuais seguras. 

 
4.  Aborda questões relativas às sexualidades. 

 
 

5.  Investiga as causas do abandono ou de 
frequentes faltas no retorno dos pacientes 
faltosos ou que abandonaram o serviço. 

 
6.         Investiga o desejo de ter filhos e orienta  

sobre concepção/contracepção. 
 
 

7.  Orienta sobre o uso de álcool e outras drogas 
na perspectiva da redução de danos. 

 
8.  Investiga expectativas, aspectos 

psicossociais e a rede de apoio social. 

 
9.  Quando necessário, discute o caso com 

Profissionais de outras categorias. 
 
 

10.  Realiza abordagem sindrômica nos casos de IST. 
 
 

11.  Avalia sinais de lipodistrofia e realiza 
encaminhamento para preenchimento 
facial e/ou cirurgia plástica. 

A30  Qual é o intervalo de rotina para o retorno 
em consulta médica de pacientes com 
HIV/ aids ou com profissional de nível 
superior no início ou na troca de terapia 
antirretroviral?  

ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 
 
 
1.  7 dias 
 
 
2.  15 dias 
 
 
3.  30 dias 
 
 
4.  60 dias 
 
 
5.  Não existe uma rotina diferenciada no início 

ou na troca de terapia antirretroviral. 
 
 
 
 
A31  A adesão ao tratamento 

antirretroviral de um paciente com 
HIV/aids é avaliada 
predominantemente por meio de: 
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 
1.  Questionamento sobre o uso 

correto dos antirretrovirais. 

 
2.  Checagem de rotina em todos os atendimentos 

(consulta médica/enfermeiro e atendimentos 
de outros profissionais) sobre dificuldades 
do dia a dia em tomar a medicação. 

 
 
3.  Contagem dos medicamentos que sobraram. 
 
 
4.  Acompanhamento das oscilações nos 

exames de CD4+ e carga viral HIV. 

 
5.  Monitoramento da retirada de medicamentos 

por meio do SICLOM, planilhas ou outras 
formas de controle da farmácia. 

 
6.  Outros. 
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G32 A taxa de adesão ao tratamento antirretroviral 
do conjunto dos pacientes com HIV/aids deste 
serviço é avaliada por meio de: 
ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 

 
1.  Porcentagem de pacientes com retirada 

de antirretrovirais correta. 

 
2.  Porcentagem de pacientes com 

carga viral indetectável. 

 
3.  Porcentagem de pacientes que relatam adequada 

adesão em instrumentos anônimos de autorrelato 
(eletrônicos ou impressos) de medida de adesão. 

 
4.  Porcentagem de faltas em consultas 

agendadas de pacientes em seguimento. 

 
5.  A adesão de cada paciente é monitorada 

nos atendimentos. Não há avaliação para 
o conjunto de pacientes do serviço. 

 
 
 
 
A33  Quando um paciente com HIV/aids 

apresenta dificuldades no tratamento 
antirretroviral:  
ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 

 
 

1.  O retorno é realizado em intervalos menores. 
 
 

2.  O paciente é encaminhado para grupos de adesão. 
 
 

3.  O paciente é encaminhado para consulta e 
orientação individual com enfermeiro. 

 
4.  O paciente é encaminhado para consulta 

e orientação individual com psicólogo ou 
assistente social ou farmacêutico. 

 
5.  Há reforço da importância da adesão 

nas consultas médicas. 

6.  Há reforço da importância da adesão na 
dispensação dos antirretrovirais. 

 
7.  O paciente é encaminhado para tratamento 

diretamente observado ou supervisionado. 

 
8.  São oferecidos porta-pílulas e/ 

ou tabelas e mapas de dose. 
 
 
9.  Há dispensação fracionada dos 

antirretrovirais (semanal ou outras). 

 
10.  Avalia-se a necessidade e a possibilidade 

de mudança de esquema terapêutico. 

 
11.  Outros. 
 
 
 
 
A34  Qual é o mecanismo utilizado pelo serviço 

no caso do paciente com HIV/aids ficar 
sem medicamentos por razões 
imprevistas? 
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 
1.  É agendada consulta médica de acordo com 

a disponibilidade de vaga na agenda. 

 
2.  É realizado encaixe na agenda médica 

para atendimento na mesma semana. 

 
3.  É realizada consulta médica no mesmo dia, 

independente de disponibilidade de vaga 
na agenda (consulta extra ou encaixe). 

 
 
4.  São fornecidos antirretrovirais com base na 

prescrição anterior em quantidade 
suficiente até a próxima consulta médica 
agendada. 

 
5.  O paciente passa por consulta de enfermagem 

ou farmacêutica e, após orientações, 
retira os medicamentos prescritos. 
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A35  O atendimento de enfermagem ao 

paciente com HIV/aids após o 
atendimento médico 
é realizado com a finalidade de: 
ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 

 
 

1.  Agendar retorno e exames. 
 
 

2.  Orientar o uso de medicamentos. 
 
 

3.  Orientar o uso de preservativos. 
 
 

4.  Realizar encaminhamentos necessários (para 
outros serviços, outros profissionais etc.). 

 
 

5.  Orientar encaminhamentos para benefícios sociais. 
 
 

6.  Orientar sobre direitos civis. 
 
 

7.  Propiciar escuta qualificada às 
necessidades do paciente, identificar 
dificuldades e estratégias de superação. 

 
 

8.  Orientar sobre hábitos saudáveis para 
manutenção da qualidade de vida 
(alimentação, prática de atividades físicas, 
redução de danos, sexo mais seguro). 

 
9.  Outros. 

 
 

10.  Não se aplica, pois a pós-consulta não é realizada. 
 
 
 
A36  Em relação ao desejo de ter filhos por 

parte das pessoas que vivem com HIV 
(homens e mulheres), os profissionais 
deste serviço:  
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 

1.  Não recomendam a concepção devido aos riscos 
de transmissão sexual e/ou de transmissão 
vertical, e para a saúde da mulher soropositiva. 

 
2.  Orientam sobre os riscos, discutem o 

melhor momento para a concepção e 
as estratégias de redução de risco para 
o planejamento da reprodução. 

 
3.  Orientam sobre os riscos, discutem o melhor 

momento para a concepção, as estratégias 
de redução de risco para o planejamento da 
reprodução e, se necessário, encaminham para 
serviços especializados de reprodução assistida. 

A37  Quando o paciente com HIV/aids falta 
ao atendimento agendado, este 
serviço:  
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 
1.  Aguarda retorno espontâneo em todos os casos. 
 
 
2.  Entra em contato com casos específicos 

(exames alterados, uso de ARV, maior gravidade 
clínica, tuberculose, gestante e abandono). 

 
3.  Entra em contato com todos os faltosos. 
 
4.       Não se aplica, pois este serviço não faz  
          controle de faltosos  
 
 
 
G38 Para os pacientes com HIV/aids em uso de 

antirretroviral, qual critério de abandono é 
predominantemente utilizado por este 
serviço?  
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 
1.  Não retirada dos ARV a partir de 

3 meses da data prevista. 
 
 
2.  Não retorno às consultas em 6 meses. 
 
3.  Duas ou mais faltas consecutivas na consulta médica 

(independente do intervalo entre as consultas). 
 
4.  Não retirada dos ARV a partir de 3 meses da data 

prevista e não retorno às consultas em 6 meses, com ou 
sem outros critérios. 

 
 
5.  Após convocação sem comparecimento. 
 
 
6.  Outros. 
 
 
7.  Não há critério de abandono definido. 
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A39  De que maneira este serviço soluciona 

o atendimento médico de pacientes 
com HIV/aids “extras” ou não 
agendados?  

ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 
 
 

1. Há reserva de vagas na agenda dos médicos. 
 
 

2. Os médicos do ambulatório fazem escala 
para atendimento desses pacientes. 

 
3. Os pacientes são atendidos na dependência 

de vaga nas agendas médicas. 

 
4. Este  serviço dispõe de médico(s) 

específico(s) para pronto atendimento a 

pacientes HIV/aids. 

 
5. Os pacientes são encaminhados para 

atendimento em pronto-socorro. 

 
6. Os pacientes são sempre atendidos 

pelo médico, independentemente da 
existência de vagas na agenda. 

 
7. Os pacientes são sempre atendidos por 

profissionais de nível superior não médicos 
que fazem avaliação de risco e, se necessário, 
encaminham para atendimento em outro 
serviço. 

 
 

8. Outros. 
 
 
 
 
D40 Qual é a demanda mais frequente 

para o atendimento médico de 
pacientes “extras” ou não 
agendados? 
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 

1.  Intercorrências clínicas. 
 
 

2.  Término da medicação. 
 
 

3.  Falta à última consulta agendada. 
 
 

4.  Abandono de tratamento. 

5.  Resposta à convocação. 
 
 
6.  Fornecimento de atestado para benefícios sociais. 
 
 
7.  Não há relatório com essas informações. 

Os motivos são anotados exclusivamente 
pelos médicos nos prontuários. 

 
8.  Este serviço não trabalha com agendamento prévio. 
 
 
9.  Este serviço atende apenas pacientes agendados. 
 
 
 
 
A41  Quais atividades são realizadas 

rotineiramente no atendimento do paciente 
com HIV/aids em acompanhamento que 
comparece ao serviço fora do dia 
agendado (paciente extra)?  
ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 

 
 
1.  Avaliação de queixas clínicas. 
 
 
2.  Fornecimento de receita de antirretroviral e 

outras medicações, quando necessário. 

 
3.  Avaliação e reorientação do uso de 

antirretroviral e de outras medicações. 

 
4.  Solicitação de exames, quando necessário. 
 
 
5.  Verificação da ocorrência e do 

motivo de faltas anteriores. 
 
 
6.  Orientação sobre retorno para o 

atendimento de rotina. 

 
7.  Identificação das dificuldades em comparecer 

aos atendimentos agendados. 
 
 
8.  Fornecimento de atestado para benefício social. 
 
 
9.  Identificação e encaminhamento dos 

casos de depressão e uso abusivo 
de álcool e de outras drogas. 

 
10.  Não há recursos para realização 

de atendimento “extra”. 

 
11.  Outros. 
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A42  Quais atividades são realizadas com 

pacientes com HIV/aids pelo 
auxiliar/técnico de enfermagem?  
ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 

 
 

1.  Orientação para coleta de exames, 
agendamento de exames e consultas, 
orientação sobre encaminhamentos para 
especialistas e verificação de sinais 
vitais. 

 
2.  Verificação de queixas agudas. 

 
 

3.  Orientação sobre o uso de preservativos. 
 
 

4. Orientação sobre a medicação. 
 
 

5.  Discussão sobre as dificuldades de adesão. 
 
 

6.  Participação em grupos de adesão. 
 
 

7.  Participação na discussão de casos 
com a equipe multidisciplinar. 

 
8.  Orientação sobre o uso de álcool e de outras drogas. 

 
 

9.  Análise dos casos de faltosos e definição de 
condutas de busca. 

 
 

10.  Outros. 
 
 

11.  Este serviço não dispõe desse profissional. 

A43  Quais atividades são  realizadas 
com pacientes com HIV/aids pelo 
enfermeiro?  
ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 

 
1.  Notificação epidemiológica e supervisão 

de equipe de enfermagem. 
 
2.  Avaliação de risco de pacientes 

“extras” ou não agendados. 
 
3.  Abordagem sindrômica para infecções 

sexualmente transmissíveis (IST). 
 
4.  Consulta de enfermagem. 
 
5.  Participação em grupos de adesão. 
 
6.  Consulta individual específica 

para promoção da adesão. 
 
 
7.  Análise dos casos de faltosos e 

definição de condutas de busca. 
 
8.  Visita domiciliar. 
 
9.  Discussão de casos em equipe multidisciplinar 

e construção de projeto terapêutico singular. 
 
10.  Orientação sobre o uso de álcool e de outras 

drogas na perspectiva da redução de danos. 

 
11.  Orientação sobre saúde sexual e reprodutiva. 
 
 
12.  Atendimento e avaliação de risco para 

profilaxia pós  exposição sexual (PEP) 
 
 
13.  Atendimento e suporte para parceiros 

sexuais, familiares e outros integrantes 
da rede de apoio social. 

 
14.  Outros. 
 
15.      Este serviço não dispõe deste profissional. 
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A44  Quais atividades com pacientes com 

HIV/ aids  são realizadas pelo 
psicólogo?  

ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 
 
 

1.  Psicoterapia individual e/ou em grupo. 
 
 

2.  Suporte psicológico para a equipe 
técnica deste serviço. 

 
3.  Consulta conjunta com médico e/ou serviço social. 

 
 

4.  Participação em grupos de adesão. 
 
 

5.  Consulta individual específica 
para promoção da adesão. 

 
 

6.  Análise dos casos de faltosos e 
definição de condutas de busca. 

 
 

7.  Discussão de casos em equipe multidisciplinar 
e construção de projeto terapêutico singular. 

 
8.  Orientação sobre o uso de álcool e de outras 

drogas na perspectiva da redução de danos. 

 
9.  Orientação sobre saúde sexual e reprodutiva. 

 
 

10.  Atendimento e avaliação de risco para 
profilaxia pós  exposição sexual (PEP). 

 
 

11.  Atendimento e suporte para parceiros 
sexuais, familiares e outros integrantes 
da rede de apoio social. 

 
12.  Outros. 

 
 

13.  Este serviço não dispõe desse profissional. 

A45  Quais atividades são realizadas com pacientes 
com HIV/aids pelo assistente social? 
ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 

 
 
1.  Discussão e apoio sobre as questões 

sociofamiliares, orientação sobre direitos 
civis, trabalhistas e previdenciários, avaliação 
e inclusão nos benefícios de assistência 
social (cesta básica, vale transporte etc.). 

 
2.  Atividades de reinserção social e/ 

ou geração de renda. 
 
3.  Consulta conjunta com médico e/ou psicólogo. 
 
4.  Visita domiciliar. 
 
 
5.  Participação em grupos de adesão. 
 
 
6.  Consulta individual específica 

para promoção da adesão. 
 
7.  Análise dos casos de faltosos e 

definição de condutas de busca. 
 
8.  Discussão de casos em equipe multidisciplinar 

e construção de projeto terapêutico singular. 

 
9.  Orientação sobre o uso de álcool e de outras 

drogas na perspectiva da redução de danos. 

 
10.  Orientação sobre saúde sexual e reprodutiva. 
 
 
11.  Atendimento e avaliação de risco para 

profilaxia pós  exposição sexual (PEP) . 
 
 
12.  Atendimento e suporte para parceiros 

sexuais, familiares e outros integrantes 
da rede de apoio social. 

 
13.  Outros. 
 
14.      Este serviço não dispõe deste profissional. 
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A46 Quais atividades são realizadas com 
pacientes com HIV/aids pelo farmacêutico? 
ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 

 
 

1.  Controle do suprimento, dispensação dos 
medicamentos, treinamento e supervisão dos 
profissionais que trabalham na farmácia. 

 
2.  Orientação da equipe médica sobre interações e 

efeitos adversos de ARV e outros medicamentos. 

 
3.  Consulta individual com pacientes 

sobre o uso da medicação. 

 
4.  Análise dos casos de faltosos. 

 
 

5.  Farmacovigilância. 
 
 

6.  Participação em grupos de adesão. 
 
 

7.  Consulta individual específica para adesão. 
 
 

8.  Discussão de casos em equipe multidisciplinar 
e construção de projeto terapêutico singular. 

 
9.  Outros. 

 
 

10.  Este serviço não dispõe desse profissional 
 
 
 
 

A47 Quais atividades são realizadas pelo 
médico? 
ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 

 
 

1.  Consulta para casos novos e de seguimento, 
prescrição de ARV, solicitação de exames 
e encaminhamento para especialistas. 

 
 

2.  Consulta em conjunto com outros 
profissionais. 

 
 

3.  Visita domiciliar. 

4.  Participação em grupos de adesão. 
 
 
5.  Análise dos casos de faltosos e 

definição de condutas de busca. 
 
 
6.  Discussão de casos em equipe multidisciplinar 

e construção de projeto terapêutico. 

 
7.  Atendimento e avaliação de risco nos casos 

de violência sexual e exposição sexual. 

 
8.  Atendimento e suporte para parceiros 

sexuais, familiares e outros integrantes 
da rede de apoio social. 

 
9.  Outros. 
 
 
 
 
A48  Em relação à prevenção e tratamento da 

lipodistrofia e síndrome metabólica em 
pacientes em tratamento antirretroviral, este 
serviço:  
ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 

 
 
1.  Orienta sistematicamente mudanças de 

estilo de vida relacionadas ao risco 
cardiovascular tais como atividades físicas, 
alimentação e cessação tabagismo. 

 
2.  Registra escore de risco cardiovascular anualmente. 
 
 
3.  Monitora sistematicamente alterações metabólicas. 
 
 
4.  Modifica, quando possível, o esquema antirretroviral. 
 
 
5.  Institui medicação para as alterações metabólicas. 
 
 
6.  Provê no próprio serviço ou em referência 

acordada preenchimento facial em até 90 dias. 

 
7.  Tem acordo estabelecido com serviços de referência 

para avaliação de procedimentos cirúrgicos. 
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G49 Este serviço realiza as seguintes atividades
em parceria com os serviços de atenção básica 
(Unidade Básica de Saúde, Centro de Saúde ou 
ESF).  

ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 

1. Não se aplica, pois este é um serviço de atenção
básica (Unidade Básica de Saúde, Centro de Saúde
ou ESF) que trata pacientes com HIV/aids estáveis.

2. Realização de busca de faltosos.

3. Capacitações e matriciamento para diagnóstico,
aconselhamento e tratamento de infecções
sexualmente transmissíveis (IST) e aids.

4. Apoio para pacientes com dificuldades de
adesão ao tratamento antirretroviral.

5. Atendimento de intercorrências clínicas,
demais condições crônicas e protocolos de
prevenção (como Papanicolau) das pessoas
vivendo com HIV nas unidades básicas.

6. Pré natal compartilhado das gestantes HIV+.

7. Tratamento supervisionado
compartilhado de tuberculose.

8. Reuniões periódicas para discussão
de casos clínicos e construção de
projeto terapêutico singular.

9. Campanhas de prevenção (como
o “Fique Sabendo”).

10. Atividades de promoção e prevenção às IST/aids.

11. Este serviço ainda não tem atividades
em parceria com a atenção básica.

G50 Este serviço de atenção básica que
acompanha e trata pacientes com HIV/aids 
estáveis realiza as seguintes atividades em 
parceria com os serviços especializados 
em HIV/aids. 
ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 

1. Não se aplica, pois este serviço é um
ambulatório de assistência especializada
que trata pessoas vivendo com HIV/aids.

2. Tratamento compartilhado de
infecções sexualmente transmissíveis
(IST) com complicações.

3. Pré natal compartilhado das gestantes HIV+.

4. Apoio diagnóstico e terapêutico para
intercorrências clínicas relacionadas ao
tratamento antirretroviral em pacientes HIV/aids.

5. Tratamento supervisionado compartilhado
da coinfecção HIV/tuberculose.

6. Campanhas de prevenção (como
o “Fique Sabendo”).

7. Atividades de promoção e prevenção às IST/aids.

8. Reuniões periódicas para discussão
de casos clínicos e construção de
projeto terapêutico singular.
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R51 Em relação aos medicamentos antirretrovirais 
utilizados neste serviço nos últimos 6 meses, 
pode-se dizer que: 
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 

1.  Não houve falta de antirretrovirais 
nos últimos 6 meses. 

 
2.  Houve falta de alguns dos antirretrovirais 

utilizados, por um período máximo de 7 dias. 

 
3.  Houve falta de alguns dos antirretrovirais 

utilizados por um período de 8 e 15 dias. 

 
4.  Houve falta de alguns dos antirretrovirais 

utilizados, por um período de 16 a 30 dias. 

 
5.  Houve falta de alguns dos antirretrovirais 

utilizados por um período superior a 30 dias. 

 
6.  Este serviço não é uma Unidade Dispensadora de 

Medicamentos e não possui essa informação. 
 
 
 
 
R52 Em relação aos medicamentos para 

distúrbios  metabólicos* dos pacientes HIV 
utilizados neste serviço nos últimos 6 meses, 
pode-se dizer que: 

 
 

*Medicamentos protocolados para distúrbios metabólicos: 
Metformina; Glicazida, Glibenclamida ou Glimepirida; Fibra- 
tos; Estatinas; Ezetimiba; Vitamina D; Alendronato; Cálcio. 

 
 
 

ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 
 
 

1.  Não houve falta de nenhum destes 
medicamentos nos últimos 6 meses. 

 
2.  Não houve necessidade de nenhum destes 

medicamentos nos últimos 6 meses em razão 
do perfil clínico-imunológico dos pacientes. 

 
3.  Houve falta de alguns destes medicamentos, 

porém, foi possível conseguir o(s) medicamento(s) 
necessário(s) em menos de 48 horas. 

4.  Houve falta de alguns destes medicamentos, 
porém a reposição ocorreu entre 3 a 5 dias. 

 
5.  Houve falta da maioria destes medicamentos, 

porém a reposição ocorreu entre 6 e 15 dias. 

 
6.  Houve falta constante da maioria destes 

medicamentos nos últimos 6 meses. 
 
 
 
 
R53 Em relação aos medicamentos para  

profilaxia primária de infecções 
oportunistas - não  micobacterianas* em 
pacientes de HIV/aids com CD4>200 células, 
utilizados neste serviço nos últimos 6 
meses, pode-se dizer que: 

 
 

*Medicamentos protocolados para profilaxia primária de 
infecções oportunistas - não micobacterianas: Sulfametoxa- 
zol-Trimetropin; Azitromicina; Ácido folínico; Claritromici- 
na; Dapsona; Pirimetamina; Sulfadiazina. 

 
 

ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 
 
 
1.  Não houve falta de nenhum destes 

medicamentos nos últimos 6 meses. 

 
2.  Não houve necessidade de nenhum destes 

medicamentos nos últimos 6 meses em razão 
do perfil clínico-imunológico dos pacientes. 

 
3.  Houve falta de alguns destes medicamentos 

por período máximo de 7 dias. 

 
4.  Houve falta de alguns destes medicamentos 

por um período de 8 a 15 dias. 

 
5.  Houve falta de alguns destes medicamentos 

por um período de 16 a 30 dias. 

 
6.  Houve falta constante da maioria destes 

medicamentos nos últimos 6 meses. 
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R54 Em relação aos medicamentos para  

profilaxia secundária de infecções 
oportunistas - não  micobacterianas* 
(consolidação de tratamento de doenças 
oportunistas) utilizados neste serviço nos 
últimos 6 meses, pode-se dizer que: 

 

 
*Medicamentos protocolados para profilaxia secundária 
de infecções oportunistas - não micobacterianas: 
Itraconazol; Fluconazol; Clindamicina; Sulfametoxazol-
Trimetropin; Azitromicina; Ácido folínico; Claritromicina; 
Dapsona; Pirimetamina; Sulfadiazina. 

 
NÃO CONSIDERE os medicamentos Foscanet e Ganciclovir 

 
 

ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 
 
 

1.  Não houve falta de nenhum destes 
medicamentos nos últimos 6 meses. 

 
2.  Não houve necessidade de nenhum destes 

medicamentos nos últimos 6 meses em razão 
do perfil clínico-imunológico dos pacientes. 

 
3.  Houve falta de alguns destes medicamentos, 

mas foi possível conseguir o medicamento 
necessário em menos de 48 horas. 

 
4.  Houve falta de alguns destes medicamentos, 

mas foi possível conseguir o medicamento 
necessário em até 4 dias. 

 
5.  Houve falta de alguns destes medicamentos 

por períodos entre 5 e 15 dias. 

 
6.  Houve falta constante da maioria destes 

medicamentos nos últimos 6 meses. 

R55 Em relação aos medicamentos para 
micobactérias* utilizados neste serviço 
nos últimos 6 meses, pode-se dizer que: 

 
 

*Medicamentos protocolados para tuberculose e micobac- 
terioses: Associação de Rifampicina+Isoniazida+Pirazina 
mida+Etambutol; Associação de Rifampicina+Isoniazida; 
Rifampicina; Isoniazida; Rifabutina; Pirazinamida; Etambu- 
tol; Claritromicina; Azitromicina. 

 
 

ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 
 
 
1.  Não houve falta de nenhum destes 

medicamentos nos últimos 6 meses. 

 
2.  Não houve necessidade de nenhum destes 

medicamentos nos últimos 6 meses em razão 
do perfil clínico-imunológico dos pacientes. 

 
3.  Houve falta de alguns destes medicamentos, 

porém, foi possível conseguir o medicamento 
necessário em até 7 dias. 

 
4.  Houve falta de alguns destes medicamentos para 

as quais a reposição se deu entre 8 e 15 dias. 

 
5.  Houve falta da maioria destes medicamentos para 

as quais a reposição se deu em mais de 15 dias. 

 
6.  Houve falta constante da maioria destes 

medicamentos nos últimos 6 meses. 
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R56 Em relação aos medicamentos para infecções 

sexualmente transmissíveis* utilizados neste 
serviço nos últimos 6 meses, pode-se dizer 
que: 

 
 

*Medicamentos protocolados para infecções 
sexualmente transmissíveis: Metronidazol (comprimido 
ou gel); Clindamicina; Miconazol ou Nistatina creme; 
Fluconazol ou Itraconazol; Azitromicina; 
Ciprofloxacino; Ceftriaxone; Amoxicilina; Aciclovir; 
Doxicilina; Penicilina Benzatina. 

 
NÃO CONSIDERE os medicamentos Podofilina e ATA 

 
 

ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 
 
 

1.   Não houve falta de nenhum destes 
medicamentos nos últimos 6 meses. 

 
2.   Houve faltas de alguns destes medicamentos, 

porém, foi possível obtê-los em até 7 dias. 

 
3.   Houve faltas de alguns destes medicamentos, 

porém, sua reposição se deu entre 8 e 15 dias. 

 
4.   Houve faltas da maioria destes medicamentos, 

porém, sua reposição se deu em mais de 15 dias. 

 
5.   Houve falta constante da maioria destes 

medicamentos nos últimos 6 meses. 

R57 Em relação aos medicamentos para tratamento 
da Hepatite C * e da Hepatite B** (para 
pacientes monoinfectados ou coinfectados) 
utilizado neste serviço nos últimos 6 meses, 
pode-se dizer que: 

 
 

*Medicamentos protocolados para tratamento da He- 
patite C: Sofosbuvir; Daclatasvir; Simeprevir, Ribavirina 

 
**Medicamentos protocolados para tratamento da 
Hepatite B: Tenofovir; Entecavir; Adefovir; Lamivudina 

 
NÃO CONSIDERE o medicamento Interferon peguilado 

 
 

ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 
 
 
1.   Não houve falta de nenhum destes 

medicamentos para pacientes que 
iniciaram o tratamento neste serviço. 

 
2.   Não houve necessidade clínica de nenhum 

destes medicamentos nos últimos 6 meses. 

 
3.   Houve falta de alguns destes medicamentos, 

porém, a reposição ocorreu em menos de 48 horas. 

 
4.   Houve falta de alguns destes medicamentos, 

porém a reposição se deu entre 2 e 15 dias. 

 
5.   Houve interrupções constantes da dispensação 

destes medicamentos para pacientes que 
iniciaram o tratamento neste serviço. 

 
6.  Este serviço não trata pacientes com 

Hepatite C ou B; estes pacientes são 
encaminhados para outros serviços. 

 
7.  O serviço prescreve essa medicação mas não é uma 

Unidade Dispensadora de Medicamentos, e não 
tem informação sobre a falta de medicamentos. 
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R58 Classifique os insumos abaixo com relação à disponibilidade nos últimos 6 meses:
MARQUE APENAS UMA ALTERNATIVA POR INSUMO 

INSUMO A) B) C) FALTOU 

Não 
utilizado 

Não 
disponível 

Não 
faltou nos D) E) F) 

nos últimos nos últimos últimos Até 8 a Mais de 
6 meses 6 meses 6 meses 7 dias 5 dias 16 dias 

1. Gel lubrificante [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2. Preservativo masculino [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3. Preservativo feminino [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4. Equipamento para uso de drogas [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5. Teste Rápido para HIV [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

6. Teste Rápido  para  Sífilis [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

7. Teste Rápido para Hepatite B [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

8. Teste Rápido para Hepatite C [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

i NÃO UTILIZADO: Nos últimos 6 meses, não houve necessidade de suprimento desses insumos. 

ii NÃO DISPONÍVEL: Houve demanda nos últimos 6 meses para a utilização deste insumo no serviço, 
entretanto não houve suprimento para este insumo. 

A59  No caso de pacientes com HIV/aids
e coinfecção por tuberculose 
sensível:  
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

1. São tratados no próprio serviço,
pelo mesmo médico.

2. São tratados no próprio serviço, por médicos
diferentes (um para Aids e outro para tuberculose).

3. São tratados da aids neste serviço e encaminhados
para tratar a tuberculose em outro serviço.

4. São encaminhados para tratar a 
tuberculose e a aids em outro serviço.

G60 Quando o paciente com HIV/aids precisa de um
especialista, exame ou outro atendimento 
que não é oferecido neste serviço, de que forma 
ocorre o encaminhamento para os serviços da 
rede? 

ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

1. O paciente é encaminhado
verbalmente para outro serviço.

2. O paciente é encaminhado com guia/
carta para outro serviço.

3. O paciente é encaminhado com guia/
carta para outro serviço após contato.

4. O paciente é encaminhado com guia/carta
para outro serviço após agendamento.
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R61 Caracterize o acesso e o tempo médio de espera para atendimento nas seguintes modalidades 
assistenciais: 
ESCOLHA UMA ALTERNATIVA POR LINHA 

CONSIDERE A DISPONIBILIDADE INDEPENDENTE DO ATENDIMENTO SER REALIZADO DENTRO OU FORA DESTE SERVIÇ0 
 
 

MODALIDADE ASSISTENCIAIS A) Disponível com tempo médio de espera para acesso de: 
 

  

Não 
disponível 

 

 
B) 
no 
mesmo dia 

 

 
C) 
de 24 a 
48 horas 

 

 
D) 
de 3 
a 7 dias 

 

 
E) 
de 8 
a 15 dias 

 

 
F) 
de 16 
a 30 dias 

 

 
G) 
Mais de 
31 dias 

1. ADT [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2. HD - Hospital Dia [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3. Internação convencional [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4. Pronto-socorro (24h) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5. CAPS AD [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

6. Ambulatório de referência para 
tratamento da coinfecção HIV/ 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Hepatites Virais               
 

 
 
 
 
R62 Em relação à coleta de exames 

laboratoriais dos pacientes com 
HIV/aids, este serviço:  
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 

1.  Coleta todos os exames no serviço. 
 
 

2.  Coleta parte dos exames no serviço e encaminha 
outros para coleta em laboratório de referência. 

 
3.  Encaminha todos os pacientes para 

coleta em laboratório de referência. 
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R63 Caracterize a disponibilidade, nos últimos 6 meses, dos exames de avaliação inicial e 

seguimento dos pacientes com HIV/aids, assinalando o tempo médio de espera para a chegada 
do resultado: 
MARQUE APENAS UMA ALTERNATIVA POR EXAME 

CONSIDERE O TEMPO A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DO EXAME 
 
 

EXAMES A) 
Não 

Disponível com tempo médio de espera para 
o resultado do exame/procedimento: 

disponível  
B) 
Até 
7 dias 

 
C) 
8 a 
15 dias 

 
D) 
16 a 
30 dias 

 
E) 
31 a 
60 dias 

 
F) 
Mais que 
60 dias 

 
1. Carga Viral para HIV [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2. Contagem de linfócitos  CD4 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3. Hemograma [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4. Avaliação hepática e renal (AST, ALT, Cr, Na, K, exame básico de urina) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5. Teste não treponêmico (VDRL ou RPR) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

6. Glicose [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

7. Colesterol total e frações, triglicérides [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

8. Sorologia para Hepatite B e C [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

9. Sorologia para Toxoplasmose [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

10. Citopatologia de colo de útero (Papanicolaou) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

11. Teste molecular de tuberculose (GeneXpert) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

12. Baciloscopia de escarro [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

13. Cultura de escarro (BAAR) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

14. Prova tuberculínica (PPD) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

15. RX Tórax [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

16. Parasitológico de fezes [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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R64 Caracterize a disponibilidade de exames para diagnóstico e seguimento de intercorrências e 

comorbidades, nos últimos 6 meses, para os pacientes com HIV/aids, assinalando o tempo médio de 
espera para o resultado: 
 ESCOLHA UMA ALTERNATIVA POR EXAME 

CONSIDERE A DISPONIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DO EXAME SER REALIZADO DENTRO OU FORA DESTE SERVIÇO 
 
 

EXAMES A) 
Não 

Disponível com tempo médio de espera para 
o resultado do exame/procedimento: 

disponível  
B) 
Até 
7 dias 

 
C) 
8 a 
15 dias 

 
D) 
16 a 
30 dias 

 
E) 
31 a 
60 dias 

 
F) 
Mais que 
60 dias 

 
1. Genotipagem para HIV [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2. Taxa de filtração glomerular [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3. Hemoglobina glicosilada e teste de tolerância à glicose [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4. Urocultura [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5. RX Simples [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

6. Eletrocardiograma [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

7. Endoscopia Digestiva Alta [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

8. Broncoscopia [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

9. Colonoscopia [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

10. Ultrassom [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

11. Tomografia computadorizada [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

12. Ressonância Nuclear Magnética [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

13. Biópsias (gânglio, pele e outros) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

14. Colposcopia [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

15. Citopatologia anal [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

16. Densitometria óssea [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

17. Líquido cefalorraquidiano [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

18. Fundoscopia [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

19. Carga Viral e Genotipagem para Hepatites B e C [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

20. Biópsia hepática [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

21. Elastografia hepática [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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R65 Caracterize o acesso e o tempo de espera para atendimentos nas seguintes especialidades: 
MARQUE UMA ALTERNATIVA POR LINHA 

CONSIDERE A DISPONIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA ESPECIALIDADE SE ENCONTRAR DENTRO OU FORA DESTE SERVIÇO 
 
 

ESPECIALIDADES A) Disponível com tempo médio de espera para acesso de: 
 

 Não disponível B) 
Até 
7 dias 

C) 
de 7 a 
16 dias 

D) 
de 16 
a 30 dias 

E) 
de 31 
a 45 dias 

F) 
de 46 
a 60 dias 

G) 
Mais de 
60 dias 

 
1. Ginecologista 

 

[ 
 

] 
 

[ 
 

] 
 

[ 
 

] 
 

[ 
 

] 
 

[ 
 

] 
 

[ ] [ ] 

2. Obstetra [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3. Psicólogo [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4. Assistente social [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5. Dentista [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

6. Dermatologista [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

7. Urologista [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

8. Psiquiatra [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

9. Endocrinologista [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

10. Neurologista [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

11. Proctologista [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

12. Cardiologista [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

13. Oftalmologista [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

14. Cirurgião geral [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

15. Nefrologista [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

16. Hematologista [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

17. Ortopedista [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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G66 O acondicionamento dos resíduos
ou lixo contaminados é realizado:  

ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

1. Por profissionais de nível médio deste
serviço ou terceirizados capacitados para esse
fim.

2. Por profissionais de nível médio deste serviço ou
terceirizados, não capacitados até o momento.

3. Por profissionais de nível médio deste serviço ou
terceirizados, capacitados e com supervisão do
enfermeiro ou de outro profissional de nível
superior.

4. Por profissionais de nível médio deste
serviço ou terceirizados, não capacitados até
o momento, com supervisão do enfermeiro ou
de outro profissional de nível superior. 

5. Outros.

G67 No último ano, quais profissionais que
atendem pacientes com HIV/aids 
participaram de capacitação no serviço ou 
em outros locais?  
ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 

1. Médicos.

2. Enfermeiros.

3. Assistentes sociais.

4. Psicólogos.

5. Nutricionistas, terapeutas ocupacionais,
educadores físicos e fonoaudiólogos.

6. Dentistas.

7. Farmacêuticos.

8. Auxiliares/técnicos (de enfermagem,
saúde bucal, farmácia.)

9. Pessoal administrativo e/ou auxiliares
de serviços gerais (limpeza).

10. Outros.

11. No último ano, nenhum profissional
participou de capacitação.

G68 Em relação à disponibilidade e
organização do material técnico de 
apoio aos profissionais que atendem 
pacientes com HIV/aids nas atividades 
cotidianas:  
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

1. O material é frequentemente atualizado
(manuais, consensos e similares), está
disponível para ser consultado pela equipe e,
quando necessário, são realizadas reuniões
para sua apresentação e discussão.

2. O material é frequentemente atualizado
(manuais, consensos e similares) e está
disponível para ser consultado pela equipe.

3. O material (manuais, consensos e similares) está
disponível para ser consultado pela equipe,
entretanto há dificuldade para mantê-lo
atualizado.

4. O material não está disponível para consulta.

G69 Este serviço promove reuniões para 
discussão de casos e condutas clínicas 
relacionadas aos pacientes com 
HIV/aids?  
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

1. Sim, semanalmente, quinzenalmente
ou mensalmente, com participação de
profissionais da mesma categoria.

2. Sim, semanalmente, quinzenalmente
ou mensalmente, com participação de
toda a equipe multiprofissional.

3. Sim, apenas quando há necessidade.

4. Este serviço não tem promovido
este tipo de reunião.
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G70 As ações e atividades de coordenação técnica 

da equipe que atende os pacientes com HIV/aids 
(coordenação da assistência ambulatorial, 
condução das reuniões de equipe, supervisão, 
monitoramento e avaliação do trabalho) são 
realizadas: 

ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 
 
 

1.  Pelo mesmo profissional que realiza as 
funções de coordenação técnica e 
administrativa da equipe (controle de faltas, 
férias, alocação e contratação de pessoal). 

 
2.  Por um coordenador ou chefia técnica da 

equipe de assistência ambulatorial (mesmo 
que não formalizado). 

 
3.  Por um profissional que realiza as funções de 

coordenação técnica da assistência e de 
atividades do Programa Municipal de IST/Aids. 

 
4.  Por um profissional especificamente 

designado para essa função, sem outras 
atividades na equipe ou no Programa Municipal 
de IST/Aids. 

 
5.  Esta equipe não possui um profissional 

responsável pela coordenação técnica da 
assistência ambulatorial aos pacientes com 
HIV/aids  (mesmo que informalmente). 

 
 
 
 
 
G71 As atividades desenvolvidas neste 

serviço pelo responsável pela 
coordenação técnica da equipe que 
atende os pacientes com HIV/ 
aids (coordenação da assistência 
ambulatorial, condução das reuniões de 
equipe, supervisão, monitoramento e 
avaliação do trabalho) são :  
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
1.  Exclusivamente gerenciais. 

 
 

2.  A maior parte gerencial e uma 
pequena parte assistencial. 

 
3.  Uma grande parte assistencial e 

pequena parte gerencial. 

4.  Gerência e assistência são realizadas 
na mesma proporção. 

 
5.  Outras. 
 
 
6.  Não se aplica, pois não há responsável 

pela coordenação técnica da equipe. 
 

 
 
G72 Este serviço promove reuniões para 

discussão e organização do trabalho 
da assistência aos pacientes com 
HIV/aids?  
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 
1.  Sim, semanal, quinzenal ou mensalmente, com 

participação de profissionais da mesma categoria. 
 
 
2.  Sim, semanal, quinzenal ou mensalmente, com 

participação da equipe multiprofissional. 
 
 
3.  Sim, semanal, quinzenal ou mensalmente, 

com participação da equipe 
multiprofissional, pacientes, organizações da 
sociedade civil (ONGs) e/ou conselho gestor. 

 
 
4.  Sim, apenas quando há necessidade. 
 
 
5.  Este serviço não tem promovido 

este tipo de reunião. 
 
 
 
 
G73 Este serviço conta com quais 

atividades de apoio para os 
profissionais que atendem os 
pacientes com HIV/aids?  
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 
1.  Grupos de apoio e/ou grupos terapêuticos e/ 

ou atendimento individual terapêutico. 
 
 
2.  Atividades de lazer e integração (coral, 

festas, caminhadas, café da manhã, dança 
etc.) e/ou atividades de relaxamento (ioga, 
shiatsu, tai chi chuan, massagens etc.). 

 
3.  Não existem essas atividades. 



QUALIAIDS NOVO QUESTIONÁRIO QUALIAIDS 29  

 

 
 
G74 O serviço conta com quais atividades de suporte 

aos profissionais que atendem pacientes com 
HIV/aids?  
ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 

 
 

1.  Supervisões técnicas temáticas para a equipe. 
 
 

2.  Supervisão técnica externa para 
as diferentes categorias. 

 
3.  Supervisão administrativa. 

 
 

4.  Apoio institucional (matriciamento, educação 
permanente, organização do processo de trabalho, 
integração com a rede de serviços etc.). 

 
5.  Supervisão clínica para os psicólogos. 

 
 

6.  Não há atividades de supervisão. 

G75 Que tipo de dados e informações este serviço 
utiliza para fazer o planejamento e avaliação de 
suas atividades de atenção aos pacientes com 
HIV/aids? 
 ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 

 
 
1.  Dados do Sistema de Monitoramento da 

Programação Anual de Metas (PAM). 
 
 
2.  Dados demográficos ou sociodemográficos. 
 
 
3.  Dados e informações epidemiológicas 

do município/região. 

 
4.  Dados e/ou informações produzidas 

pelo próprio serviço. 

 
5.  Informações produzidas por avaliações e/ou 

pesquisas de iniciativa local ou estadual. 

 
6.  Informações produzidas por avaliações 

e/ou pesquisas de iniciativa dos  
gestores do programa de IST, Aids e 
Hepatites Virais e/ou da Universidade. 

 
7.  Os dados não estão disponíveis ou estão 

desatualizados, por isso não são utilizados. 

 
8.  O serviço não realiza essas atividades 
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D76 Que tipo de dificuldades gerenciais 

este serviço enfrentou para a atenção 
em HIV/aids nos últimos 6 meses? 
ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 

 
 

1.  Acesso a exames de imagem. 
 
 

2.  Acesso a exames de laboratório em geral. 
 
 

3.  Acesso a exames de CD4/Carga Viral. 
 
 

4.  Acesso a exame de genotipagem. 
 
 

5.  Acesso à realização de biópsia. 
 
 

6.  Medicação antirretroviral. 
 
 

7.  Medicação contra infecções oportunistas. 
 
 

8.  Encaminhamento para especialidades. 
 
 

9.  Encaminhamento para preenchimento facial. 
 
 

10.  Encaminhamento para cirurgia plástica. 
 
 

11.  Encaminhamento para serviços 
de reprodução assistida. 

 
12.  Encaminhamento para serviços de saúde mental. 

 
 

13.  Articulação com os serviços de Atenção Básica. 
 
 

14.  Articulação com a secretaria de 
assistência penitenciária (SAP). 

 
15.  Articulação com o CRAS e CREAS (Sistema 

Único de assistência social - SUAS) 
 
 

16.  Vagas para internação. 
 
 

17.  Vagas em hospital dia. 
 
 

18.  Vagas em maternidade. 
 
 

19.  Vaga para assistência domiciliar terapêutica. 

20.  Contratação de recursos humanos de nível superior. 
 
 
21.  Contratação de recursos humanos de 

nível médio (auxiliar/técnico). 

 
22.  Aquisição de material de consumo. 
 
 
23.  Aquisição de material permanente. 
 
 
 
 
 
 
G77 Diante das dificuldades gerenciais na 

atenção em HIV/aids, quais ações são 
realizadas? 
ASSINALE UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 

 
 
1.  Encaminhamento dos problemas 

para a direção local. 

 
2.  Reuniões da equipe de saúde e direção local para 

discussão e encaminhamento dos problemas. 

 
3.  Comunicação e articulação com o movimento 

social organizado (fórum de ONGs, Conselho 
Municipal de Aids, Conselho Municipal de Saúde). 

 
4.  Contato com outros serviços ou instâncias 

gerenciais para remanejamento de insumos 
e/ou acesso aos serviços necessários. 

 
5.  Reunião com pacientes para encaminhamento 

de soluções conjuntas. 

 
6.  Notificação à Coordenação Municipal de IST/Aids. 
 
 
7.  Notificação à Coordenação Estadual de I ST/Aids. 
 
 
8.  Notificação ao Departamento de 

IST, Aids e Hepatites Virais. 
 
 
9.  Notificação à Secretaria de Saúde. 
 
 
10.  Aguarda providências de outras 

instâncias gerenciais. 

 
11.  Outras. 
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G78 A avaliação das atividades de atenção à 
assistência em HIV/aids é: 
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 

1.   Realizada periodicamente para 
reprogramação das atividades. 

 
2.  Realizada esporadicamente, quando necessária. 

 
 

3.  Realizada anualmente para prestação de contas. 
 
 

4.   Realizada por iniciativa da coordenação 
estadual ou nacional do programa. 

 
5.  Não é realizada de forma sistemática. 

 
 
 
 
G79 As avaliações da atenção à assistência em 

HIV/aids realizadas no último ano neste 
serviço basearam-se predominantemente 
em: 
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 

1.  Dados do serviço (produção ambulatorial, 
relatórios de atividades etc.). 

 
2.  Dados epidemiológicos (levantamento do 
perfil 

da demanda, boletins, SINAN, SIM etc.). 
 
 

3.  Dados dos pacientes (discussão com grupos 
de pacientes, pesquisa de satisfação e/ou 
ouvidoria, caixinha de sugestões etc.). 

 
4.  Dados de profissionais (discussão com 

grupos de profissionais, reuniões, 
levantamento de prontuários etc.). 

 
 

5.  Dados epidemiológicos, do serviço, dos pacientes 
e de profissionais. 

 
 

6.  Não foram realizadas avaliações. 

G80 Qual é a forma predominante de 
encaminhamento das reclamações dos 
pacientes? 
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 
1.  Não há forma organizada de encaminhamento 

das reclamações dos pacientes. 

 
2.  Caixa ou livro de sugestões e reclamações. 
 
 
3.  Linha telefônica municipal específica 

para reclamações e sugestões. 
 
 
4.  Sistema de ouvidoria do próprio serviço. 
 
 
5.  Sistema de ouvidoria da secretaria. 
 
 
6.  Diretamente junto ao conselho gestor deste serviço. 
 
 
5.  Outros. 
 
 
 
 
G81 Como se dá a participação organizada dos 

pacientes no encaminhamento de soluções de 
problemas?  
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
 
1.  Mediante organizações da sociedade civil 

(ONG, coletivos, movimentos, etc.). 
 
 
2.  Mediante conselho gestor ou similar. 
 
 
3.  Ainda não há participação organizada 

dos pacientes neste serviço. 
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G82 Como se dá a integração deste serviço coo 

outras instituições não diretamente 
vinculadas à saúde (setor judiciário, 
secretaria de educação, de serviço social, 
igrejas, entidades filantrópicas, etc.)  ou 
com organizações da sociedade civil? 
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA 

 
1.  Ainda não há integração com instituições 

não diretamente ligadas à saúde ou 
organizações da sociedade civil. 

 
2.  Ocasionalmente há integração com 

instituições não diretamente ligadas à 
saúde e com organizações da sociedade 
civil. 

 
3.  Rotineiramente há integração com instituições 

não diretamente ligadas à saúde e com 
organizações da sociedade civil. 

 
4.  Ocasionalmente há integração com instituições não 

diretamente ligadas à saúde ou e 
rotineiramente com organizações da sociedade 
civil. 

 
5.  Rotineiramente há integração com instituições 

não diretamente ligadas à saúde e ocasionalmente 
com organizações da sociedade civil 


