Lista de Verificação dos Sistemas existentes para Carga Viral
Data da entrevista: ___/ ___ / ___
Entrevistador Nome: ___________________________________ Organização: _____________________________________
Entrevistado 1 Nome: _______________________________ Organização/Sector : ___________________________ Posição: _________________
Entrevistado 2 Nome: _______________________________ Organização/Sector : ___________________________ Posição: _________________
Instruções:
o Por favor, leia e compreenda o conteúdo da lista de verificação antes de começar a entrevista
o Discuta o objectivo da avaliação com o INLS
o Reunir com um representante do INLS e do laboratorio de referencia para entrevistar conjuntamente e completar a lista de verificação
o Recolher copias de todo o material existente relacionado a implementacao da carga viral
o Por favor, incluir respostas completas para todas as explicações dadas pelos entrevistados
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1. Gestão do Programa
Existe comprometimento no nivel central/governo para a implementacao da carga viral?
SIM/NÃO
Existe uma linha de financiamento destinada a implementacao e expansao da carga viral? SIM/
NÃO
Se sim, identifique.
Existe um ponto focal para carga viral no INLS? SIM/ NÃO.
Se sim, identifique. Se nao, ha alguem responsavel?
Existe um grupo de trabalho interno INLS/Ministerio para coordenacao das actividades e
planificacao para CV? SIM/ NÃO.
Se sim, qual a frequencia dos encontros e quais sao os participantes do grupo?
Existe um grupo de trabalho no INLS responsavel pela CV? SIM/ NÃO.
Se sim, qual a frequencia dos encontros e quais sao os participantes do grupo?
2. Normas e documentação
Existe um guião nacional de implementaçãao de carga viral? SIM/ NÃO.
Se sim, solicite uma copia
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Existe um plano de implementacao de carga viral no pais (em separado ou integrado em outros
documentos nacionais)? SIM/ NÃO.
Se sim, solicite uma cópia
Existe um plano de monitoria e avaliacao para carga viral (separado ou integrado em outros
planos nacionais)? SIM/ NÃO.
Se sim, solicite uma cópia
Existem documentos orientadores com responsabilidades dos diferentes profissionais
envolvidos (POPs, termos de referencia, desenho de fluxos)? SIM/ NÃO.
Se Sim, solicite uma cópia de cada
Existe material de formacao especifico/focado na implementacao da CV? SIM/ NÃO.
Se Sim, existe um pacote para aconselhamento reforcado em adesao? SIM/ NÃO.
Se sim, solicite a versao eletronica
Existem materiais de apoio desenvolvidos para CV (tabelas de apoio, algoritmos, albuns
seriados)? SIM/ NÃO.
Se sim, solicite uma cópia
3. Laboratório
Existe um sistema de referencia de amostras e resultados definido para toda a cidade? SIM/
NÃO.
Se sim, descreva.
Existe um laboratorio de referencia capaz de processar amostras de CV? SIM/ NÃO.
Se sim, qual o tipo de amostra processada (DBS/plasma) e a capacidade anual de testagem da maquina?
No laboratorio de referencia, quantos profissionais capacitados para operar a maquina de CV?
Existe um ponto focal/ponto de referencia para laboratorio no pais? SIM/ NÃO.
Se sim, identifique
Existe material de treinamento para colheita de amostras, armazenamento e envio? SIM/ NÃO
Existe material de formacao para utilizacao das maquinas do laboratorio de referencia? SIM/
NÃO
O laboratorio de referencia esta inscrito no programa de avaliacao de qualidade externa? SIM/
NÃO
4. Cadeia de gestao de consumiveis
Existe um systema estruturado para projecao de necessidades e quantificacao para ARVs e
consumiveis de laboratorio? SIM/ NÃO.
Se sim, descreva o fluxo e responsaveis.
Existe um Sistema de requisicao de consumiveis nos diferentes niveis? SIM/ NÃO.
Se sim, descreva o fluxo e responsaveis.
Existe um sistema de monitoria de rotura de consumiveis em todos os niveis? SIM/ NÃO.
Se sim, descreva.
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Existem registos especificos para monitoria da cascata de carga viral? SIM/ NÃO.
Se sim, solicite uma cópia de cada.
Existe um forum de revisao e discussao de dados relacionados a cascata de carga viral no pais?
SIM/ NÃO.
Se sim, descreva os participantes e frequencia do encontro.
Existem metas definidas para colheita de CV? SIM/ NÃO.
Se sim, estao divididas por provincia/municipio/US?
Existe um sistema de retroinformacao regular do INLS para as provincias e Unidades Sanitarias
sobre qualidade de dados e desempenho do programa? SIM/ NÃO.
Se Sim, descreva a frequencia e os profissionais envolvidos.

