
 1 

 
MANUAL DE  VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DO HIV. 

 

MISAU-PNC DTS/SIDA 
 
 
 

Parte I :  Mulheres Grávidas 
 

 
MOÇAMBIQUE,  

ANO 2001 
  

(Versão Preliminar, exclusiva para a 
Aula na Faculdade de Medicina)  

 
 
 
 
 
 

Maputo, 17 de Maio de 2002



 2 

 
 
 
 
 
O presente MANUAL DE TREINO PARA AS EQUIPAS DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DO HIV E SÍFILIS ENTRE AS MULHERES 
GRÁVIDAS, representa a segunda versão do mesmo, e é o resultado do 
trabalho de revisão das informações sobre o contexto da epidemia do 
HIV/SIDA no mundo, África e Moçambique em particular, de adequação do 
texto às exigências da formação de uma equipa de trabalho para a recolha de 
dados, amostras de sangue, testagem dos mesmos e o processo de supervisão 
e de avaliação dos resultados a nível dos Postos Sentinela e das Direcções 
Provinciais de Saúde. 
 
Este manual foi concebido e elaborado pelo MISAU -  Gabinete de 
Epidemiologia e Grandes Endemias – PNC DTS/SIDA. 
 
A todos os colaboradores directos e a todas as indivualidades não 
mencionadas, mas que de uma ou de outra forma, disponibilizaram o seu apoio 
incondicional, os nossos sinceros agradecimentos. 
 
Ao CDC-Atlanta, o nosso sincero agradecimento pelo apoio técnico e 
financeiro, na edição deste manual. 
 
 
 

 
 
 

Gabinete de Epidemiologia 
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PPPRRREEEFFFÁÁÁCCCIIIOOO   
 
 
 
Em 1999, como parte da realização do Plano Estratégico Nacional foi 
necessário trabalhar nas estimativas, projecções e impacto demográfico da 
epidemia do HIV/SIDA em Moçambique. Para tal, foram utilizados os dados 
da Vigilância Epidemiológica dos Postos Sentinela do HIV entre as Mulheres 
Grávidas até 1998. A Rede dos Postos Sentinela foi ampliada no ano 2000, 
incluíndo áreas urbanas e rurais de todas as províncias o que fez com que o 
número de Postos Sentinela tenha aumentado de 4 para 21. Mas, a Vigilância 
Epidemiológica do HIV também tem experimentado uma melhoria qualitativa 
nos últimos anos, salientando-se o facto de se ter realizado pela primeira vez 
o Controle de Qualidade Externo dos testes de HIV.  
 
No Seminário Nacional de Vigilância Epidemiológica realizado na Cidade de 
Beira em Maio de 2001, os participantes apresentaram as dificuldades 
enfrentadas pelas equipas dos Postos Sentinela e da DPS, com particular 
destaque para a falta de supervisão em vários Postos Sentinela, sobretudo 
nos das áreas rurais; foram também apresentadas propostas de ampliação da 
Rede Sentinela para as próximas rondas.  
 
Para a Ronda de Vigilância Epidemiológica do ano 2001, a Rede de Postos 
Sentinela vai aumentar de 21 para 36 Postos Sentinela, tendo em conta as 
propostas das DPS, em concordância com os directrizes do PEN, e a 
necessidade de se aprofundar o conhecimento sobre a situação do HIV em 
algumas zonas do País. Vai ser introduzido, pela primeira vez, novos testes 
para o diagnóstico do HIV e da Sífilis (em substituição do RPR), 
nomeadamente, o DETERMINE™ HIV e o DETERMINE™ para Sífilis. Esta 
alteração é fruto de uma investigação e visa facilitar o trabalho dos Técnicos 
de Laboratório Clínico e dos Supervisores, pois ambos testes são mais fáceis 
de se executar e ler-se o resultado. Nesta Ronda de Vigilância 
Epidemiológica, contar-se-à com o apoio dos Responsáveis dos programas 
ELAT/ELAL dos distritos onde existem os Postos Sentinela, para a 
supervisão das actividades da Enfermeira de SMI e do Técnico de 
Laboratório Clínico; esta colaboração, surge numa tentativa de conjugação de 
esforços entre os programas ELAT e PNC DTS/HIV/SIDA, como forma de 
tornar este trabalho sustentável. 
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Deste modo, na presente Ronda, há três novos desafios, nomeadamente, a 
ampliação da Rede de Postos Sentinela de Vigilância Epidemiológica do HIV, a 
introdução de novos testes para o HIV e Sífilis e a utilização dos 
Responsáveis de ELAT/ELAL distritais nas actividades essênciais de 
supervisão! No entanto, estamos cientes e confiantes, que com o empenho de 
todos os intervenientes aos vários níveis, as dificuldades serão ultrapassadas 
e o trabalho será de melhor qualidade. 
 
 
 
 
Ministério da Saúde 
Direcção Nacional de Saúde 
Programa Nacional de Control das DTS/SIDA 
 
 
 
 
Dr. Avertino Barreto 
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IIInnntttrrroooddduuuçççãããooo   
 
Com o desenvolvimento da 2ª Geração da Vigilância Epidemiológica, o 
Ministério da Saúde de Moçambique iniciou a sua implementação no País no 
ano 2000. No âmbito do PEN, esta actividade vem sendo gradualmente 
integrada no conjunto de outras ligadas a vigilância, onde se incluem: 
 

 Utilização das novas Fichas de Notificação mensal das DTS e SIDA 
pela DPS Maputo, experiência que foi estendida igualmente à outras 
Províncias. Preve-se que a curto prazo todas as Províncias estejam a 
utilizar as novas fichas; 

 

 Realização de estudos comportamentais entre jovens de ambos os 
sexos com idade compreendida entre os 15 – 24 anos e realizados nas 
Províncias da Região Central e parte da Região Sul, nas mesmas áreas 
geográficas onde ficam localizados os Postos Sentinela (PS). Devido a 
constrangimentos financeiros não foi possível realizá-los em todo o 
País.  

 

 Realização da Ronda de Vigilância Epidemiológica do HIV do ano 2000, 
nas mulheres grávidas atendidas nas primeiras consultas pré-natais 
das Unidade Sanitárias onde funcionaram os PS; 

 

 Realização do Seminário Nacional de Vigilância Epidemiológica, na 
Cidade da Beira, em Maio de 2001, para a análise do trabalho realizado 
por cada equipa dos PS, dificuldades enfrentadas, resultados do 
controle de qualidade, e identificação de distritos similares ao PS em 
cada Província como forma de extrapolação de valores para o cálculo 
da taxa de prevalência ponderada provincial, e para extensão da Rede 
de Postos Sentinela; 

 

 Realização em Junho do ano 2000, do Seminário de Formação de 
Formadores para a abordagem sindrómica do diagnóstico e tratamento 
das DTS nos níveis primário e secundário da atenção em saúde; 

 

 Realização da Ronda de Vigilância Epidemiológica do HIV do ano 2001, 
nas mulheres grávidas,  em 36 PS que incluem os 21 que funcionaram 
durante o ano 2000 e mais 15 novos PS. 

 

Antes da abordagem da nova Ronda da Vigilância Epidemiológica do HIV, 
gostaríamos de apresentar a situação do SIDA no mundo, em Àfrica e 
particularmente em Moçambique. Sem dúvidas, o quadro geral que se 
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apresenta mostra que o SIDA representa um dramático e crescente 
problema de saúde pública com um impacto demográfico, social e económico 
catastrófico. 
 
 
 
 

SSSiiitttuuuaaaçççãããooo   dddooo   HHHIIIVVV///SSSIIIDDDAAA   
 
A pandemia do HIV/SIDA continua sendo uma grande ameaça para a Saúde 
Pública em todo o planeta. Uma rápida visão, através de mapas e gráficos, 
ajuda-nos a conhecer a situação actual do HIV/SIDA no mundo, na Àfrica e 
em Moçambique, em finais de 2001. 
 

OOO   HHHIIIVVV///SSSIIIDDDAAA   ééé   uuummm   ppprrrooobbbllleeemmmaaa      MMMuuunnndddiiiaaalll::: 
 
 
 
 
 
 
 

EEEmmm   fffiiinnnaaaiiisss   dddeee   222000000111   hhhaaavvviiiaaa   444000   mmmiiilllhhhõõõeeesss   
dddeee   pppeeessssssoooaaasss   vvviiivvveeennndddooo   cccooommm   ooo   HHHIIIVVV///SSSIIIDDDAAA 

556600  000000  

444400  000000  

2288,,11  
mmiillhhõõeess  

11  mmiillhhããoo  

66,,11  mmiillhhõõeess  

1155  000000  

994400  000000  

442200  000000  

11,,44  
mmiillhhõõeess  

11  mmiillhhããoo  

Europa 
Ocidental 

Africa 
subsahariana 

Europa Oriental 
e Ásia Central 

Asia do Sul e Sul-
oriental 

Australia e   Nova 
Zelandia 

América do 
Norte 

Caribe 

América 
Latina 

Asia oriental  
e Pacífico 

Africa do Norte 
e Medio Oriente 
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ÉÉÉ   tttaaammmbbbééémmm   uuummm   ppprrrooobbbllleeemmmaaa   RRReeegggiiiooonnnaaalll:::      

 
Quando se elaborou o Plano Estratégico Nacional (PEN) teve-se em linha de 
conta os dados da ONUSIDA (1998), que mostram maiores taxas de 
prevalência na Àfrica Austral e em particular nos países vizinhos de 

PPrreevvaallêênncciiaa  ddoo  HHIIVV                                
ZZiimmbbaabbwwee      2255..8844  
BBoottsswwaannaa  2255..1100  
NNaammiibbiiaa  1199..9944  
ZZaammbbiiaa    1199..1100              
SSwwaazziillaanndd  1188..5500  
SSoouutthh  AAffrriiccaa  1166..7700  
MMaallaawwii                              1144..9922  
MMooççaammbbiiqquuee  1122..22  
TTaannzzaanniiaa      99..4422  
  LLeessootthhoo    88..3355  
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Moçambique comparativamente a outras regiões. As estimativas mais 
recentes indicam que eemm  ffiinnaaiiss  ddee  22000011,,  hhaavviiaa  nnaa  ÁÁffrriiccaa  SSuubb--SSaahhaarriiaannaa,,  2288..11  
mmiillhhõõeess    ddee  ppeessssooaass  vviivveennddoo  ccoomm  oo  HHIIVV//SSIIDDAA .  

   
EEE   eeemmm   MMMoooçççaaammmbbbiiiqqquuueee   tttaaammmbbbééémmm   ééé   uuummm   ppprrrooobbbllleeemmmaaa   

NNNaaaccciiiooonnnaaalll:::   
 

Projecção da Prevalência do HIV em 
Adultos (15-49 anos) por Regiões, 

 1998-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Projecção da Prevalência do HIV  
em Adultos (15-49 anos) por sexo, 

 1998-2010 
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ZZZooonnnaaa   NNNooorrrttteee,,,      
222111444...000000000   mmmiiilll   

ZZZooonnnaaa   CCCeeennntttrrrooo,,,      
666555999...000000000   mmmiiilll   

NNNooo   aaannnooo   222000000111   tttiiinnnhhhaaammmooosss   eeemmm   MMMoooçççaaammmbbbiiiqqquuueee   
uuummm   tttoootttaaalll    dddeee   111...222333666...000000000   pppeeessssssoooaaasss   

iiinnnfffeeeccctttaaadddaaasss   pppeeelllooo   HHHIIIVVV 

≅ Nacional, pessoas vivendo com o 
HIV/SIDA NO ANO 2001 

Zona Sul,  
363.000 mil 
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NNNooo   aaannnooo   222000000111,,,    aaappprrroooxxxiiimmmaaadddaaammmeeennnttteee   555777   mmmiiilll  
aaaddduuullltttooosss   mmmooorrrrrreeerrraaammm   vvvííítttiiimmmaaasss   dddooo   SSSIIIDDDAAA...    

13,5 mil

40 mil

4,2mil
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EEE      eeessssssaaasss   mmmooorrrttteeesss   cccaaauuusssaaarrraaammm   ccceeerrrcccaaa   
dddeee   222333333   mmmiiilll   óóórrrfffãããooosss.........   

4411,,55  mmiill  
mmiill  

117788  mmiill

1133,,55  mmiill    
mmiill  

.........   OOO   SSSIIIDDDAAA   NNNÃÃÃOOO   SSSÓÓÓ   RRREEEPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAA   UUUMMM   SSSÉÉÉRRRIIIOOO   PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMAAA  
DDDEEE   SSSAAAÚÚÚDDDEEE   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA   MMMAAASSS   TTTAAAMMMBBBÉÉÉMMM   TTTEEEMMM   UUUMMM  
IIIMMMPPPOOORRRTTTAAANNNTTTEEE   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOO   DDDEEEMMMOOOGGGRRRÁÁÁFFFIIICCCOOO,,,   SSSOOOCCCIIIAAALLL   EEE  
EEECCCOOONNNÓÓÓMMMIIICCCOOO!!!!!!!!!   
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RRReeesssuuullltttaaadddooosss   dddaaa   RRRooonnndddaaa   SSSeeennntttiiinnneeelllaaa   dddooo   aaannnooo   222000000000...   
 
Durante a ronda de Vigilância Epidemiológica do HIV entre as mulheres 
grávidas do ano 2000, funcionaram 20 Postos Sentinela, dos 22 inicialmente 
planificados (1 PS não funcionou porque o seu pessoal não participou na 
formação e outro PS não foi incluído nos dados estatísticos devido a erros no 
processo de recolha de dados e testagem de amostras), cujo objectivo era 
obter uma informação mais representativa do país, abrangendo as zonas 
rurais e urbanas do país. A Tabela que aqui se apresenta, mostra  as 
prevalências do HIV em cada Posto Sentinela, em amarelo os que estão 
localizados na Região Sul, em côr de rosa os da  Região Centro e em azul os 
da Região Norte. 
 
Taxas de Prevalência do HIV entre as Mulheres Grávidas  
nos 20 Postos Sentinela da Ronda de Vigilância 
Epidemiológica.  Moçambique, ano 2000 

Fonte : Fichas de Inquéritos dos Postos Sentinela  
 

Posto Sentinela Provincia n HIV + Taxa de Prevalência
CS José Macamo Cid. Maputo 300 39 13.0% 
CS Manhiça Maputo Provincia 300 47 15.7% 
CS Xai-Xai  Gaza  300 55 18.3% 
CS Chokwe  Gaza  299 45 15.1% 
CS Maxixe Inhambane  300 24 8.0% 
CS Ponta Gêa Sofala 298 93 28.0% 
E.Mondlane HC Manica 300 74 24.7% 
Catandica RH Manica 300 32 10.7% 
CS Nº 3 Tete  300 67 22.3% 
CS Changara Tete  297 55 18.5% 
CS 24 de Julho Zambézia  300 50 16.7% 
HR Mocuba Zambézia  300 30 10.0% 
HR Milange  Zambézia  300 57 19.0% 
CS 25 de Setembro Nampula  300 15 5.0% 
HG Nacala Nampula  300 15 5.0% 
HR Angoche  Nampula  300 12 4.0% 
HR Cuamba Niassa  298 31 10.4% 
CS Mandimba  Niassa  300 16 5.3% 
Pemba Cabo Delgado  300 26 8.7% 
HR Montepuez Cabo Delgado  300 19 6.3% 
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Note-se que no Posto Sentinela do HR de Angoche (Região Norte) obteve-se 
a menor taxa de prevalência (4%) e que no Posto Sentinela do CS de Ponta 
Gêa (Região Centro) a maior taxa de prevalência do HIV (28.0%) 
 
Foram já calculadas as taxas de prevalência do HIV por grupos de idade (15 – 
19; 20 – 24 e 25  - 49 anos) com intervalos de confiança de 95%. A tarefa 
seguinte será a de se obter taxas ponderadas de prevalência do HIV por 
províncias e regiões na população sexualmente activa de 15–49 anos, com 
base nas taxas de prevalência cruas do HIV entre as mulheres grávidas dos 
20 Postos Sentinela. 
 
Como Moçambique tem mais de 140 distritos, seria impossível estabelecer-se 
um Posto Sentinela em cada distrito. Assim, foram identificados para cada 
distrito, um Posto Sentinela de referência com base em critérios de 
similaridade.  
 
Estes critérios de similaridade contemplaram  os seguintes aspectos: 

• movimentos populacionais (ex: volume do tráfego de transportes 
comerciais, de comerciantes no sector informal, quantidade de 
trabalhadores migratórios nas minas e na agricultura...); 

• culturas e/ou tradições (ex: ritos de iniciação sexual, tabús, práticas 
culturais em relação ao género e sexualidade, língua) ; 

• Facilidades de comunicação entre esses distritos (vias de acesso, 
transporte, rádio, língua, acesso aos países vizinhos do interior); 

• situação económica (agricultura de subsistência, comércio informal, 
emprego e desemprego, pobreza segundo indicadores de carência ) ; 

• existência de grupos de alto risco de infecção ao HIV (frequência) 
(ex: trabalhadores de sexo, camionistas de longo curso, trabalhadores 
migrantes, jovens fora da escola,  entre outros); 

• Nível de escolaridade (ex: Taxa de analfabetismo, taxa de crianças na 
escola primária, taxa de jovens na escola secundária) 

• Serviços de Saúde (ex: Acesso aos serviços de saúde , frequência dos 
principais sindromas de DTS diagnosticados nesses distritos ). 

 
Para que um distrito seja similar a um distrito com Posto Sentinela, não tem 
que se localizar na mesma província, ou seja, pode ser que um distrito 
fronteiriço de outra província seja similar a um distrito onde funciona um 
Posto Sentinela localizado na província vizinha. Não há dúvida de que os 
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distritos mais fáceis e rápidos de se identificar são aqueles onde fica 
localizado o próprio Posto Sentinela desse distrito.  
 
A prevalência de um Posto Sentinela é assumida e aplicada à população de 15 
– 49 anos dos distritos representados por este Posto Sentinela. 
Uma vez concluído o seminário nacional de Vigilância Epidemiológica das 
DTS/HIV/SIDA, e já com os dados das taxas ponderadas do HIV, por 
províncias e regiões foi realizado durante a primeira semana de Junho, um 
seminário de consenso com o Grupo Técnico ampliado, na UEM, onde se 
começou a trabalhar nas estimativas e projecções usando o pacote 
SPECTRUM (DEMPROJ e AIM) e a folha de trabalho programada 
AIDSPROJ. Pretendeu-se deste modo, obter-se em Setembro, as novas 
estimativas e projecções da epidemia do HIV/SIDA em Moçambique. 
 
Os dados apresentados pelos Postos Sentinela são finais e oficiais. 
 

 Certamente, os dados do ano 2000 diferem dos obtidos nos anos anteriores, 
pois : 

 
 Os Postos Sentinela que funcionaram até 1998, todos estavam 

localizados em áreas urbanas;  
 Num país em que 70 % da população vive em área rural, as estimativas 

foram feitas com dados provenientes de 30% da região urbana; 
Infelizmente, era a única informação disponível até a data. 

 A informação da região norte até 1998 era escassa;  
 A ronda do ano 2000 produziu informação de áreas rurais e urbanas e 

de todo o país. 
 

 Portanto, estas novas estimativas estarão mais perto da nossa realidade. 
 
 

AAAnnnááállliiissseee   dddooo   CCCooonnntttrrrooolllooo   dddeee   QQQuuuaaallliiidddaaadddeee      dddaaa   RRRooonnndddaaa   222000000000...   
 
Na análise dos resultados da ronda do ano 2000 foram detectadas as 
seguintes situações: 
 
1. Referente ao pessoal : 
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1.1. Pessoal sem contacto prévio com o teste de HIV SPOT (qualidade da 
testagem); 

1.2. Testagem realizada por pessoal não treinado nos seminários 
(mobilidade do pessoal). 

 
2.  Referente a testagem : 

2.1. O teste de HIV SPOT é rápido mas não é simples (têm muitos passos 
de reconstituição de reagentes, muitas etapas de procedimento);  

2.2. A qualidade de preparação de amostras (centrifugação) não foi 
devidamente avaliada (centrifugação deficiente pode aumentar a 
ocorrência de falsos positivos); 

 
3. Lições para o futuro :  

3.1. Necessidade de mais e melhor treino do pessoal; 
3.2. Encontrar um teste rápido mais simples de executar. 
 

PPPAAARRRTTTEEE            
      

RRREEEGGGRRRAAASSS   BBBÁÁÁSSSIIICCCAAASSS   DDDEEE   BBBIIIOOOSSSEEEGGGUUURRRAAANNNÇÇÇAAA      
(((EEENNNFFFEEERRRMMMEEEIIIRRRAAASSS   DDDEEE   SSSMMMIII   EEE   TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOOSSS   DDDEEE      
LLLAAABBBOOORRRAAATTTÓÓÓRRRIIIOOO)))   
   

 
 
As regras de biosegurança aqui apresentadas, são destinadas a protecção dos 
trabalhadores envolvidos na colheita de amostras (enfermeiras de SMI) e na 
testagem do HIV (técnicos de laboratório).  
 

O risco de aquisição de infecções por HIV (vírus do SIDA) e HBV (vírus de 
HepatiteB) em laboratório é essencialmente devido a contaminação das mãos 
e membranas mucosas dos olhos, nariz e boca por sangue e outros fluídos 
corporais infectados. 
 

Estas regras estão estruturadas à volta das seguintes medidas protectivas 
básicas: 
 

• Prevenção de picadas, cortes e arranhões, e protecção de feridas e 
lesões existentes na pele e nas superfícies das mucosas. 

 

• Aplicação de medidas protectivas simples destinadas à prevenção da 
contaminação do indivíduo, seu vestuário, e boas práticas de higiene 
incluído a lavagem regular das mãos. 
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• Controlo da contaminação das superfícies de trabalho através de 
procedimentos de contenção e desinfecção. 

 

• Despejo seguro do lixo contaminado. 
  
 
RRReeegggrrraaasss   PPPaaadddrrrooonnniiizzzaaadddaaasss   dddeee   BBBiiiooossseeeggguuurrraaannnçççaaa   

 

A maior fonte de perigo para os trabalhadores envolvidos na colheita e 
testagem de amostras é a contaminação das mãos e membranas mucosas dos 
olhos, nariz e boca por sangue ou outros fluídos corporais infectados. Esta 
contaminação ocorre como resultado de feridas penetrantes causadas por 
objectos cortantes, e pelo derramamento ou dispersão de material infectado. 
As regras aqui apresentadas servem como práticas e procedimentos 
destinados a minimizar a ocorrência destes acidentes. 

 
 

   PPPrrroooccceeedddiiimmmeeennntttooosss   qqquuueee   cccooonnnssstttiiitttuuueeemmm   rrriiissscccooo   pppooottteeennnccciiiaaalll   dddeee   
   eeexxxpppooosssiiiçççãããooo   aaaooo   HHHIIIVVV   

 
 
 

Procedimento Pessoa em risco Modo de transmissão 
 
Colheita de amostras 
de sangue 

 
Mulher grávida 

 
- Agulha contaminada 
- Enfermeira com as mãos ou 
luvas  
  contaminadas 
 

 Enfermeira - Picada na pele por agulha ou 
tubo 
  partido 
- Contaminação das mãos por 
sangue 

 
Transporte de 
amostras (da colheita 
para o laboratório) 
 

Técnico de 
laboratório 
Pessoa que transporta 

- Recepiente (tubo) contaminado 
- Recepiente (tubo) partido 
- Salpicos ou derrame da amostra 
 

Serologia (testagem) 
de HIV 

Técnico de 
Laboartório 

- Picada na pele ou contaminação 
da  
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  pele ou membranas mucosas 
- Exterior do recepiente de 
amostra (tubo) contaminado 
- Superficie de trabalho 
contaminada 
- Salpicos ou derrames de 
amostra 
- Recepiente de amostra partido 
- Luvas furadas 
 

Limpeza e manutenção Técnicos de 
laboratório 
Pessoal auxiliar 

- Picada na pele ou pele 
contaminada 
- Salpicos ou derrames 
- Superfície de trabalho 
contaminada 
 

Despejo de lixo Técnicos de 
laboratório 
Pessoal auxiliar 
Transportador 
Público 
 

- Contacto com lixo contaminado 
- Feridas e cortes 

Envio de amostras 
(para outros locais) 

Transportador 
Público 

- Recepientes de amostra 
partidos ou amostra derramada 
- Embalagem inadequada 

PPPrrreeecccaaauuuçççõõõeeesss   aaa   ooobbbssseeerrrvvvaaarrr   pppeeelllaaasss   EEEnnnfffeeerrrmmmeeeiiirrraaasss   eee   TTTééécccnnniiicccooosss   dddeee   
LLLaaabbbooorrraaatttóóórrriiiooo   

 

1. Usar sempre luvas quando manejar materiais infectados ou 
potencialmente infectantes (amostras de sangue, soro, plasma ou outro 
fluído corporal) ou quando existe possibilidade de exposição e/ou 
contacto com qualquer deste tipo de material (colheita de amostras às 
mulheres grávidas). Assim, deve ter sempre no local de trabalho uma 
quantidade razoável de luvas de boa qualidade. 

 

2. Deitar fora (no saco de lixo apropriado) as luvas usadas, 
independentemente de saber estarem contaminadas ou não.  

 

3. Ao descalçar as luvas, lavar as mãos com bastante água e sabão. 
 

4. Não tocar com luvas nos olhos, nariz, boca, outras mucosas expostas ou na 
pele. 
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5. Não abandonar a área de trabalho com as luvas calçadas. 
 

6. Lavar imediatamente as mãos com bastante sabão após qualquer contacto 
com material infectado ou potencialmente infectado, e após terminar o 
serviço. Se este contacto ocorrer com as luvas calçadas, lave as mãos com 
bastante sabão imediatamente após descalçar as mesmas. 

 

7. Não abrir ou fechar a porta ou pegar em objectos pessoais ou de uso 
corrente com as luvas calçadas. 

 

8. Usar sempre a bata de modo a proteger a sua roupa. Não abandone a área 
de trabalho com a bata vestida. Procure desinfectar a sua bata com 
desinfectante antes de lavar (deixe a bata submergida, num recepiente 
com desinfectante durante uma noite. Lave na manhã seguinte).  

 

9. Manter a sala de trabalho limpa, arejada e livre de materiais e mobiliários 
desnecessários. 

 

10. Desinfectar (com o desinfectantea base de Hipoclorito de sódio, ver no 
fim desta parte) a superficie de trabalho (bancada ou mesa) sempre que 
terminar um procedimento e também no fim do dia de trabalho. 

 

11. Evitar o uso de objectos cortantes (láminas, facas ou tesouras para abrir 
embalagens ou outros fins). Para fazer colheita segura de amostras siga 
rigorosamente as instruções constantes neste manual na Parte 3, páginas 
25-30  

 
12. Nunca pipetar com a boca. Usar sempre as ajudas apropriadas (p.ex. pêras 

de borracha). 
 

13. Realizar todos os procedimentos técnicos no sentido de minimizar a 
criação de aerosóis, gotículas, derrames e salpicos. 

 

 
14. Não comer, beber, fumar, aplicar cosméticos, guardar alimentos ou 

objectos pessoais na área de trabalho. 
 
 

SSSaaalllpppiiicccooosss///DDDeeerrrrrraaammmeeesss   eee   AAAccciiidddeeennnttteeesss   
 

 
1. Salpicos e derrames de material potencialmente infectado devem ser 

inicialmente cobertos com um material absorvente (gaze, algodão ou papel 
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higiénico). Deitar desinfectante à volta da área e depois sobre o material 
absorvente (gaze, algodão ou papel higiénico) e esperar 10 minutos. Após 
este tempo retirar a mistura do salpico ou derrame e material absorvente 
e depositá-los no recepiente de material contaminado. Limpar de novo a 
superfície onde ocorreu o salpico/derrame com desinfectante. Não 
esquecer de calçar luvas para executar este procedimento. 
 

2. Feridas provocadas por picada de agulhas ou outros objectos de punção, 
cortes e pele contaminada por salpicos ou derrames das amostras devem 
ser imediatamente lavadas com bastante água e sabão. 
 

3. Todos os acidentes (picadas, cortes), salpicos/derrames involvendo 
contacto directo da pele com material potencialmente infectado, devem 
ser imediatamente comunicados ao responsável da Unidade Sánitária. 
Deve-se sempre que possivel fazer o aconselhamento do acidentado e 
providenciar avaliação médica (incluindo testagem para HIV no momento e 
após 3-4 semanas). 

 
 
MMMaaannneeejjjooo   eee   DDDeeessspppeeejjjooo   dddeee   MMMaaattteeerrriiiaaalll   CCCooonnntttaaammmiiinnnaaadddooo   eee   LLLiiixxxooo   

 
 
 

1. Todo o material à ser usado na Actividade de Vigilância Epidemiológica 
é descártavel (de uso único) excepto os suportes para os vacutainers. 
No entanto medidas especiais devem ser tomadas antes do despejo 
deste material. 

 

• Agulhas de vacutainer – As agulhas após recobertas com a 
respectiva tampa (ver procedimentos na Parte 3 página 29 , devem 
ser  
colocadas na caixa inceneradora (fornecida especialmente para o 
periodo de estudo). No final do estudo esta caixa deverá ser 
incenerada como indicado na Parte 3, página 30 deste manual. 
 

• Luvas e outros materiais usados nas colheitas de amostras – Após 
utilizadas devem ser depositadas no saco plástico de lixo (fornecidos 
especialmente para o período de estudo). No final de cada semana de 
trabalho, o saco deverá ser incenerado ou queimado de acordo com o 
procedimento usado na sua Unidade Sanitária. 
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• Tubos de vacutainers – Após a realização dos testes e da selecção e 
preparação das amostras para controlo de qualidade, despeje o tubo 
no recepiente de biosegurança fornecido, contendo solução 
desinfectante igualmente fornecida para o estudo. Caso queira, 
reutilizar os tubos vacutainers como tubos de ensaio, despeje o 
sangue no recepiente e coloque os tubos em outro recepiente 
submersos em desinfectante. Deixe-os durante a noite e no dia 
seguinte proceda a sua lavagem com bastante água e sabão. Os tubos 
e/ou sangue contidos no recepiente fornecido para o estudo devem 
igualmente permanecer em desifectante por uma noite. Separar 
depois os resíduos sólidos, coloque-os no saco plástico (fornecidos 
especialmente para o período de estudo) e encaminhe o mesmo para 
inceneração ou queima de  acordo com o procedimento usado na sua 
Unidade Sanitária. Os resíduos liquídos deverão ser despejados no 
sistema de esgoto do laboratório, em cova aberta no solo. 
 

• Pipetas – As pipetas plásticas usadas para a realização dos testes de 
HIV e Sífilis, bem como as tiras dos testes devem ser colocadas no 
recipiente acima mencionado, descontaminado e colocado nos sacos 
plásticos (resíduo sólido). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: O desinfectante a usar neste trabalho é à 
base de Hipoclorito de Sódio. O técnico de 
laboratório deverá preparar diáriamente uma 
quantidade suficiente para o dia de trabalho (2 
litros de desinfectante). 
Preparação: A solução mãe de côr rosa é fornecida 
em um recepiente de 5 litros. Para fazer a solução 
de trabalho deverá diluir esta solução 1:5 em água 
corrente limpa (para 2 litros: medir 400 ml de 
solução e adicionar 1,6 litros de água) Esta 
solução só é activa durante 1 dia. Deve-se por 
isso preparar diáriamente. 
O técnico deverá fornecer pelo menos 100-150 ml 
desta solução à Enfermeira de SMI para ela poder 
efectuar a descontaminação de superficies de 
trabalho em caso de derrame ou acidente.   
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PPPAAARRRTTTEEE            
      

   
   

MMMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGIIIAAA   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAALLLHHHOOO   PPPAAARRRAAA   AAA   
EEENNNFFFEEERRRMMMEEEIIIRRRAAA   DDDEEE   SSSMMMIII   
   
   

 
O universo de trabalho de cada Posto Sentinela estará constituído por 300 
Mulheres Grávidas (tamanho da amostra) que sejam atendidas na sua 
primeira consulta, onde rotineiramente são indicadas as análises de despiste 
para a Sífilis (o RPR), como parte dos exames indicados nestas consultas. 
Serão seleccionadas todas as grávidas que forem atendidas pela primeira vez 
nessa gravidez, e de forma contínua, até completar o número de grávidas do 
tamanho da amostra calculada para o Posto Sentinela ( n= 300) onde você 
está a trabalhar. 
 

Desta maneira a grávida não vai achar estranho a indicação da análise, pois é 
algo que é feito rotineiramente. Por outro lado, ela não deve saber de que vai 
ser submetida a outro teste além do RPR, já que, a obtenção das amostras de 
sangue serão realizadas de forma anónima e não relacionada. Quer dizer, que 
não interessa conhecer nenhum dado que possa identificar a grávida (nome, 
endereço, NID, ou outro dado), e que, nem a enfermeira que vai obter a 
amostra nem o técnico do laboratório que vai fazer os testes de HIV saberão 
a que grávida pertence esse resultado. 

 
 

CCCrrriiitttééérrriiiooosss   dddeee   iiinnncccllluuusssãããooo...   
 
a. Mulheres grávidas que assistem à sua primeira consulta pré-natal, 

independente do:  
• seu tempo de gestação e/ou de paridade; 
• Mulheres grávidas que tenham entre 15 a 49 anos de 

idade; 
• Mulheres grávidas que pertencem à população usuária 

dessa Unidade de Saúde. 
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CCCrrriiitttééérrriiiooosss   dddeee   eeexxxcccllluuusssãããooo...   
 
a. Mulheres grávidas que fazem a 2ª ou mais consultas pré-natais, 

independente do seu tempo de gestação e/ou paridade; 
 

b. Mulheres grávidas menores de 15 anos ou maiores de 49 anos de idade; 
 

c. Mulheres grávidas que não pertencem à população usuário dessa Unidade 
de Saúde. 

 

A Ficha de informação diária dos resultados de Sífilis será preenchida 
pelo técnico de Laboratório logo que termine de fazer os testes e entrega à 
Enfermeira de SMI. 
 
 

AAAccctttiiivvviiidddaaadddeeesss   dddeee   RRReeecccooolllhhhaaa   dddeee   DDDaaadddooosss   eee   AAAmmmooossstttrrraaasss   nnnaaasss   
CCCooonnnsssuuullltttaaasss   PPPrrrééé---NNNaaatttaaaiiisss...   
 
No Gabinete de trabalho onde se fazem as Consultas pré-natais da Unidade 
Sanitária que é Posto Sentinela para a Vigilância Epidemiológica do HIV entre 
as mulheres grávidas, devem existir os seguintes recursos : 

 
• Fichas de registo diário de Vigilância Epidemiológica; 
 

• Cartões em branco pequenos do tamanho dum cartão de 
visita; 

 
• Sistema de vácuo  "VACUTAINER" (agulha, tubo de vácuo e 

suporte); 
 

•  Garrote; 
 

• Luvas de borracha, descartáveis; 
 

• Algodão embebido em álcool 70%; 
 

• Caneta-Marcador; 
 

• Suporte para tubos; 
 
No cabeçário das Fichas de Registo Diário da Vigilância Epidemiológica 
(ANEXO I) deve-se escrever a data do dia de preenchimento. A tabela de 
registo, tem dez colunas para preencher os seguinte dados: 
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Código 
Ocupação Resultado 

Determine® 
PS – número 
     consecutivo  

 
 
Idade 

 
 
GESTA 

 
 
PARA 

 
Proveniência 

(Bairro, Localidade, Aldeia) 

 
 

Tempo de 
Residência 

Da 
grávida 

Do 
marido 

HIV Sífilis 

 
 
A enfermeira de SMI só vai preencher as primeiras oito colunas. 
 
Na primeira coluna, o código, é constituído por três letras que identificam o 
Posto Sentinela ( PS ) seguido por um traço ( - ) e três algarismos  ( número 
consecutivo ) arrumados por ordem consecutiva  e crescente, p.e.. : BEI - 001 
; BEI - 002 ; BEI - 003 ..... que correspondem ao Posto Sentinela de Ponta 
Gêa na Cidade de Beira para as três primeiras grávidas atendidas. As fichas 
apresentam já na coluna de código, as letras que identificam o Posto 
Sentinela (BEI para o Posto Sentinela de Ponta Gêa na cidade de Beira); 
estando em branco o espaço a seguir do traço para se escrever o número, 
começando desde o 001 e em ordem crescente e consecutivo a cada mulher 
grávida atendida na sua primeira consulta.   
 
A Ficha de Registo Diário da Vigilância Epidemiológica tem vinte linhas, 
para a possibilidade dum atendimento de dez grávidas num só dia (a média é 
de seis); a  
enfermeira deve-se lembrar ou anotar qual foi o último código usado para que 
no dia seguinte, possa continuar a numeração em ordem crescente, evitando a 
sua duplicação. Por exemplo: para facilitar, uma vez terminada a consulta, 
poderá escrever na Ficha de Registo Diário da Vigilância Epidemiológica do 
dia seguinte, o código seguinte; desta maneira saber-se-à qual é o primeiro 
código do próximo dia. 

 
 

Os códigos para cada Posto Sentinela, são como se descrevem : 
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Região Centro 
 
 

número 
Província 

Postos Sentinela Códigos 

11 CS PontaGêa BEI 
12 CS Munhava MUN 
13 CS Chingussura CHI 
14 

 
Direcção Provincial de Saúde de 
Sofala 

CS Caia Sede CAI 
15 CS Eduardo Mondlane MAN 
16 HR Catandica CAT 
17 CS Vila Manica ICA 
18 

 
Direcção Provincial de Saúde de 
Manica 

CS Espungabeira ESP 
19 CS Nº 3  TET 
20 CS Changara Sede CHA 
21 HR Ulongué ULO 
22 

 
Direcção Provincial de Saúde de 
Tete 

CS Magoé MAG 
23 CS 24 De Julho QUE 
24 HR Mocuba MOC 
25 HR Milange MIL 
26 

 
Direcção Provincial de Saúde de 
Zambézia 

HR Alto Molocué MOL 
 

Região Sul 
 

número 
Província 

Postos Sentinela Códigos 

1 CS José Macamo CID 
2 CS. Xipamanine XIP 
3 

Direcção de Saúde da Cidade de 
Maputo 

CS 1º Junho JUN 
4 HR Manhiça MAP 
5 

Direcção Provincial de Saúde de 
Maputo CS Namaacha MAA 

6 CS Xai-Xai XAI 
7 

Direcção Provincial de Saúde de 
Gaza CS Chokwé  CHO 

8 CS Maxixe MAX 
9 CS Zavala ZAV 
10 

Direcção Provincial de Saúde de 
Inhambane 

CS Mabote MAB 
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Região Norte 
 

número 
Província 

Postos Sentinela Códigos 

27 HG Nacala  NAC 
28 CS 25 Setembro NAM 
29 HR Angoche ANG 
30 

 
Direcção Provincial de Saúde de 
Nampula 

CS Erati-Namapa ERA 
31 HR Cuamba  CUA 
32 CS Mandimba MAD 
33 

Direcção Provincial de Saúde de 
Niassa 

CS Mavago MAV 
34 CS Natite NAT 
35 HR Montepuez MON 
36 

Direcção Provincial de Saúde de 
Cabo Delgado 

HR Mocimba da Praia PRA 
 
Na segunda coluna IDADE, deve-se escrever a idade em anos cumpridos 
referidos pela grávida atendida. Se esta não souber a sua idade, pede-se o 
seu bilhete de identidade; caso a paciente não o tenha, a idade deverá ser 
estimada; esta coluna nunca deverá ser deixada em branco). 
 
Na terceira coluna GESTA deve-se escrever o mesmo dado que aparece na 
ficha pré-natal, ou seja, o número de gravidezes independentemente do 
resultado (parto). 
 
Na quarta coluna PARA, também deve coincidir com o registado na ficha pré-
natal. 
 

Na quinta coluna PROVENIÊNCIA, deve-se anotar o nome do bairro, local, 
localidade ou aldeia onde a grávida reside. 
 

Na sexta coluna TEMPO DE RESIDÊNCIA, deve-se anotar o tempo em que a 
grávida reside nesse bairro, local, localidade ou aldeia. 
 

Na sétima coluna OCUPAÇÃO DA GRÁVIDA, deve-se anotar a ocupação que 
tem a grávida, tais como : 
 

• Desempregada; 
• Camponesa; 
• Doméstica; 
• Estudante; 
• Funcionária; 
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• Comerciante 
• Empregada Bar/Barraca; 
• Liberal/Artesão 
• Vendedora de comercio informal; 
• Militar/Polícia; 
• Trabalhadora Assalariada 
• Outro trabalho (qual?) 

 

Na oitava coluna OCUPAÇÃO DO MARIDO, deve-se anotar a ocupação que 
tem o marido, namorado, amigo ou parceiro, pai da criança, tais como : 
 

• Desempregado; 
• Camponês; 
• Domestico; 
• Estudante; 
• Funcionário; 
• Comerciante; 
• Empregado Bar/Barraca;Liberal/Artesão; 
• Vendedor de comercio informal; 
• Militar/Polícia; 
• Trabalhador Assalariado; 
• Mineiro na Africa do Sul; 
• Camionista de longo curso. 
• Outro trabalho (qual?) 

 
As últimas duas colunas (os resultados do Determine  HIV e o Determine  
Sífilis) deverão ser preenchidas pelo técnico de Laboratório, uma vez 
terminado o seu trabalho.  
 
EEEsssqqquuueeemmmaaa   dddeee   aaattteeennndddiiimmmeeennntttooo   pppaaarrraaa   aaasss   gggrrrááávvviiidddaaasss   qqquuueee   
fffrrreeeqqquuueeennntttaaammm   aaa   ppprrriiimmmeeeiiirrraaa   cccooonnnsssuuullltttaaa   dddeeessssssaaa   gggrrraaavvviiidddeeezzz...   
 
1. A enfermeira de SMI, sempre que seja possível, deverá organizar o seu 

trabalho de atenção pré-natal de forma a que estas grávidas sejam 
atendidas primeiro do que as outras.  

 
2. Durante o período de recolha dos dados, ao atender a grávida, a 

enfermeira de SMI anota na Ficha de registo diário de Vigilância 
Epidemiológica o número consecutivo a seguir das letras do PS na coluna 
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do código, a idade da grávida e anota num cartão em branco o código 
(letras do PS – número) que lhe correspondeu.  

 
3. O mesmo código e a idade da grávida deverão ser escritos na etiqueta do 

tubo de vacutainer. 
 
4. A enfermeira deverá explicar à grávida que vai obter a amostra de sangue 

para realizar o teste de Sífilis, que é parte do rasteio rotineiro de toda 
gravidez. A amostra de sangue deve ser obtida como aprendeu no 
seminário de treino e cujo guião aparece mais adiante neste manual.  

 
5. A Enfermeira entrega à grávida este cartão explicando-lhe que deve 

aguardar fora do gabinete até que seja chamada novamente para receber 
nesse mesmo dia o resultado do Determine  Sífilis. Como o  teste é 
realizado na mesma sessão de trablho matinal, é possível a entrega do seu 
resultado antes de que a grávida abandone a Unidade Sanitária. 

 
Lembre-se! Cumprir sempre com as normas de Biossegurança 

 
6. Uma vez terminada a consulta, a enfermeira de SMI deverá levar o 

suporte com os tubos das amostras de sangue e a Ficha de Registo 
Diário da Vigilância Epidemiológica correspondente e entregar ao técnico 
do laboratório que vai fazer os testes.  

 
7. Quando receber a Ficha de Informação Diária dos resultados do teste 

de Sífilis com os seus respectivos códigos  chamará cada uma destas 
grávidas de quem obteve as amostras para informar-lhe do resultado do 
Determine  Sífilis e proceder como indicado nestas situações. 

 
 
 
 
8. Um vez entregue o resultado de Sífilis à grávida, o cartão com o código 

que você escreveu deve ser rasgado e deitado ao lixo, para evitar que 
alguem utilize o mesmo para conhecer qualquer tipo de resultado em 
relação à grávida atendida. 

 

Aplicar tratamento à grávida, com resultado POSITIVO, ao seu marido, namorado ou parceiro sexual       
1. Penicilina benzatínica 2400000 UI x dose única por semana x 3 semanas. 
Às mulheres grávidas alérgicas à penicilina, ou nos casos de alergia às ciclinas, ERITROMICINA 500mg  

1 comp. 4  x  por dia durante 15 dias.  
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É importante salientar que no trabalho de atendimento às grávidas que 
assistem pela primeira vez à Consulta pré-natal, deve-se assegurar que os 
resultados dos testes de Determine®  Sífilis  sejam informados no mesmo 
dia do atendimento, uma vez que a realização dos dois testes não demora 
muito tempo. Desta forma poder-se-à assegurar uma melhor qualidade do 

trabalho prestado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MUITO IMPORTANTE!!!! 
Não esquecer que deve preencher os 

dados de todas as oito colunas em todas 
as grávidas incluídas na 

 Vigilância Epidemiológica do HIV 
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O maior risco para o pessoal que faz colheitas de amostras de sangue é a 
contaminação das mãos quando se faz a extracção do sangue, feridas ou 
picadas provocadas por agulhas ou outros instrumentos cortantes (p. 
exemplo, lancetas). As normas e procedimentos abaixo descritas são 
destinadas a minimizar este tipo de acidentes. 
 
As colheitas de sangue devem ser feitas exclusivamente com o Sistema de 
Vacutainers fornecido para o efeito.  
 
SSSiiisssttteeemmmaaa   DDDeee   VVVááácccuuuooo   PPPaaarrraaa   EEExxxtttrrraaaçççãããooo   dddeee   SSSaaannnggguuueee   VVVeeennnooosssooo   
 
O sistema de vácuo para a extracção de sangue venoso é um sistema 
concebido para constituir uma alternativa prática ao método tradicional de 
uso de seringas. Este método especialmente desenhado para a colheita de 
amostras de sangue venoso para uso em diagnóstico laboratorial têm a 
vantagem de eliminar a utilização de tubos auxiliares para a centrifugação da 
amostras, a preparação de seringas ou frascos com aditivos (anti-
coagulantes). Para determinadas análises existem tubos já preparados, e 
oferecem maior segurança no seu manuseio comparativamente às seringas. O 
seu princípio baseia-se na utilização de um tubo com vácuo (não contém ar no 
seu interior), que ao ser perfurado pela haste da agulha previamente 
canalizada na veia, produz um efeito de sucção (a ausência de ar é 
substituída pelo líquido). A ausência de ar no sistema evita a formação de 
hematomas, quando a canalização é feita de maneira defeituosa. O sistema 
de extracção de sangue, usualmente chamado de VACUTAINER é constituído 
de 3 elementos essenciais: 
 
• Tubo de vácuo "Vacutainer" - (350 tubos/posto sentinela); constituído 

por um tubo estéril de poliestileno duro, selado com uma tampa de 
borracha. Este tubo é de mono-uso, o que significa que só pode ser usado 
uma única vez. 

 
• Agulha de precisão- (350 agulhas/posto sentinela); para colheita em 

adultos usa-se normalmente uma agulha  21G. Esta agulha é estéril e 

PPPAAARRRTTTEEE            
      

   
CCCOOOLLLHHHEEEIIITTTAAA   EEE   TTTRRRAAANNNSSSPPPOOORRRTTTEEE   DDDEEE   AAAMMMOOOSSSTTTRRRAAASSS   
(((EEENNNFFFEEERRRMMMEEEIIIRRRAAASSS   DDDEEE   SSSMMMIII)))   
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fornecida numa protecção de um invólucro de plástico selado constituído 
de duas partes; a semitransparente que protege a parte posterior da 
agulha e que perfura a tampa do tubo e verde que protege a agulha 
propriamente dita. A agulha só deve ser usada uma única vez. 

 
• Suporte do sistema - (3 suportes/posto sentinela); dispositivo cilíndrico 

de plástico onde na extremidade delgada se coloca a agulha e no interior o 
tubo de vácuo. Este suporte é reutilizável. 

 
Juntamente com os sistema de vacutainers são fornecidos os seguintes 
materiais para que se possa aplicar os principios básicos de biosegurança: 

• Garrote; 
• Luvas de examinação (1 caixa, 100 pares); 
• Algodão hidrofílico (1 rolo); 
• Alcool (70 %); 
• Caixa inceneradora (para despejo de agulhas); 
• Desinfectante; 
• Sacos plásticos para lixo (10 sacos/posto sentinela). 

 
 
UUUtttiiillliiizzzaaaçççãããooo   dddooo   SSSiiisssttteeemmmaaa   dddeee   VVVaaacccuuutttaaaiiinnneeerrrsss      
 
ATENÇÃO: SIGA RIGOROSAMENTE AS INSTRUÇÕES CONSTANTES DO 
DIAGRAMA ABAIXO APRESENTADO 
 
1. As mesmas luvas poderão ser usadas para mais de uma colheita, desde que 

não estejam visivelmente manchadas de sangue. Neste caso, antes de 
atender outra pessoa deverá logo após a colheita limpar as luvas com 
algodão embebido em alcool. Se verificar que as suas luvas contém sangue, 
descalce-as e descartea-as, e lave as mãos. Se tiver que se ausentar da 
sua sala de trabalho, siga o mesmo procedimento. Não segure as 
maçanetas das portas ou outros objectos limpos com as luvas calçadas; 

 
2. Em caso de salpicos ou derrames de sangue, proceda como indicado na 

página 14, Parte 1. 
 
3. As luvas usadas devem ser despejadas como indicado na página 14, Parte 

1. 
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CCCooolllhhheeeiiitttaaa   dddeee   AAAmmmooossstttrrraaasss   dddeee   SSSaaannnggguuueee   VVVeeennnooosssooo   cccooommm   SSSiiisssttteeemmmaaa   dddeee   
VVVaaacccuuutttaaaiiinnneeerrr   

Inicialmente, retire o involucro branco, 
puxando ligeiramente para o exterior. 

Tome uma agulha nova e verifique se têm o 
selo intacto.Caso não, descarte-a e use 
outra. Torça as duas metades para quebrar 
o selo

Com a outra mão, segure o suporte 
amarelo, e enrosque a extremidade exposta 
(borracha cinzenta). 

Acomode a senhora na posição adequada. 
O braço deverá formar um ângulo de cerca 
de 150°  com a mão para baixo e o punho 
apoiado numa superfície plana.

TUBO DE 
VÁCUO AGULHA SUPORTE 

GARROTE 
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Deste modo a agulha está montada e pronta 
a usar. Não retire ainda a tampa verde. 

Faça a localização da veia, onde vai picar e 
aplique o garrote. 

Com algodão embebido em álcool, faça a 
assépsia (desinfecção) da área a picar  

Retire o involucro verde, puxando-o para 
o exterior. A agulha fica exposta. 

Canalize a veia por incisão.Quando estiver 
segura de que picou a veia mantenha a 
agulha firme nessa posição. 

Após a canalização, introduza o tubo de 
vácuo no suporte amarelo. Pressione o tubo 
contra o fundo do suporte até furar a tampa 
de borracha 

ATENÇÃO: Antes de fazer a colheita deverá: (1) Preencher todos os dados da ficha de 
Vigilância Epidemiológica; (2) Rotular o tubo de vácuo (no papel colado no tubo) com o código e 
idade da gestante. 
CANALIZAÇÃO DA VEIA: Se a veia estiver correctamente canalizada, assim que furar a 
tampa do tubo no interior do suporte o sangue começará a jorrar. Caso não jorre, deverá sem 
tirar a agulha para fora, fazer movimentos suaves de vái-vem para encontrar a veia, e caso 
consiga verá o sangue escorrer imediatamente. Se tiver que retirar a agulha deverá usar um 
novo tubo. 
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Retire o tubo do suporte, puxando-o 
firmemente, agite-o suavemente e coloque-o 
no suporte de tubos na posição vertical  

Nunca tente repor o involucro verde desta 
forma. Corre o risco de se picar. Faça como 
a seguir se indica. 

Terá assim o sistema todo na sua mão. 
Não pegue na agulha para retirá-la. Siga 
antes os procedimentos seguintes. 

Quando atingir ¾ do volume do tubo, solte o 
garrote, retire a agulha tendo o cuidado de 
cobrir o local da picada com o algodão

Com o involucro verde sobre a mesa, enfie a 
agulha no seu interior.  

Após meter a agulha no involucro, levante-
o com a agulha e fixe-o à base da agulha 
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IIInnnssstttrrruuuçççõõõeeesss   pppaaarrraaa   QQQuuueeeiiimmmaaa   dddaaa   CCCaaaiiixxxaaa   IIInnnccceeennneeerrraaadddooorrraaa   dddeee   AAAggguuulllhhhaaasss   eee   
SSSeeerrriiinnngggaaasss   
 
1. A caixa inceneradora (caixa de cartão amarela, contida no kit de cada 

posto sentinela), é um acessório para o manuseamento seguro de agulhas 
seringas e outros materiais cortantes. Trata-se de uma caixa de cartão 
especial que permite a inceneração do material que se encontra dentro. 

 
2. Estas caixas foram montadas no laboratório central e estão prontas para 

uso. Basta coloca-la na sua área de trabalho e nela despejar todas as 
agulhas que utilizar (devidamente recobertas com os involucros de 
segurança, branco e verde) atráves do orifício superior. 

 
3. Quando terminar a colheita das trezentas amostras das mulheres 

grávidas, feche a caixa com a tampinha lateral e encaminhe esta caixa 
para a queima. Basta coloca-la sobre uma fogueira que ela entrará em 
combustão queimando-se e incenerando o material nela contido. 

 
ATENÇÃO: Em caso de dúvida quanto a destruição (queima) da 
caixa, poderá cooonsultar os seus colegas do PAV pois eles 
também usam estas caixas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Erga a agulha com o involucro branco e 
encaixe-o a base da agulha. 

Deste modo o módulo da agulha estará 
completamente recoberto e pronto a ser 
descartado na caixa inceneradora. 

Pegue firme no involucro verde e 
desenrosque a agulha (não puxar) 

Terá assim a parte posterior da agulha exposta. 
Com o involucro branco sobre a mesa, proceda de 
igual modo como fez para o involucro verde 

Após recobrir a agulha com os involucros despeje-a na caixa inceneradora. 
ESTA CAIXA DEVERÁ NO FINAL DO TRABALHO DA RONDA, SER QUEIMADA. É 
SIMPLES: BASTA DEITA-LA NUMA FOGUEIRA E ELA ARDERÁ TOTALMENTE. EM CASO 
DE DÚVIDAS QUANTO A SUA DESTRUIÇÃO, PEÇA AJUDA AOS SEUS COLEGAS DO PAV 
. 
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PPPAAARRRTTTEEE            
      

   
   

MMMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGIIIAAA   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAALLLHHHOOO   PPPAAARRRAAA   OOO   
TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOO   DDDEEE   LLLAAABBBOOORRRAAATTTÓÓÓRRRIIIOOO   
   
   

 
No Laboratório do Posto Sentinela existirão os recursos necessários para 
fazer os testes de DETERMINE™ para o HIV e DETERMINE™ para Sífilis, 
de acordo com as medidas de biosegurança e o registo dessas actividades da 
Vigilância Epidemiológica. 
 
Recursos necessários: 
• Amostras de sangue contidas nos tubos de vacutainer obtidas pela 

Enfermeira de SMI na Consulta Pré-Natal; 
 

• Fichas de registo diário de Vigilância Epidemiológica preenchidas 
inicialmente pela Enfermeira de SMI; 

 

• Fichas de informação diária dos resultados do DETERMINE para 
Sífilis para ser preenchido pelo Técnico de Laboratório; 

 

• Luvas de borracha, descartáveis; 
 

• Algodão embebido em álcool 70%; 
 

• Caneta-Marcador; 
 

• Suporte para tubos; 
 

• Kits de DETERMINE™ para o HIV; 
 

• Kits de DETERMINE™ para Sífilis; 
 

• Dois sacos de plástico com pedras de silicagel; 
 

• Papeis de filtro. 
 
As Fichas de Registo Diário da Vigilância Epidemiológica (ANEXO I), 
recebidas com as amostras do sangue obtida, devem conter as oito primeiras 
colunas (Código, Idade, GESTA , PARA, Proveniência, Tempo de Residência, 
Ocupação da grávida, Ocupação do marido) previamente preenchidas pela 
Enfermeira de SMI. 
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As outras duas colunas serão preenchidas pelo técnico do Laboratório uma 
vez concluídos os testes. 
As Fichas de Informação Diária dos resultados do DETERMINE® para 
Sífilis (ANEXO II) serão preenchidas pelo técnico de Laboratório uma vez 
que finalize os testes; deverá preencher a data da  realização dos testes. A 
tabela com a informação necessária consta de duas colunas : 
 
O técnico anotará o mesmo código que 
consta na Ficha de registo diário de 
Vigilância Epidemiológica, e na segunda 
coluna o resultado do teste 
DETERMINE para Sífilis. 
 
 
 

As actividades que o técnico de Laboratório do Posto Sentinela 
vai realizar são as seguintes : 
 
 
1. O técnico que vai fazer os testes de DETERMINE® para o HIV, deverá 

fazê-los como aprendeu no seminário de treino e cujo guião aparece mais 
adiante neste manual.  

 
Lembre-se! cumprir sempre com as normas de Biossegurança 

 
2. Deve anotar os resultados de DETERMINE para o HIV e DETERMINE 

para Sífilis na Ficha de registo diário para a Vigilância do HIV que lhe 
foi entregue pela enfermeira de SMI. Esta ficha não deve sair do 
Laboratório  até o seu envio ao Médico Assessor do núcleo provincial 
DTS/SIDA. 

 

3. Deve anotar na Ficha de Informação Diária dos resultados de 
DETERMINE para Sífilis, os mesmos Códigos da Ficha de Registo Diário 
da Vigilância Epidemiológica que foram preenchidos pela Enfermeira de 
SMI  para além do resultado do DETERMINE para Sífilis. 

 

 
Código 

Ocupação Resultado 
Determine® 

PS-número 
      
consecutivo    

 
 
Idade 

 
 
GESTA 

 
 
PARA 

 
Proveniência 

(Bairro, Localidade, 
Aldeia) 

 
Tempo de Residência 

Da grávida Do marido HIV Sífilis 

BEI-001 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

 
Código 

Resultado 
Determine 

PS – número 
      consecutivo     

Sífilis 

BEI-OO1  
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4. Uma vez concluída a realização dos testes e preenchida a  Ficha de 
Informação Diária dos Resultados de DETERMINE® para Sífilis , deve 
entregar diariamente os resultados correspondentes a cada Código à 
enfermeira de SMI, para que ela possa informá-los às grávidas 

 
 
 

A realização de ambos os testes não leva muito tempo, pelo 
que é possível a entrega da Ficha de informação diária dos 

resultados de DETERMINE™ para Sífilis à Enfermeira do SMI. 
 
5. Garantir o estabelecimento do controlo de qualidade interna, feito 

diariamente no laboratório que executa os testes, assim como do controlo 
de qualidade externa assegurando: 

 

a.  Colocar as tiras de papel de filtro impregnado no saco plástico 
fornecido especialmente para o efeito "AMOSTRAS- CONTROLO DE 
QUALIDADE".  

 

b. Retirar as fitas de teste reactivas (HIV e Sífilis) e meté-las no saco 
plástico assinalado “TESTES POSITIVOS” 

 

c. As amostras de papel de filtro contidas nos sacos "AMOSTRAS- 
CONTROLO DE QUALIDADE" e “ TESTES POSITIVOS” deverão 
ser enviados juntamento com as listas de resultados da vigilância 
epidemiológica e ficha de controlo interno de qualidade. 

 

6. Fará entrega ao Médico Assessor ou Gestor do núcleo provincial 
DTS/SIDA uma vez concluído o trabalho de testagem das 300 
amostras obtidas pela Enfermeira SMI das Fichas de Registo Diário 
da Vigilância Epidemiológica com os resultados registados e os sacos 
"AMOSTRAS- CONTROLO DE QUALIDADE" e “ TESTES 
POSITIVOS” contendo as fitas de teste reactivas (HIV e Sífilis) e As 
amostras de papel de filtro e FICHA DE CONTROLO DE 
QUALIDADE. 

 
 

É muito importante implementar o controlo de qualidade 
interna e o controlo de qualidade externa dos testes, para 

assegurar a fiabilidade dos resultados obtidos. 
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PPPAAARRRTTTEEE            
      

   
TTTEEESSSTTTAAAGGGEEEMMM   DDDOOO   HHHIIIVVV   EEE   SSSIIIFFFÍÍÍLLLIIISSS   
(((TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOOSSS   DDDEEE   LLLAAABBBOOORRRAAATTTÓÓÓRRRIIIOOO)))...   
   

 

PPPAAARRRAAA   RRREEEAAALLLIIIZZZAAARRR   AAASSS   TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCAAASSS   DDDEEE   TTTEEESSSTTTAAAGGGEEEMMM   DDDOOO   HHHIIIVVV   EEE   SSSIIIFFFÍÍÍLLLIIISSS,,,    TTTEEENNNHHHAAA   NNNAAA   
SSSUUUAAA   ÁÁÁRRREEEAAA   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAALLLHHHOOO   AAA   SSSEEEPPPAAARRRAAATTTAAA   FFFOOORRRNNNEEECCCIIIDDDAAA   JJJUUUNNNTTTOOO   CCCOOOMMM   EEESSSTTTEEE   

MMMAAATTTEEERRRIIIAAALLL   
 

CCCooonnnsssiiidddeeerrraaaçççõõõeeesss   GGGeeerrraaaiiisss   
 
1. Para realizar em condições apropriadas a testagem do HIV e Sifílis são 

fornecidos os seguintes materiais: 
• Testes de HIV:    DETERMINE™ HIV 1/2  (380 testes/posto 

sentinela) 
• Testes de Sifílis: DETERMINE™ SIFILIS  (380 testes/posto 

sentinela) 
   
ATENÇÃO: Estes testes devem ser conservados na geleira quando 
disponível ou a temperatura ambiente (convencionalmente defenida em 
20-30ºC) em lugar fresco e sêco e nunca expô-los directamente ao 
sol 

 
• Pipetas plásticas- tipo RPR (400 pipetas/posto sentinela) 
• Cartões de papel de filtro (150 cartões/posto sentinela) 
• Desinfectante (1 galão/posto sentinela) 
• Recepiente de biosegurança (1 balde/posto sentinela) 
• Sacos plásticos com zip (2 sacos/posto sentinela) 
• Luvas de examinação (150 pares/posto sentinela) 
• Fichas de controlo de testagem 
• Sacos plásticos para lixo 
 

2. As amostras colhidas e contidas nos vacutainers com tampa côr de rosa 
não necessitam de centrifugação, pois tem no seu interior anti-coagulante 
(EDTA). 
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3. Os testes de HIV e Sífilis são feitos usando amostras de sangue total 
(directamente dos tubos vacutainers usados na colheita). 
 

4. Os testes de HIV e Sífilis diferem um do outro pela cor das tiras (HIV = 
Verde e Sífilis = Côr de Vinho), mas tem procedimento idêntico. 
 

5. Usar luvas sempre que trabalha com os testes e/ou amostra. 
 

6. Despejar, luvas e pipetas usadas como indicado na página 14, Parte 2.  
 

7. Na testagem com o Determine HIV e Determine Sífilis siga 
rigorosamente as instruções constantes neste manual e na separata de 
bancada. Os procedimentos são idênticos para ambos os testes. Estes 
testes são compostos pelos seguintes elementos: 
 

• Tira de teste (HIV ou Sífilis) 
 

• Conta – Gotas com tampão 
 

ATENÇÃO: SIGA RIGOROSAMENTE AS INSTRUÇÕES CONSTANTES DO  

MEDIÇÃO DO VOLUME DE AMOSTRA PARA REALIZAR OS TESTES 
DETERMINE HIV E DETERMINE SÍFILIS 
Estes testes são realizados usando amostras de sangue total colhido em tubos com 
anti-coagulante (EDTA). Ao receber o tubo e antes de abrir para a testagem, agite 
ligeiramente o tubo para homogenizar. Abra o tubo e com a a pipeta plástica, tipo RPR, 
deite a amostra na almofada do teste. 
Como usar a pipeta para medir correctamente o volume:  Pressione ligeiramente a 
parte superior da pipeta (junto ao espalhador). Introduza a ponta no sangue e alivie a 
pressão. A pipeta deverá conter sangue com cerca de 0,5cm de altura em relação ao 
fundo do tubo (figura 7, Página 37) 
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DIAGRAMA ABAIXO APRESENTADO, E NA SEPARATA EM ANEXO 
 
 

DETERMINE HIV1/2 & DETERMINE SÍFILIS TP 

TESTE DETERMINE HIV 1/2 
TIRAS 

TESTE DETERMINE SÍFILIS TP 
TIRAS 

TAMPÃO 
PIPETAS 
PLÁSTICAS 
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 SEMPRE QUE TRABALHAR NA 
TESTAGEM USE LUVAS 

TENHA AO SEU ALCANCE TODO O MATERIAL 
NECESSÁRIO À TESTAGEM.FAÇA UM TESTE DE 
HIV E UM DE SÍFILIS DE CADA VEZ  

RETIRE O SELO DE PROTECÇÃO DAS 
TIRAS PUXANDO-O DE CIMA PARA 
BAIXO 

ESCREVA O CÓDIGO DA AMOSTRA NA 
PARTE SUPERIOR DA TIRA (ZONA BRANCA). 
USE O MARCADOR PERMANENTE 

AGITE LIGEIRAMENTE O TUBO DE 
VÁCUO CONTENDO O SANGUE 

RETIRE A TAMPA DO TUBO 
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FAÇA PRESSÃO NA PARTE SUPERIOR DA 
PIPETA (ESPALHADOR) E ASPIRE O SANGUE. 
CONSERVE A PIPETA NO TUBO PARA 
UTILIZAÇÃO POSTERIOR (PAPEL DE FILTRO) 

IMPREGNE A ALMOFADA COLOCADA NA 
ZONA INFERIOR DA TIRA COM O 
CONTEÚDO DA PIPETA 

AGUARDE CERCA DE 1 MINUTO DEITE UMA GOTA DE TAMPÃO NA 
ALMOFADA ONDE DEPOSITOU O 
SANGUE 

DEIXE OS TESTES CORREREM POR 15 
MINUTO, VERIFIQUE SE É VALIDO (LINHA 
SUPERIOR, VEJA CONTROLO DE 
QUALIADADE)  REGISTE OS RESULTADOS 

COLOQUE O CÓDIGO DAS AMOSTRAS 
POSITIVAS (HIV & SÍFILIS) NO PAPEL 
DE FILTRO (UMA AMOSTRA POR PAPEL) 
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USANDO A MESMA PIPETA COM QUE FEZ O 
TESTE, IMPREGNE COM SANGUE OS 5 
CÍRCULOS DO CARTÃO, FAZENDO 
MOVIMENTOS CIRCULARES 

DESCARTE A PIPETA NO RECEPIENTE 
DE BIOSEGURANÇA CONTENDO 
DESINFECTANTE 

DESCARTE OS TUBOS COM SANGUE 
RESTANTE NO RECEPIENTE DE 
BIOSEGURANÇA 

APÓS DEIXAR SECAR O PAPEL DE FILTRO 
DURANTE A NOITE META-O NO SACO 
PLÁSTICO COM ZIP INTITULADO “SACO DE 
PAPEL DE FILTRO) 

TODAS AS TIRAS DE DETERMINE HIV E DETERMINE SÍFILIS (POSITIVAS E NEGATIVAS 
DEVEM SER LAVADAS COM ÁGUA CORRENTE ANTES DE SEREM SECAS DURANTE A NOITE, 
GUARDADAS NO SACO PLÁSTICO COM ZIP COM RÓTULO “TESTES DETERMINE 
HIV&SÍFILIS” E ENVIADAS PARA MAPUTO JUNTO COM AS AMOSTRAS DE PAPEL DE 
FILTRO, FICHAS DE VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGICA E FICHA DE CONTROLO DE QUALIDADE 
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PPPAAARRRTTTEEE            
      

   
CCCOOONNNTTTRRROOOLLLOOO   DDDEEE   QQQUUUAAALLLIIIDDDAAADDDEEE   (((TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOO   DDDEEE   
LLLAAABBBOOORRRAAATTTÓÓÓRRRIIIOOO)))...   
   

 
A disponibilidade de bons testes do HIV (bom desempenho, alta sensibilidade 
e especifícidade) não garante automaticamente a obtenção de resultados de 
qualidade. Várias são as etapas que estão envolvidas desde o momento em que 
a amostra entra no laboratório e o momento em que o seu resultado final é 
obtido, e nestas etapas podem ocorrer erros que podem ser do operador 
(preparação deficiente dos reagentes, troca de etapas, procedimento 
incorrecto, amostras em más condições, etc) ou deficiências relativas ao 
próprio teste em uso (kit fora do prazo, reagentes deteriorados, má 
conservação dos reagentes, etc). Estes factores podem influenciar o 
resultado final do diagnóstico, com sérias implicações tanto para o paciente, 
clínico ou nas estimativas de incidência e prevalência da infecção. Assim, a 
aplicação de medidas de controlo da qualidade dos procedimentos e 
resultados do diagnóstico revela-se de importância crucial. Neste contexto, e 
no âmbito da vigilância epidemiológica a ser realizada nos Postos Sentinela, 
vai ser estabelecido um programa de controlo de qualidade a ser aplicado às 
unidades sanitárias que vão realizar os testes de HIV. 
 
Este programa de controlo de qualidade visa garantir uma qualidade uniforme 
na execução dos testes de DETERMINE HIV e SIFILIS e assegurar a 
fiabilidade dos resultados obtidos nos diversos postos envolvidos. Pretende-
se também estimular a utilização do controlo interno de qualidade e a 
adopção de boas práticas laboratoriais nos/dos profissionais envolvidos. 

CCCooonnntttrrrooolllooo   dddeee   QQQuuuaaallliiidddaaadddeee   IIInnnttteeerrrnnnaaa   
 
O primeiro passo para que se possa conseguir resultados acertados e fiáveis 
é o estabelecimento do Controlo de Qualidade Interna, feito numa base 
diária no laboratório que executa os testes. Assim o operador deve 
certificar-se sempre que executa  o teste, se o mesmo funcionou 
adequadamente. Para tal deverá observar os passos abaixo indicados. 
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1. Verifique se a amostra que recebeu no laboratório foi colhida nas 

condições apropriadas, se tem o código visível e legível e se tem 
suficiente quantidade.  

 
2. Antes de começar o teste verifique se têm todo o material e reagentes 

necessários na área de trabalho e ao seu alcance. 
 
3. Siga rigorosamente as instruções de procedimento do teste constantes do 

seu manual ilustrado DETERMINE HIV e DETERMINE SIFILIS 
(SEPARATA). A modificação e/ou simplificação de etapas pode 
comprometer a qualidade dos resultados e o seu desempenho pessoal. 

 
4. Não faça mais do que 1 amostra de cada vez (1 de HIV e 1 de Sifilis).  
 
5. Após a realização dos testes anote os resultados de Sífilis na ficha que 

vai devolver à enfermeira, os resultados de HIV e Sífilis na ficha do 
estudo e preencha a ficha do controlo interno de qualidade. 

 
NOTA: Os testes DETERMINE HIV e SIFILIS  possuem um controlo 
interno, que se traduz no aparecimento de uma linha colorida (rosa) na parte 
superior da fita na área marcada como “Control” . O aparecimento deste sinal 
significa que o teste funcionou devidamente. Nos casos em que não aparece 
pode significar que o procedimento do teste foi incorrecto ou que os 
reagentes não se encontram em bom estado. O linha aparece tanto nos testes 
positivos como nos negativos. 
 

POSITIVO NEGATIVO INVÁLIDO 
POS NEG  

   
Aparecimento da linha rosa na 
parte inferior da tira na área 

marcada “Patient” + linha rosa na 
parte superior “Control” 

Aparecimento linha rosa apenas na 
parte superior “Control” 

Ausência da linha superior na parte 
superior da fita. REPETIR O 
TESTE COM NOVA FITA 

 
A cada posto sentinela serão distribuídos um soro controlo POSITIVO para 
HIV e Sífilis (dois frascos com 0,5ml de soro/cada) e um soro controlo 
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NEGATIVO para HIV e Sífilis (dois frascos com 0,5ml de soro/cada).  
Estes soros devem ser conservados no congelador (-10ºC). Quando usar, 
descongele o frasco colocando-o a temperatura ambiente. Após a 1ª 
descongelação só poderá congelar mais uma vez. No entanto, poderá guardar 
provisóriamente na geleira por um período não superior a 5 dias. 
 
 
COMO UTILIZAR OS CONTROLOS 

 
USE ESTES SOROS DE CONTROLO QUANDO: (1) ABRE UM NOVO 
KIT; (2) UMA VEZ POR SEMANA IDEPENDENTEMENTE DE O KIT 
SER NOVO OU NÃO. O RESULTADO NO TESTE DEVE COINCIDIR 
COM A INDICAÇÃO DE POSITIVO OU NEGATIVO INDICADO NO 
FRASCO. SE HOUVER DISCORDÂNCIA, COMUNIQUE AO 
SUPERVISOR. 
 

 
 

Descongelar frasco 1 
(Positivo & Negativo) 

Usar para testar 
novo  kit ou 

testar 
semanalmente 
kit em uso Congelar –10°C 

Guardar na geleira 
por 5 dias. 

FAZER ESTA OPERAÇÃO APENAS UMA VEZ 

ATENÇÃO: 
LABORATÓRIOS QUE NÃO POSSUEM GELEIRA (NÃO TEM 
CONTROLOS DISPONÍVEIS): AO INICIAREM UM NOVO KIT 
DEVERÃO TESTA-LO FRENTE A UMA AMOSTRA POSITIVA E UMA 
AMOSTRA NEGATIVA OBTIDA NA TESTAGEM COM O KIT 
ANTERIOR. 
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CCCooonnntttrrrooolllooo   dddeee   QQQuuuaaallliiidddaaadddeee   EEExxxttteeerrrnnnaaa   
 

Obrigatório para todos os Laboratórios dos Postos 
Sentinela (vêr também o diagrama a seguir apresentado) 
 
Trata-se de um processo visando garantir que o processo de testagem e os 
resultados finais produzidos pelos laboratórios periféricos são os mais 
exactos possiveis. Assim, o laboratório do Posto Sentinela participa neste 
sistema atraves do envio ao Laboratório de Referência em Maputo, de um 
conjunto de amostras seleccionadas ao acaso durante a testagem para HIV 
no Posto Sentinela. Estas amostras são posteriormente retestadas no 
Laboratório de Referência, usando o mesmo kit e os resultados comparados 
com os obtidos pelo laboratório do Posto Sentinela, podendo-se medir assim o 
graude proficiência do laboratório envolvido e o grau de certeza dos 
resultados fornecidos. Para a participação (que é obrigatória) dos 
laboratórios do Posto Sentinela o pessoal envolvido deverá seguir o seguinte 
procedimento: 
 
1. Após a realização do teste de DETERMINE quer para HIV ou para Sifilis, 

deverá seleccionar as amostras reactivas para HIV e/ou para sifilis 
(Positivas) que encontrou. 

 
2. Por cada dia de testagem, seleccione ao acaso 2 amostras negativas. 
 
3. Tomar o correspondente número de cartões de papel de papel de filtro (1 

cartão por cada amostra positiva para HIV ou Sífilis) e registar no 
espaço correspondente  o número de código da amostra. 

 
4. Com a pipeta plástica de amostra que usou para fazer os testes, 

impregnar os cinco circulos do cartão com o sangue. 
 
5. Deixe secar os rectângulos de papel de filtro e todas as tiras de 

Determine deixar secar numa superfície plana até ao dia seguinte. 
Antes de secar as tiras de Determine HIV e Determine Sífilis passe as 
mesmas por água corrente para lavar. 
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6. O papel de filtro impregnado sêco durante a noite deve ser guardado no 
saco plástico fornecido especialmente para o efeito e assinalado 
"AMOSTRAS- CONTROLO DE QUALIDADE".  

 
7. As tiras de Determine HIV e Determine Sífilis (Positivas e Negativas) 

sêcas durante a noite devem ser guardadas no saco plástico assinalado 
“TESTES” 

 
8. As amostras de papel de filtro contidas nos sacos "AMOSTRAS- 

CONTROLO DE QUALIDADE" e “ TESTES POSITIVOS” deverão ser 
enviadas juntamento com as listas de resultados da vigilância 
epidemiológica e ficha de controlo interno de qualidade. 

 
9. A testagem de controlos, número diário de amostras testadas e o número 

diário de amostras positivas e negativas devem ser registados na Ficha 
de Controlo de Qualidade (ANEXO III). 

 
 



 50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlo de Qualidade Externo 

TESTAGEM PARA 
HIV E SÍFILIS 

RESULTADO 

POSITIVO PARA 
HIV E/OU SÍFILIS 

REGISTAR RESULTADOS 
NAS FICHAS (sífilis para 
enfermeira de SMI, Ficha 
da Vigilância e completar 
ficha de controlo de 
qualidade. 

NEGATIVO PARA 
HIV E/OU SÍFILIS 

SELECCIONAR AMOSTRAS 
POSITIVAS (HIV E/OU 

SÍFILIS) + 2 AMOSTRAS 
NEGATIVAS AO HIV E 

SÍFILIS (ACASO). 

SELECCIONAR AMOSTRAS 
POSITIVAS (HIV E/OU 

SÍFILIS) + 2 AMOSTRAS 
NEGATIVAS AO HIV E 

SÍFILIS (ACASO). 

SECAR AS TIRAS 
(POSITIVAS E 
NEGATIVAS) A 
TEMPERATURA 

AMBIENTE DURANTE A 
NOITE E GUARDAR NO 

SACO PLÁSTICO C/ 
SILICA GEL 

CODIFICAR O PAPEL DE 
FILTRO E IMPREGNAR 
OS 5 CÍRCULOS 

SECAR DURANTE A NOITE 
E GUARDAR NO SACO 

PLÁSTICO C/ SILICA GEL 

ENVIAR PARA 
MAPUTO  JUNTO 

COM AS FICHAS DE 
VIGILÃNCIA 
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MMMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGIIIAAA   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAALLLHHHOOO   PPPAAARRRAAA   OOO   
SSSUUUPPPEEERRRVVVIIISSSOOORRR   DDDIIISSSTTTRRRIIITTTAAALLL   
   
   

 
 
O(A) Responsável do programa de ELAT/ELAL a nível distrital, ou da Unidade 
Sanitária onde está localizado o Posto Sentinela, participará pela primeira 
vez num trabalho conjunto com o PNC DTS/SIDA na Vigilância 
Epidemiológica do HIV entre as Mulheres Grávidas, como parte dum processo 
de integração de actividades e de forma a assegurar a sustentabilidade 
futura deste trabalho. 
 
As funções que vai desempenhar enquadram-se nas actividades de supervisão 
da Enfermeira de SMI e do Técnico de Laboratório  treinados para a recolha 
dos dados, amostras e realização dos testes rápidos DETERMINE para HIV 
e Sífilis. 
 
Para estas actividades deverá preencher as fichas de supervisão para cada 
um destes técnicos, mas deverá verificar o seguinte : 
 
1. Controlar a existência de todos os recursos necessários no gabinete de 

consulta da Enfermeira de SMI. 
 
2. Verificar que as grávidas que ocorrem à primeira consulta,  estão sendo 

atendidas  antes das restantes. 
 
3. Verificar a qualidade do preenchimento das Fichas de Registo Diário da 

Vigilância Epidemiológica do HIV entre as Mulheres Grávidas, evitando 
a duplicação de Códigos assinalados, alteração da ordem dos Códigos 
atribuidos. 

SSSeee   ooo   nnnúúúmmmeeerrrooo   cccooonnnssseeecccuuutttiiivvvooo   fffoooiii   ddduuupppllliiicccaaadddooo,,,   aaavvviiisssaaarrr   ooo   TTTééécccnnniiicccooo   
dddeee   LLLaaabbbooorrraaatttóóórrriiiooo   pppaaarrraaa   ttteeennntttaaarrr   cccooorrrrrriiigggiiirrr   eee   rrreeepppooorrr   aaa   ooorrrdddeeemmm   
cccooorrrrrreeeccctttaaa,,,   ssseeemmm   qqquuueee   ssseeejjjaaa   nnneeeccceeessssssááárrriiiooo   dddeeesssvvveeennndddaaarrr   ooo   rrreeesssuuullltttaaadddooo   
dddooo   HHHIIIVVV...   
   
SSSeee   ooo   nnnúúúmmmeeerrrooo   dddeee   ooorrrdddeeemmm   cccooonnnssseeecccuuutttiiivvvooo   tttiiivvveeerrr   sssiiidddooo   sssaaallltttaaadddooo,,,   
ppprrreeeeeennnccchhheeerrr   ooo      nnnúúúmmmeeerrrooo   eeemmm   fffaaallltttaaa   cccooommm   aaa      ppprrróóóxxxiiimmmaaa   gggrrrááávvviiidddaaa   
aaattteeennndddiiidddaaa   eee   cccooonnntttiiinnnuuuaaarrr   cccooommm   ooo   úúúllltttiiimmmooo   cccooonnnssseeecccuuutttiiivvvooo   aaannnttteeerrriiiooorrr   
ààà   dddeeettteeecccçççãããooo   dddooo      eeerrrrrrooo...  
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4. Controlar o cumprimento das etapas ou passos na realização dos testes 

DETERMINE HIV e DETERMINE Sífilis pelo técnico de Laboratório. 
 
5. Controlar a entrega diária à Enfermeira de SMI dos resultados do 

DETERMINE Sífilis, através da Ficha de Informação Diária dos 
resultados e de DETERMINE Sífilis, para que estes possam ser 
entregues a estas grávidas.  

 
6. Controlar os aspectos éticos em relação ao sigilo dos resultados, para que 

não haja tentativas de uma identificação personalizada dos mesmos. A 
metodologia desta Vigilância do HIV é anónima e não relacionada. 

 
7. Realizar ao menos uma supervisão semanal, para o controle da qualidade na 

selecção das grávidas, a obtenção e registo dos dados, a qualidade da 
realização dos testes pelo técnico de Laboratório.No entanto no caso do 
Laboratório deverá efectuar duas visitas obrigatórias com o seguinte 
calendário: 

 
• 1ª VISITA: 2 – 3 dias após o início da colheita e testagem de 

amostras no Posto Sentinela 
• 2ª VISITA: Quando forem atingidas as primeiras 150 amostras 

colhidas e testadas no Posto Sentinela. 
 
Nestas visitas o Supervisor deverá realizar os Inquéritos por 
Observação Directa e Inquérito por Entrevista. Nas restantes visitas 
semanais deverá anotar as suas observações no Ponto III. 
Observações Feitas pelo Supervisor, da ficha de supervisão. 

 
8. Controlar e assegurar o envio da informação das Fichas de Registo Diário 

da Vigilância Epidemiológica com os resultados dos testes DETERMINE 
HIV e DETERMINE®Sífilis ao Médico Assessor do núcleo provincial 
DTS/SIDA e os sacos com as tiras de HIV e Sífilis e sacos com os 
papeis de filtro. 

 
                                                                                                                                                                               
 
 
 

Durante o treino praticarão o preenchimento das Fichas 
de Supervisão, as quais devem ser entregues uma cópia 

junto com as Fichas de Registo Diário da Vigilância 
Epidemiológica e os sacos com as tiras positivas de HIV e 

Sífilis e sacos com os papeis de filtro. 
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PPPAAARRRTTTEEE            
      

   

MMMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGIIIAAA   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAALLLHHHOOO   PPPAAARRRAAA   OOO   
MMMÉÉÉDDDIIICCCOOO   AAASSSSSSEEESSSSSSOOORRR   DDDOOO   PPPNNNCCC   DDDTTTSSS///SSSIIIDDDAAA   
   
   

 
 
O Médico Assessor e/ou gestor do núcleo provincial DTS/SIDA realizará 
as seguintes actividades : 
 
1. Coordenar as equipas dos Postos Sentinela da Província para que tenham 

uma comunicação periódica sobre o trabalho que estão a realizar, usando 
diversas vias possíveis (telefone, telex, rádio), de forma a poder gerir as 
suas actividades. 

 
2. Receber as Fichas de Registo Diário da Vigilância Epidemiológica com os 

resultados de DETERMINE HIV e DETERMINE Sífilis junto com os 
sacos com as tiras de HIV e Sífilis e sacos com os papeis de filtro e 
deverá fazer o seguinte: 

 

• Fotocopiar as fichas para que haja uma cópia na DPS; 
• Preencher o formulário de Notificação Vigilância Epidemiológica do HIV 

entre as mulheres grávidas (ANEXO IV), calculando as prevalências do 
HIV e RPR positivos por grupos de idade; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para o cálculo das Taxas de prevalência:  
 

Grávidas com DETERMINE®  
para HIV POSITIVOS 

Grávidas com DETERMINE®  
para Sífilis POSITIVOS 

 
Grupos de 

Idade 

 
n 

Número  Prevalência 
 

Número Prevalência 

 
Deve-se preencher o número de grávidas inquiridas em cada Grupo de Idade na 
coluna de n, assim como o número de grávidas com resultados positivos ao HIV e 
Sífilis em ambas colunas rotuladas como número correspondentes a Grávidas com 
DETERMINE® HIV POSITIVOS e Sífilis POSITIVOS respectivamente. 
 

Após este passo, poderá calcular as Taxas de prevalência : 
 

Por grupos de idade :                            Número HIV POSITIVOS 15-19 anos              
Taxa Prevalência do HIV 15-19 anos  = ------------------------------------ x 100 

Número de individuos do Grupo de Idade dos 
15–19 anos 

 
E repete-se este processo para cada Grupo de Idade (20-24;25-29; 30-
34; 35-39; 40-44; 45-49) e o TOTAL (15-49 anos).      
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• Enviar os originais das Fichas de registo diário de Vigilância 

Epidemiológica recebidas dos Postos Sentinela com o seu respectivo 
formulário de Notificação da Vigilância Epidemiológica do HIV entre as 
mulheres grávidas de cada Posto Sentinela junto com os sacos com as 
tiras HIV e Sífilis e sacos com os papeis de filtro  ao Programa 
Nacional de Controle das DTS/SIDA do Departamento de Epidemiologia 
da DNS-DEE. 

 
3. No final do ano deverá fazer um relatório final de resumo das actividades 

realizadas da Vigilância Epidemiológica do HIV, enviando cópia ao 
Programa Nacional de Controlo das DTS/SIDA do Departamento de 
Epidemiologia da DNS-DEE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS ENVELOPES DE PAPELÃO COM ENDEREÇO, 
QUE RECEBEU NO SEMINÁRIO DE TREINO DEVERÁ 
MANDAR PARA O PNC DTS/SIDA OS SEGUINTES 
MATERIAIS: 

• FICHAS DE REGISTO DIÁRIO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

• FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

• FICHAS DE CONTROLO 
• FICHAS DE SUPERVISÃO DISTRITAL 

(ENFERMEIRAS DE SMI E TÉCNICOS DE 
LABORATÓRIO 

• AMOSTRAS DE PAPEL DE FILTRO
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ANEXOS: 
 
  
 
ANEXO I: Ficha de Registo Diário da Vigilância 
                  Epidemiológica 
 
ANEXO II: Ficha de Informação Diária de Resultados de 
                   Sífilis 
 
ANEXO III: Ficha de Controlo de Qualidade de  
                     Laboratório 
ANEXO IV  : Ficha de Notificação da Vigilância  
                      Epidemiológica do HIV nas Mulheres        
               Grávidas      
 
ANEXO V  : -Separata I (Colheita de amostras de  
                       Sangue com vacutainer); 

-   Separata II (Determine ½ & Determine  
                      Sífilis TP                
 
 
ANEXO VI : Rede dos Postos Sentinela para a    
                   Vigilância  Epidemiológica do HIV nas  
                   Mulheres Grávidas, Moçambique - 2001 
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Fichas de registo diário de Vigilância Epidemiológica  do HIV 
entre as Mulheres Grávidas 

Posto Sentinela de Ponta Gêa, Cidade de Beira, Província Sofala, Ano 2001 
data :    /    /     

 

 
Enfermeira de SMI : _________________                             Técnico 
de Laboratório : ______________ 

 
Código 

Ocupação Resultado 
Determine® 

PS – 
número 
 
consecut
ivo         

 
 
Idade 

 
 
GESTA 

 
 
PARA 

 
Proveniência 

(Bairro, 
Localidade, 

Aldeia) 

 
 

Tempo de 
Residência 

Da 
grávida 

Do 
marido 

HIV Sífilis 

BEI -          

BEI -          

BEI -          

BEI -          

BEI -          

BEI -          

BEI -          

BEI -          

BEI -          

BEI -          

BEI -          

BEI -          

BEI -          

BEI -          

BEI -          

BEI -          

BEI -          

BEI -          

BEI -          

BEI -          
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ANEXO II  - FICHA DE RESULTADOS DE SÍFILIS 
 

Fichas de Informação Diária do DETERMINE® para Sífilis 
Posto Sentinela CS PontaGêa, Cidade de Beira, Província Sofala, Ano 2001 

data :    /    /     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfermeira de SMI : _________________________________   
 
Técnico de Laboratório : ______________________________ 
 
 
 

 
Código 

Resultado Determine® 

PS – número 
      consecutivo      

Sífilis 

BEI -  

BEI -  

BEI -  

BEI -  

BEI -  

BEI -  

BEI -  

BEI -  

BEI -  

BEI -  

BEI -  

BEI -  

BEI -  

BEI -  

BEI -  

BEI -  

BEI -  

BEI -  

BEI -  

BEI -  
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ANEXO III  - FICHA DE CONTROLO DE QUALIDADE 
  
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SISTEMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DO HIV – 2001 

FICHA DE CONTROLO DE QUALIDADE 

Posto Sentinela de___________________  
Nome do Técnico ______________ 

Ao abrir um novo Kit, queira por favor testar inicialmente os controlos Positivo e Negativo 
fornecidos. 
Anote os resultados nesta tabela  DETERMINE HIV & 

Nº LOTE 
DATA DA 
ABERTURA  

RESULTADO 
CONTROLO 
POSITIVO 

RESULTADO 
CONTROLO 
NEGATIVO 

Nº DE AMOSTRAS 
TESTADAS 
(DE COD # À COD #) 

Kit 1 
Lote: 

    

Kit 1 
Lote: 

    

Kit 1 
Lote: 

    

Kit 1 
Lote: 

    

 
DETERMINE 
SÍFILIS& 
Nº LOTE 

DATA DA 
ABERTURA  

RESULTADO 
CONTROLO 
POSITIVO 

RESULTADO 
CONTROLO 
NEGATIVO 

Nº DE AMOSTRAS 
TESTADAS 
(DE COD # À COD #) 

Kit 1 
Lote: 

    

Kit 1 
Lote: 

    

Kit 1 
Lote: 

    

Kit 1 
Lote: 
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Registo de testagem diária 

1ª SEMANA (__/__/01 à __/__/01) 
 

 DETERMINE HIV DETERMINE SÍFILIS 
Data Nº amostras 

testadas 
Nº 
amostras 
positivas 

Nº testes 
inválidos 

Nº 
amostras 
testadas 

Nº 
amostras 
positivas 

Nº testes 
inválidos 
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ANEXO IV – FICHA  DE NOTIFICAÇÃO 
 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

DNS-DEE-PNC DTS/SIDA 

 
 

  
Posto Sentinela : ______________    Distrito : _______________ 

 
Província : _____________________    Ano : 2001 
 

Grávidas com DETERMINE®  
para HIV POSITIVOS 

Grávidas com DETERMINE®  
para Sífilis POSITIVOS 

 
Grupos de 

Idade 

 
n 

Número  Prevalência Número Prevalência 

 
15 - 19 anos 
 

     

 
20 - 24 anos 
 

     

 
25 - 29 anos 
 

     

 
30 - 34 anos 
 

     

 
35 - 39 anos 
 

     

 
40 - 44 anos 
 

     

 
45 - 49 anos 
 

     

TOTAL      

 
 
 

NOTIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO HIV 
ENTRE AS MULHERES GRÁVIDAS 
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Funcionário que preencheu o impresso : ______________________ 
 
Responsabilidade : ____________________________ 
 
Data de preenchimento : __/  __/   ____ 
                                          Dia Mês Ano 
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 Postos Sentinela em  
 Funcionamento 

RRREEEDDDEEE   DDDOOOSSS   PPPOOOSSSTTTOOOSSS   SSSEEENNNTTTIIINNNEEELLLAAA   PPPAAARRRAAA   AAA   VVVIIIGGGIIILLLÂÂÂNNNCCCIIIAAA   
EEEPPPIIIDDDEEEMMMIIIOOOLLLÓÓÓGGGIIICCCAAA   DDDOOO   HHHIIIVVV   NNNAAASSS   MMMUUULLLHHHEEERRREEESSS   
GGGRRRÁÁÁVVVIIIDDDAAASSS,,,   MMMOOOÇÇÇAAAMMMBBBIIIQQQUUUEEE   ---   222000000111   


