Enquadramento da integração de VIH e TB nos sistemas GeneXpert
Fase de planeamento
Avaliação de
recursos e
necessidades

Escolha
do local

Fase de implementação
Preparação
do local

Implementação
da fase I

Boas práticas

Reforço de redes
informáticas
e sistemas do
laboratório

Monitorização,
avaliação e
divulgação

Atividades

Identificar os locais
apropriados para a
implementação da fase I

Preparar os locais para
garantir o êxito na integração
de HIV e TB

Implementar a integração
de HIV e TB ao nível local

Utilizar os recursos
existentes para reduzir
custos

Dar preferência a locais
com maior numero de
doentes com HIV/TB

Garantir o êxito na
integração de HIV e TB

Descentralizar a integração Aumentar a visibilidade dos
de HIV e TB ao nível de
programas de testes de HIV e
Distrito/Municipio
TB e equipamento de testes

• Utilizar o C360 para
auxiliar na identificação
de plataformas GeneXpert
com capacidade
excessiva, taxas de erro
incomuns e períodos de
inatividade
• Identificar falta de
equipamentos auxiliares
(p. ex., centrifugas)

• Mapeamento geográfico
detalhado e verificação
dos locais de instalação
para ajudar e dar
prioridade a locais
com maior numero de
doentes (próximos de
centros de tratamento,
longe de laboratórios
centrais de HIV)

• Verificação de hardware:
relatório de estado dos
módulos GeneXpert
e calibração do
equipamento
• Verificação de software:
atualizações do software
de ensaio de virologia
• Verificação de
conectividade:
equipamento
transmissor de dados

• Fornecer por
encomenda reagentes
e equipamento
• Formar os técnicos/
operadores para o
processamento de testes
de TB e HIV
• Acompanhar os
técnicos/operadores
durante o periodo inicial
• Fornecer assistência
técnica para o
equipamento sempre
que for necessário

Assistência
da Cepheid*

Avaliar os recursos
existentes (infraestrutura,
equipamento, RH, etc.)

Objetivo

Liderança do Ministério da Saúde e envolvimento coordenado dos parceiros
Implementar acesso remoto
e conetividade

• Realizar análises e avaliações
de rotina
• Implementar melhorias e
recomendações

Aumentar a eficiência do
programa e os resultados
dos doentes

• Facilitar a instalação do
• Promover a disseminação
Cepheid® C360
de boas práticas em
• Apoiar o programa
conferências internacionais
para ligar todos os
e regionais
instrumentos, estabelecer • Patrocinar simpósios e
um mecanismo eficaz de
mesas redondas
Assistência e Manutenção
e estabelecer um
programa de formação
contínua para técnicos/
operadores

* Direta ou através de um parceiro local aprovado
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