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NOTA TECNICA N." 135/2008GAB/UIV/PN-DST-AIDSlSVS/MS

I Assunto: Instrumento de notificaG20 e investiga~iiode crian~aexposta ao HIV.
1.

Ap6s reuniiio com profissionais de safide do nivel estadual e municipal, a

Gerencia TCcnica do SINAN e o Programa Nacional de DSTlAids definiram que a
partir de 2007 os casos de crian~aexposta ao HIV devergo ser registrados em
instrumento de notifica~iioe investiga@o especifico, niio mais vinculado ao da gestante
KLVf. TambCm foi acordado que a implementaq20 do novo instrumento de notificag20 e
investiga~20de crian~aexposta tinha que ser precedido da realiza~iiode estudo de
validaqiio do instrumento de coleta de dados e da redefiniqilo das a ~ d e sde vigilfincia
epidemiolbgica, para posteriormente esse instrumento ser incorporado ao Sinan NET.
2.

A ficha de crianqa exposta foi validada em setembro de 2007, durante as

Reuniaes Macrorregionais de Vigil finci a Epidemiol6gica do Programa Nacional de
DSTIAIDS. A validaqiio foi realizada por meio do preenchimento do instrumento de
coleta a partir de simula~iiode casos clinicos com profissionais que atuam na Area de
Vigil fincia Epidemiol6gica das DST/HIV/AIDS. Cerca de 62 profissionais participaram
desse estudo. Esse trabalho proporcionou a revisiio de seis variAveis, bem como, a
inclusiio de duas perguntas que niio estavam contempladas no instrumento.

3.

Nesse period0 tambkm foi elaborado um documento com as orientaqaes sobre

a Vigilancia Epidemiol6gica da crianqa exposta ao M V , que se1.5 disponibilizado em
publicaqgo especifica pelo PN de DSTIAIDS.
Atualmente, a ficha de notifica~goe investigaqgo especifica para crianqa
exposta est6 disponibilizada no site do SINAN (www.saude.nov.br/sinanweb) e dever6
ser utilizada para a coleta de dados a partir de l o de julho de 2008. A digitaqgo sera
efetuada posteriormente, ap6s disponibilizaqBo da ficha no SINAN-NET, programada
para versgo 4.0 em 2009.

Brasilia, 17 junho de 2008.
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