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INSTRUÇÕES E DIRETRIZES PARA VARIÁVEIS
VARIÁVEL
Sexo no nascimento
Gênero
Idade

Categorias de População-Chave

Último Teste HIV-Negativo (dd/mm/aaaa)
PrEP Iniciada (dd/mm/aaaa)
Última consulta de acompanhamento da PrEP (dd/mm/aaaa)
Último reabastecimento de PrEP fornecido (dd/mm/aaaa)

Sintomas agudos de HIV (Sim/Não)

Sintomas agudos de HIV (ver códigos)

Diagnóstico HIV-positivo (dd/mm/aaaa)
Tipo/nome do teste de HIV
Vinculado a cuidados do HIV (Sim/Não)
Número Clínica TARV
Início da TARV (dd/mm/aaaa)
Observações/Comentários

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES PARA VARIÁVEIS
DESCRIÇÃO DA VARIÁVEL
Sexo do cliente no nascimento (ver códigos)
Sexo autoidentificado do cliente. Pode ser diferente do sexo no nascimento. O cliente pode se identificar
como masculino (M), feminino (F) ou transgênero (TG) (ver códigos). (TG pode se identificar como
masculino para feminino (MTF) ou feminino para masculino (FTM); classificar tanto MTF quanto FTM
como TG.)
Idade atual do cliente no último aniversário em anos

Categoria de população-chave do cliente, conforme capturada no registro de PrEP do cliente. As categorias
incluem homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, pessoas que usam drogas injetáveis,
pessoas transexuais, pessoas na prisão e outros grupos (ver códigos). Incluir todos os grupos que se aplicam
ao cliente.
Data do último teste negativo de HIV do cliente na clínica
Data em que o cliente começou a tomar a PrEP (não na consulta de acompanhamento)
Data da última consulta de acompanhamento da PrEP do cliente nesta clínica antes da identificação da
soroconversão (não a consulta de hoje)
Data em que o cliente recebeu sua medicação de PrEP mais recente nesta clínica (não a consulta de hoje)
Sim ou Não, se o cliente apresentou algum sintoma de infecção aguda pelo HIV (IAH) desde a última
consulta de acompanhamento ou teste de HIV. IAH é a fase inicial da doença do HIV que é caracterizada
por uma explosão inicial de viremia. A infecção por IAH se desenvolve dias ou semanas após a pessoa ser
infectada pelo HIV, apresentando sintomas semelhantes aos da gripe.

Se o cliente tiver algum sintoma de IAH, como febre, fadiga, erupção cutânea etc., documente todos os
sintomas relatados pelo cliente usando os códigos.

Data em que o teste de HIV do cliente foi positivo
Tipo e/ou nome do teste de HIV usado para testar o cliente (ou seja, Determine, Unigold, ELISA, Outro-especificar)
Sim ou Não, se o cliente tiver sido vinculado a cuidados de HIV
Se o cliente tiver sido vinculado a cuidados de HIV, insira o número de ID da clínica da terapia antiretroviral (TARV) do
Data em que o cliente iniciou a TARV para manejo do HIV
Quaisquer observações ou comentários adicionais da pessoa que preencheu o Rastreador de Soroconversão
que sejam importantes para a soroconversão do cliente (ou seja, o cliente autorrelatou adesão ao uso da
PrEP, deixou de tomar doses da PrEP ou perdeu uma consulta de acompanhamento; etc)

CÓDIGOS
M = Masculino / F = Feminino / O = Outro
/ Sem resposta
M = Masculino / F = Feminino / TG =
Transgênero / O = Outro / Sem resposta

HSH=Homem que faz sexo com homens /
PS=Profissional do sexo / PUD=pessoa que
usa drogas injetáveis / TG=Pessoa
transgênero / PP=Pessoa na prisão / O =
Outro - especificar / Nenhum

T = febre ou temperatura / F = fadiga / G =
sintomas gastrointestinais / PP = perda de
peso / E = erupção cutânea / U = úlceras na
boca ou genitais / C = dor de cabeça / M =
mialgia ou dores musculares / L = linfonodos
inchados / DG = faringite ou dor de garganta
/ A = artralgia ou dor nas articulações / N =
sudorese noturna / O = outro - especificar

, Outro-especificar)

iretroviral (TARV) do cliente

