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Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV.

• Esse indicador é relativo ao nº de mulheres com gestação finalizada no período, cadastradas, identificadas
e vinculadas corretamente nesta equipe, que tiveram um atendimento individual, com sorologia de Sífilis
(VDRL) e HIV avaliada ou teste rápido realizado para HIV e Sífilis durante acompanhamento e pré-natal.

• O Objetivo do indicador é incentivar a realização dos exames de sífilis e HIV, com objetivo de triar
gestantes com essas patologias, bem como assegurar-lhes o tratamento adequado, minimizando também
os danos ao feto.

• A realização de sorologias e testes rápidos para sífilis e HIV durante o pré-natal mostra-se um fator
decisivo para o diagnóstico e o tratamento precoces da gestante e para a adoção de medidas de
intervenção que impactem na redução da transmissão vertical das doenças. Tal cenário justifica monitorar
a proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV na atenção primaria a Saúde.
Portanto, o indicador deverá computar 01 (uma) solicitação ou avaliação destes exames.



Numerador: Número de mulheres com gestações finalizadas no período, cadastradas, identificadas e vinculadas 
corretamente nesta equipe, que tiveram um atendimento individual, e com exame avaliado de Sorologia de Sífilis 
(VDRL) e HIV, ou as que realizaram o procedimento de teste rápido para Sífilis e HIV.

• Método de cálculo



O denominador estimado é calculado para todos os municípios a partir do cadastro municipal no SISAB e utilizado 
quando o resultado do denominador identificado for abaixo de 85% do denominador estimado.



1º Passo: IDENTIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE GESTANTE

Para inserir os exames de HIV e sífilis, é
necessário que a mulher esteja com a
condição de gestante ATIVA no
sistema. Você pode acessar essa
informação por meio do bloco
PROBLEMA/CONDIÇÕES E ALERGIAS



2º Passo: INSERIR TESTE RÁPIDO PARA HIV E SÍFILIS

Para inserir os testes rápidos realizados pela 
equipe de saúde, o/a profissional deve entrar 
no SOAP, no campo PLANO, adicionar os testes 
(um teste para sífilis e outro teste para HIV) e 
depois confirmar. Como se trata de um teste 
rápido, aconselhamos que já seja registrado no 
campo Objetivo do SOAP os resultados desses 
testes. 



3º Passo: SOLICITAR SOROLOGIA

Caso seja solicitado a sorologia, no SOAP, 
clicar em EXAMES e inserir os códigos dos 
exames de sífilis e HIV. 

Na consulta subsequente, no campo OBJETIVO 
do SOAP estará registrado os exames 
solicitados. É necessário inserir as informações 
com o resultado da sorologia, clicando na seta 
e modificando o status de não para sim, bem 
como o resultado do exame. 



4º Passo: INSERIR RESULTADO DA SOROLOGIA

1 - Ao clicar na seta em EXAMES SOLICITADOS E/OU AVALIADOS no 
campo OBJETIVO, uma tela se abrirá para informar o resultado de 
exames

2 - Salvar o registro. Ao concluir a inserção, deve constar 
“SIM” no resultado, conforme figura ao lado



5º Passo: INSERIR RESULTADO DA SOROLOGIA, OUTRA FORMA: 

Caso a sorologia não tenha sido solicitada pela equipe, o resultado pode ser 
registrado através do SOAP, no campo Objetivo, clicando em adicionar para 
inserir o resultado dos exames conforme figura. 



• O acompanhamento das gestantes é muito importante para o cuidado com a saúde da mulher para 
que o bebê não tenha sífilis congênita e/ou adquira HIV pela transmissão vertical.

• Os testes rápidos podem ser registrados por médicos/as, enfermeiros/as e técnicos/as de 
enfermagem.

• A sorologia deve ser registrada apenas por médicos/as e enfermeiros/as

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES
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