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Origem dos dados 

Os dados disponíveis são oriundos do Sistema de Controle de Exames Laboratoriais da Rede Nacional de 
Contagem de Linfócitos CD4+/CD8+ e Carga Viral do HIV (SISCEL), sistema este gerido pela Ministério da 
Saúde, em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. As informações sobre este 
indicador são fornecidas pela Gerência de IST/Aids e Hepatites Virais da Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio de Janeiro. 

Descrição dos indicadores disponíveis para tabulação 

Atenção: Estas informações estão disponíveis a partir de 2019. 

Este indicador é utilizado na Pactuação Bipartite 2020. 

% de indivíduos com 13 anos e mais com 1º CD4 > 350 céls/ml 

Proporção de indivíduos com 13 anos e mais com primeiro CD4 acima de 350 céls/ml sobre o número total 
de indivíduos com 13 anos e mais que realizaram exames de carga viral no período. 

Indivíduos com 13 anos e mais com 1º CD4 > 350 céls/ml 

Número de indivíduos com 13 anos e mais com primeiro CD4 acima de 350 céls/ml. 

Indivíduos com 13 anos e mais examinados 

Número indivíduos com 13 anos e mais que realizaram exames de carga viral. 

http://www.aids.gov.br/pt-br/sistema-de-informacao/sistema-de-controle-de-exames-laboratoriais-da-rede-nacional-de-contagem-de
http://www.aids.gov.br/pt-br/sistema-de-informacao/sistema-de-controle-de-exames-laboratoriais-da-rede-nacional-de-contagem-de


Seleções Disponíveis 

Períodos disponíveis, Ano, Quadrimestre 

Ano ou quadrimestre de atendimento. Estão disponíveis as informações a partir de 2019. 

Município, Região de Saúde 

Área geográfica de residência do paciente. 


