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Introdução ao Pacote de Treinamento de Profilaxia  
Pré-Exposição  (PrEP)  

O Pacote de Treinamento de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) foi desenvolvido pelo ICAP na 
Universidade de Columbia para apoiar a implementação da PrEP. O currículo e as ferramentas servem 
como base para a prestação de serviços de PrEP e podem ser adaptados para se alinhar a políticas, 
sistemas de saúde e contextos epidêmicos específicos. À medida que a PrEP evolui, esses documentos 
exigirão atualização para refletir avanços científicos e de implementação.  O pacote inclui: 

1. Currículo de Treinamento PrEP para Provedores em Ambientes Clínicos 

• Conjunto de Slides de Treinamento PrEP  
§ Os slides No. 10, 27, 37, 40, 56 e 238 devem ser adaptados ao contexto local. 

• Manual do Treinador PrEP 
• Manual do Participante da PrEP, inclui materiais de apoio 
• Um modelo de Certificado de Conclusão 

2. Ferramentas de Monitoramento e Avaliação (M&A) da PrEP  

• Triagem para Risco Substancial e Elegibilidade para a PrEP  
§ Padroniza o processo para determinar elegibilidade para a PrEP.  

• Registro de Triagem da PrEP 
§ Resume as informações do formulário Triagem para Risco Substancial e Elegibilidade para a 

PrEP, incluindo elegibilidade, aceitação e iniciação da PrEP para cada cliente selecionado. 
• Registro da Unidade da PrEP 

§ Um prontuário do cliente da PrEP, que também captura cada visita de acompanhamento 
da PrEP. 

• Registro de Cliente da PrEP  
§ Resume as principais informações longitudinais para cada cliente da PrEP.   

• Rastreador de Soroconversão 
§ Rastreia os resultados para clientes que adquirem o HIV durante a prescrição para a 

PrEP.  
• Formulário de Resumo Mensal da PrEP  

§ Um modelo para relatórios agregados mensais de rotina sobre serviços de PrEP.  
• Relatório de Coorte Trimestral da PrEP  

§ Um modelo para calcular e relatar os resultados trimestrais dos clientes da PrEP, como 
teste de retenção e acompanhamento do HIV.  

3. Treinamento de Treinadores (TOT) para a PrEP: Prepara os indivíduos para entregar o currículo 
de Treinamento PrEP para Provedores em Ambientes Clínicos aos participantes. Os materiais do 
TOT incluem: 

• Conjunto de Slides TOT para PrEP  
• Manual do Treinador TOT para PrEP  
• Manual do Participante TOT para PrEP 
• Modelo de Certificado de Conclusão 


