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PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO 

Formulário de Resumo Mensal da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) 

Objetivo: Monitorar todos os clientes que fizeram triagem para a PrEP (elegíveis e não elegíveis) 

Para quem: Todos os clientes que fizeram triagem para a PrEP (elegíveis e não elegíveis) 

Quando usar:  Mensalmente 

Pessoal responsável: O provedor designado de prestação de serviços PrEP (provedor responsável 
e/ou membro da equipe de dados ou Monitoramento e Avaliação) 

Documentos fonte: Registro de Triagem da PrEP e o Registro de Cliente da PrEP. 

 

DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Use dados do Registro de Triagem da PrEP e do Registro de Cliente da PrEP para preencher este 
formulário. 

§ Nome da unidade: nome do local 

§ Nível da unidade: Nível da unidade, ex. Hospital Regional  

§ Código da unidade: Código da unidade de saúde (se aplicável) 

§ Bairro: bairro em que a unidade está localizada 

§ Província/Região: província ou região em que a unidade está localizada 

§ Mês do Relatório: Mês (mm) em que este relatório está sendo preenchido 

§ Ano do Relatório: Ano (aaaa) em que este relatório está sendo preenchido 

SEÇÃO 1: TODOS OS NOVOS CANDIDATOS À PrEP 

Use dados do Registro de Triagem da PrEP e do Registro de Cliente da PrEP para preencher esta seção. 

1.1 Número de novos clientes que receberam testes de HIV para triagem durante o período, por 
gênero e idade 

§ Retire os dados do Registro de Triagem para PrEP e calcule os totais por gênero e idade para 
todos os NOVOS clientes que receberam teste de HIV para triagem de PrEP durante este 
mês.  

§ Registre cada total na célula apropriada. Por exemplo, se houver 10 mulheres HIV-negativas 
com idades entre 30 e 34 anos para este mês, escreva "10" naquela célula. 

§ Total (última coluna da tabela 1.1): Para cada linha, adicione todos os números na linha e escreva 
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o total na célula Total. 

§ Total (últimas 2 linhas da tabela 1.1): Após preencher os totais para todas as faixas etárias e 
gêneros, adicione os totais de HIV-negativos e HIV-positivos em cada coluna e escreva esses 
totais nas duas últimas linhas de cada coluna. 
 

Tabela 1.1 Dados da Amostra 
 

Gênero 

Faixa Etária (anos) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 Total 

Feminino          

HIV-negativo 5 4 15 10 8 7 3 1 53 

HIV-positivo 3 8 10 6 6 5 1 0 39 

Masculino          

HIV-negativo 7 10 16 12 9 6 4 0 64 

HIV-positivo 4 11 5 3 5 2 2 1 33 

Transgênero          

HIV-negativo 1 2 0 3 1 0 0 0 7 

HIV-positivo 0 1 1 1 2 1 0 0 6 

Total          

HIV-negativo 13 16 31 25 18 13 7 1 124 

HIV-positivo 7 20 16 10 13 8 3 1 78 

 
 
1.2 Número de novos clientes que receberam testes de HIV para triagem da PrEP durante o período, 
entre populações-chave, por idade 

§ Retire os dados do Registro de Triagem para PrEP e calcule os totais por população-chave e 
idade para todos os NOVOS clientes que receberam teste de HIV para triagem de PrEP 
durante este mês. 

§ Registre cada total na célula apropriada. Por exemplo, se houver 23 homens HIV-positivos que 
fazem sexo com homens (HSH) com idades entre 25 e 29 anos para este mês, escreva "23" 
naquela célula. 

§ Total (última coluna da tabela 1.2): Para cada linha, adicione todos os números na linha e escreva 
o total na célula Total. Por exemplo: 

 



	 Procedimentos Operacionais Padrão Versão 1.0 Março 2019: Formulário de Resumo Mensal da PrEP  3	

Tabela 1.2 Dados da Amostra 
 

Grupo de 
população-

chave 

Faixa Etária (anos) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 Total 

HSH          

HIV-negativo 5 8 16 6 5 4 1 0 45 

HIV-positivo 9 15 23 2 3 5 1 0 58 

 

§ Não inclua clientes que não sejam membros de populações-chave. 

§ HSH = Homens que fazem sexo com homens; PUD = Pessoas que usam drogas injetáveis; 
PP = Pessoas na prisão 

§ Total (últimas 2 linhas da tabela 1.2): Após preencher os totais para todas as faixas etárias e 
populações-chave, adicione os totais de HIV-negativos e HIV-positivos em cada coluna e 
escreva esses totais nas duas últimas linhas de cada coluna.  

 
1.3 Número de clientes determinados como elegíveis para a PrEP durante o período, por gênero e idade 

§ Retire os dados do Registro de Triagem para PrEP e calcule os totais por gênero e idade para 
todos os NOVOS clientes que receberam teste de HIV e foram determinados elegíveis para a 
PrEP durante este mês.  

§ Registre cada total na célula apropriada. Por exemplo, se houver 3 mulheres com idades entre 
20 e 24 anos que foram testadas para o HIV e estão elegíveis para receber a PrEP neste mês, 
escreva "3" nessa célula. 

§ *Nenhuma recomendação global para PrEP entre adolescentes foi desenvolvida 

§ Total (última coluna da tabela 1.3): Para cada linha, adicione todos os números na linha e escreva 
o total na célula Total. 

§ Total (última coluna da tabela 1.3): Após preencher os totais para todas as faixas etárias e gêneros, 
adicione os totais em cada coluna e escreva esses totais na última linha de cada coluna. Por 
exemplo: 

Tabela 1.3 Dados da Amostra 
 

Gênero 

Faixa Etária (anos) 

15-19* 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 Total 

Feminino 4 3 10 8 3 2 1 0 31 
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Masculino 5 11 15 5 4 3 1 0 44 

Transgênero 1 2 0 3 1 0 0 0 7 

Total  10 16 25 16 8 5 2 0 82 

*Nota: Nenhuma recomendação global para PrEP entre adolescentes foi desenvolvida 
 

1.4 Número de clientes determinados como elegíveis para a PrEP durante o período, por grupo de 
população-chave e idade 

§ Retire os dados do Registro de Triagem para PrEP e calcule os totais por população-chave e 
idade para todos os NOVOS clientes que receberam teste de HIV e foram determinados 
elegíveis para a PrEP durante este mês.  

§ Registre cada total na célula apropriada. Por exemplo, se houver 2 pessoas transgênero com 
idades entre 15 e 19 anos que foram testadas para o HIV e estão elegíveis para receber a PrEP 
neste mês, escreva "2" nessa célula. 

§ Total (última coluna da tabela 1.4): Para cada linha, adicione todos os números na linha e escreva 
o total na célula Total. Por exemplo: 

 
Tabela 1.4 Dados da Amostra 

 

Grupo de 
população-

chave 

Faixa Etária (anos) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 Total 

HSH 5 7 14 6 3 2 1 0 38 

Transgênero 2 5 4 1 1 0 0 0 13 

 
§ Não inclua clientes que não sejam membros de populações-chave. 

§ HSH = Homens que fazem sexo com homens; PUD = Pessoas que usam drogas injetáveis; 
PP = Pessoas na prisão 

§ Total (última coluna da tabela 1.4): Após preencher os totais para todas as faixas etárias e 
populações-chave, adicione os totais em cada coluna e escreva esses totais na última linha de 
cada coluna. 

 
1.5 Número de clientes que iniciaram a PrEP durante o período, por gênero e idade 

§ Retire os dados do Registro de Cliente PrEP e calcule os totais por gênero e idade para todos 
os NOVOS clientes que iniciaram a PrEP durante este mês.  
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§ Registre cada total na célula apropriada. Por exemplo, se houver 12 homens com idades entre 
25 e 29 anos que começaram a PrEP este mês, escreva "12" naquela célula. 

§ Total (última coluna da tabela 1.5): Para cada linha, adicione todos os números na linha e escreva 
o total na célula Total. Por exemplo: 

 
Tabela 1.5 Dados da Amostra 

 

Gênero 

Faixa Etária (anos) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 Total 

Feminino 3 3 8 8 2 1 1 0 26 

Masculino 4 9 12 5 3 3 1 0 37 

 

§ Total (última coluna da tabela 1.5): Após preencher os totais para todas as faixas etárias e gêneros, 
adicione os totais em cada coluna e escreva esses totais na última linha de cada coluna. 

1.6 Número de clientes que iniciaram a PrEP durante o período, por grupo de população-chave e 
idade 

§ Retire os dados do Registro de Cliente PrEP e calcule os totais por população-chave e idade 
para todos os NOVOS clientes que iniciaram a PrEP durante este mês.  

§ Registre cada total na célula apropriada. Por exemplo, se houver 12 homens que fazem sexo 
com homens (HSH) com idades entre 25 e 29 anos que iniciaram a PrEP este mês, escreva 
"12" naquela célula. 

§ Total (última coluna da tabela 1.6): Para cada linha, adicione todos os números na linha e escreva 
o total na célula Total. Por exemplo: 

 
Tabela 1.6 Dados da Amostra 

 

Grupo de 
população-

chave 

Faixa Etária (anos) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 Total 

HSH 5 7 12 4 2 2 1 0 33 

Transgênero 2 4 3 1 1 0 0 0 11 

 
§ Não inclua clientes que não sejam membros de populações-chave. 

§ HSH = Homens que fazem sexo com homens; PUD = Pessoas que usam drogas injetáveis; 
PP = Pessoas na prisão 
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§ Total (última coluna da tabela 1.6): Após preencher os totais para todas as faixas etárias e 
populações-chave, adicione os totais em cada coluna e escreva esses totais na última linha de 
cada coluna. 

SEÇÃO 2: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA PrEP 
 
Use dados do Registro de Cliente PrEP para preencher este formulário. 

2.1 Número de clientes que retornam à PrEP recebendo testes de HIV de acompanhamento 
durante o período, por gênero e idade 

§ Retire os dados do Registro de Cliente PrEP e calcule os totais por gênero e idade para todos 
os clientes que voltaram à PrEP que receberam teste de HIV de acompanhamento durante este 
mês.  

§ Registre cada total na célula apropriada. Por exemplo, se houver 8 mulheres HIV-negativas 
com idades entre 30 e 34 anos para este mês, escreva "8" naquela célula. 

§ Total (última coluna da tabela 2.1): Para cada linha, adicione todos os números na linha e escreva 
o total na célula Total. Por exemplo: 

 
Tabela 2.1 Dados da Amostra 

 

Gênero 

Faixa Etária (anos) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 Total 

Feminino          

HIV-negativo 3 2 6 8 2 1 1 0 23 

HIV-positivo 0 1 2 0 0 0 0 0 3 

 

§ Total (últimas 2 linhas da tabela 2.1): Após preencher os totais para todas as faixas etárias e 
gêneros, adicione os totais de HIV-negativos e HIV-positivos em cada coluna e escreva esses 
totais nas duas últimas linhas de cada coluna. 

2.2 Número de clientes que retornam à PrEP recebendo teste de HIV de acompanhamento 
durante o período, por grupo de população-chave e idade 

§ Retire os dados do Registro de Cliente PrEP e calcule os totais por população-chave e idade 
para todos os clientes que voltaram à PrEP que receberam teste de HIV de acompanhamento 
durante este mês.  

§ Registre cada total na célula apropriada. Por exemplo, se houver 6 homens HIV-negativos que 
fazem sexo com homens (HSH) com idades entre 20 e 24 anos para este mês, escreva "6" 
naquela célula. 
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§ Total (última coluna da tabela 2.2): Para cada linha, adicione todos os números na linha e escreva 
o total na célula Total. Por exemplo: 

 
Tabela 2.2 Dados da Amostra 

 

Grupo de 
população-

chave 

Faixa Etária (anos) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 Total 

HSH          

HIV-negativo 4 6 10 4 2 1 1 0 28 

HIV-positivo 1 1 2 0 0 1 0 0 5 

 

§ Não inclua clientes que não sejam membros de populações-chave. 

§ HSH = Homens que fazem sexo com homens; PUD = Pessoas que usam drogas injetáveis; 
PP = Pessoas na prisão 

§ Total (últimas 2 linhas da tabela 2.2): Após preencher os totais para todas as faixas etárias e 
populações-chave, adicione os totais de HIV-negativos e HIV-positivos em cada coluna e 
escreva esses totais nas duas últimas linhas de cada coluna. 

2.3 Número de clientes atualmente recebendo PrEP desta unidade, por gênero e idade 

§ Retire os dados do Registro de Cliente PrEP e calcule os totais por gênero e idade para todos 
os clientes atualmente recebendo PrEP durante este período.  

§ Registre cada total na célula apropriada. Por exemplo, se houver 9 homens com idades entre 20 
e 24 anos atualmente recebendo PrEP nesta unidade este mês, escreva "9" naquela célula. 

§ Total (última coluna da tabela 2.3): Para cada linha, adicione todos os números na linha e escreva 
o total na célula Total. Por exemplo: 

Tabela 2.3 Dados da Amostra 
 

Gênero 

Faixa Etária (anos) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 Total 

Feminino 3 3 8 8 2 1 1 0 26 

Masculino 4 9 12 5 3 3 1 0 37 
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§ Total (última coluna da tabela 2.3): Após preencher os totais para todas as faixas etárias e gêneros, 
adicione os totais em cada coluna e escreva esses totais na última linha de cada coluna. 

2.4 Número de clientes atualmente recebendo PrEP nesta unidade, por grupo de população-
chave e idade 

§ Retire os dados do Registro de Cliente PrEP e calcule os totais por população-chave e idade 
para todos os clientes atualmente recebendo PrEP durante este mês.  

§ Registre cada total na célula apropriada. Por exemplo, se houver 12 homens que fazem sexo 
com homens (HSH) com idades entre 25 e 29 anos atualmente recebendo PrEP este mês, 
escreva "12" naquela célula. 

§ Total (última coluna da tabela 2.4): Para cada linha, adicione todos os números na linha e escreva 
o total na célula Total. Por exemplo: 

Tabela 2.4 Dados da Amostra 

Grupo de 
população-
chave 

Faixa Etária (anos) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 Total 

HSH 5 7 12 4 2 2 1 0 33 

Transgênero 2 4 3 1 1 0 0 0 11 

 

§ Não inclua clientes que não sejam membros de populações-chave. 

§ HSH = Homens que fazem sexo com homens; PUD = Pessoas que usam drogas injetáveis; 
PP = Pessoas na prisão 

§ Total (última coluna da tabela 2.4): Após preencher os totais para todas as faixas etárias e 
populações-chave, adicione os totais em cada coluna e escreva esses totais na última linha de 
cada coluna. 

PARTE INFERIOR DO FORMULÁRIO 

§ Formulário preenchido por: Nome da pessoa que preencheu este formulário (primeiro nome 
e sobrenome) 

§ Cargo: Cargo da pessoa que preencheu este formulário 

§ Data: Data em que este formulário é preenchido, dia (dd), mês (mm) e ano (aaaa); ex. 
30/04/2018 

§ Formulário verificado por: Nome da pessoa que verificou este formulário (primeiro nome e 
sobrenome) 

§ Cargo: Cargo da pessoa que verificou este formulário 

§ Data: Data em que este formulário é verificado, dia (dd), mês (mm) e ano (aaaa) 


