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PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO 

Relatório de Coorte Trimestral da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) 

Objetivo: Rastrear todos os clientes que iniciaram a PrEP por coorte de PrEP 

Para quem: Todos os clientes que iniciaram a PrEP 

Quando usar:  Trimestralmente (a cada 3 meses) 

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

Documento fonte: Registro de Cliente da PrEP 

 

DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Preencha cada uma das tabelas abaixo para a população completa de clientes da PrEP e cada subpopulação, conforme especificado. As coortes de clientes devem ser definidas com base no mês 
em que os clientes iniciaram a PrEP (por exemplo, os clientes que iniciaram a PrEP entre 1º de junho e 30 de junho de 2019 devem ser atribuídos à coorte de junho de 2019). As coortes de 
cliente a incluir podem ser identificadas através da coluna "Meses desde o início da PrEP", bem como o ano e mês específicos de iniciação da PrEP a serem documentados na coluna 
subsequente. Por exemplo, se o mês atual for junho de 2019 , coortes 1 a 5 seriam definidas e registradas conforme mostrado abaixo. Nota: 1) Indivíduos que recentemente 
testaram HIV+ (coluna 7) não receberão PrEP na consulta atual, então o No. testado para HIV (coluna 6) pode exceder o No. que recebeu PrEP (coluna 5); e 2) 
Resultados nas colunas No. interrompido, acompanhamento perdido e falecido (colunas 8–12) após o ponto de tempo da Coorte 1 são cumulativos e devem incorporar 
quaisquer resultados de pontos de tempo anteriores para a coorte. Dados ilustrativos são mostrados nas tabelas abaixo para demonstrar como os dados devem ser registrados e os 
indicadores, calculados. 

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

§ Nome da unidade: nome do local 

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

§ Trimestre do Relatório (mês final): Mês final (mm) para o trimestre. Por exemplo, se o trimestre for de abril a junho, o mês final será 06. 

§ Ano do Relatório (aaaa): Ano (aaaa) em que este relatório está sendo preenchido, ex. 2019 

TABELA BASAL E DE ACOMPANHAMENTO PARA TODOS OS CLIENTES PrEP 

Incluir clientes de populações-chave e TODOS os outros clientes. 

EXEMPLO: Tabela basal e de acompanhamento para TODOS os clientes PrEP 
 

C
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Basal    Acompanhamento 

Coorte Original 

No. 
transferidos  

entrada 

No. 
transferidos 

(saída) 

No. 
coorte 
atual 

líquida  
(Col. 

1+2-3) 

Na consulta de 
acompanhamento atual Cumulativo para Coorte 

Meses desde 
o início da 

PrEP 

Mês/ano 
de início da 

PrEP 
(mm/aaaa) 

No. 
iniciaram 
a PrEP  
nesta 

clínica  

No. 
receberam 

PrEP 

No. 
testados  

para 
HIV  

No. 
recém-
testados  
HIV+ 

No. 
interromperam: 

teste  
HIV+ 

No. 
interromperam:  
não está mais  

em risco 
substancial 

No. 
interromperam: 

outro motivo 

No.  
acompanhamento  

perdido 

No.  
falecidos 

   Col:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 mês 05/2019 47 0 0 47 45 45 0 0 0 0 2 0 

2 3 meses 03/2019 28 0 1 27 22 23 1 2 2 0 1 0 

3 6 meses 12/2018 21 1 0 22 17 17 0 1 2 0 2 0 

4 9 meses 09/2018 8 0 1 7 4 5 1 1 1 0 1 0 

5 12 meses 06/2018 10 0 0 10 4 4 0 1 1 0 4 0 
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Coorte Original 

§ Mês/ano de início da PrEP (mm/aaaa) Para cada coorte, escreva o mês (mm) e ano (aaaa) desde o mês final deste trimestre. Por exemplo, se este 
relatório estiver sendo concluído em junho de 2019, escreva "05/2019" no espaço de 1 mês. Por 3, 6, 9 e 12 meses atrás, escreva: "03/2019", 
"12/2018", "09/2018" e "06/2018". 

§ Coluna 1 - iniciou a PrEP nesta clínica: Consulte a coluna Data de Início da PrEP no Registro de Clientes da PrEP. Conte todos os clientes que 
iniciaram a PrEP durante cada mês de coorte e escreva os totais na coluna 1. Por exemplo, se 47 clientes iniciaram a PrEP durante maio de 2015, 
escreva "47" no espaço de 1 mês na coluna 1. Se 28 clientes iniciaram a PrEP durante março de 2019, escreva "28" no espaço de 3 meses na coluna 1. 
Inclua em cada coorte APENAS clientes que iniciaram a PrEP durante esses meses. (Por exemplo, não inclua clientes que iniciaram a PrEP em abril ou 
fevereiro.) 

§ Coluna 2 - No. transferências entrada: Consulte o Registro de Cliente da PrEP.  Para cada coorte, use a data das primeiras consultas de PrEP do 
cliente nessa unidade para determinar o número de clientes que foram adicionados à coorte no registro desde o mês inicial da coorte. Por exemplo, se 
um cliente que iniciou a PrEP há 6 meses (a coorte de 12/2018) teve sua primeira consulta de PrEP há dois meses, conte esse cliente como 
transferência de entrada. 

§ Coluna 3 - No. transferências saída: Consulte a coluna Transferências Saída na seção Resultado do Registro de Cliente da PrEP. Para cada coorte, 
conte todos os clientes que foram transferidos (saída) e escreva o total na coluna 3. Por exemplo, se 0 clientes foram transferidos (saída) durante maio 
de 2019, escreva "0" no espaço de 1 mês na coluna 3. 

• Coluna 4 – No. coorte atual líquida (col. 1+2-3): Para cada coorte, adicione as colunas 1 e 2, subtraia a coluna 3 e escreva os resultados na coluna 4. 
Por exemplo, se entre 28 clientes que iniciaram a PrEP em março de 2019, 0 clientes foram transferidos (entrada) e 1 cliente foi transferido (saída), 28 + 
0 - 1 = 27. Escreva "27" no espaço de 3 meses para a coluna 4.  

Na consulta de acompanhamento atual 

§ Coluna 5 - No. receberam PrEP: Consulte a seção Consulta de Acompanhamento do Registro de Cliente da PrEP. Para cada coorte, use as consultas 
de acompanhamento mais recentes para contar todos os clientes que receberam prescrição de PrEP. Escreva os totais na coluna 5. Por exemplo, se 
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entre os clientes que iniciaram a PrEP em março de 2019, 22 receberam prescrição de PrEP durante as consultas de acompanhamento mais recentes, 
escreva "22" no espaço de 3 meses para a coluna 5.  

§ Coluna 6 - No. testados para HIV: Consulte a seção Consulta de Acompanhamento do Registro de Cliente da PrEP.  Para cada coorte, use as 
consultas de acompanhamento mais recentes para contar todos os clientes que foram testados para HIV. Escreva os totais na coluna 6. Por exemplo, se 
entre os clientes que iniciaram a PrEP em março de 2019, 23 foram testados para HIV durante as consultas de acompanhamento mais recentes, escreva 
"23" no espaço de 3 meses para a coluna 6. 

§ Coluna 7 - No. recém-testados HIV+: Consulte a seção Consulta de Acompanhamento do Registro de Cliente da PrEP. Para cada coorte, use as 
consultas de acompanhamento mais recentes dos clientes para contar todos os clientes cujos resultados do teste de HIV foram positivos nessas 
consultas - código Pos no Registro. Escreva os totais na coluna 7. Por exemplo, se entre os clientes que iniciaram a PrEP em março de 2019, o resultado 
do teste de HIV do cliente foi positivo, escreva "1" no espaço de três meses para a coluna 7. 

Cumulativo para Coorte 

Use os dados mais recentes para cada cliente. Por exemplo, se um cliente parou a PrEP e depois reiniciou, não conte como cliente que parou a PrEP. Se um cliente parou a PrEP, depois 
reiniciou e parou novamente, conte como cliente que parou a PrEP. 

§ Coluna 8 – No. interromperam: teste HIV+: Consulte as seções Interrompeu a PrEP e Reiniciou a PrEP do Registro de Cliente PrEP. Para cada 
coorte, conte todos os clientes que interromperam a PrEP porque tiveram teste positivo para HIV - código H no Registro. Escreva os totais na coluna 
8. Por exemplo, se entre clientes que iniciaram a PrEP em março de 2019, 2 clientes interromperam a PrEP devido a um teste de HIV positivo (código 
H) - em qualquer ponto anterior no tempo - escreva "2" no espaço de 3 meses para a coluna 8.  

§ Coluna 9 – No. interromperam: não está mais em risco substancial: Consulte as seções Interrompeu a PrEP e Reiniciou a PrEP do Registro de 
Cliente PrEP. Para cada coorte, conte todos os clientes que interromperam a PrEP porque não estavam mais em risco substancial - código R no 
Registro. Escreva os totais na coluna 9. Por exemplo, se entre clientes que iniciaram a PrEP em março de 2019, 2 clientes interromperam a PrEP por 
não estarem mais em risco substancial - em qualquer ponto anterior no tempo - escreva "2" no espaço de 3 meses para a coluna 9. 

§ Coluna 10 – No. interromperam: outro motivo: Consulte as seções Interrompeu a PrEP e Reiniciou a PrEP do Registro de Cliente PrEP. Para cada 
coorte, conte todos os clientes que interromperam a PrEP por outros motivos - códigos E, C, AN e O no Registro. Escreva os totais na coluna 10. Por 
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exemplo, se entre clientes que iniciaram a PrEP em março de 2019, nenhum cliente interrompeu a PrEP por outros motivos - em qualquer ponto 
anterior no tempo - escreva "0" no espaço de 3 meses para a coluna 10. 

§ Coluna 11 – No. acompanhamento perdido: Consulte a seção de Resultado do Registro de Cliente da PrEP. Para cada coorte, conte todos os 
clientes que foram perdidos no acompanhamento e escreva o total na coluna 11. Por exemplo, se entre clientes que iniciaram a PrEP em março de 
2019, 1 cliente foi perdido no acompanhamento - em qualquer ponto anterior no tempo - escreva "1" no espaço de 3 meses para a coluna 11. 

§ Coluna 12 – No. falecidos: Consulte a seção de Resultado do Registro de Cliente da PrEP. Para cada coorte, conte todos os clientes que faleceram e 
escreva o total na coluna 12. Por exemplo, se entre clientes que iniciaram a PrEP em março de 2018, nenhum cliente faleceu - em qualquer ponto 
anterior no tempo - escreva "0" no espaço de 3 meses para a coluna 12. 

TABELA DE RESUMO DE RESULTADOS DE COORTE PARA TODOS OS CLIENTES PrEP 

Arredondar para cima ou para baixo para o número inteiro mais próximo para todas as porcentagens. 

EXEMPLO: Resumo dos Resultados de TODAS as Coortes 

 

C
oo

rt
e 

Meses desde 
o início da 

PrEP 

Mês/ano de início 
da PrEP (mm/aaaa) % da coorte  

viva e em PrEP   
[Col. 5/Col. 4] * 100 

%  
recebendo teste de HIV 
[Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 

100 

%  
com teste HIV+ nesta 

consulta 

[Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 
100 

% que parou: HIV+ 

[Col. 8/Col. 4] * 100 

% que não está 
mais  

em risco 
substancial 

[Col. 9/Col. 4] * 100 

% acompanhamento  
perdido 

[Col. 11/Col. 4] * 100 

1 1 mês 05/2019 96% 100% 0 0 0 4% 

2 3 meses 03/2019 81% 100% 4% 7% 7% 4% 

3 6 meses 12/2018 77% 100% 0 5% 9% 9% 

4 9 meses 09/2018 71% 100% 20% 14% 14% 14% 

5 12 meses 06/2018 40% 100% 0 10% 10% 40% 
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§ Mês/ano de início da PrEP (mm/aaaa) Para cada coorte, escreva o mês (mm) e ano (aaaa) a partir da tabela anterior. 

• Porcentagem da coorte viva e em PrEP: Para cada coorte, divida a coluna 5 pela coluna 4 da Tabela Basal/Acompanhamento, multiplique por 100 e 
escreva o resultado no espaço apropriado. Por exemplo, se para a coorte de 3 meses, 23 clientes receberam PrEP (coluna 5) entre a coorte atual líquida 
de 27 clientes (coluna 4), 23/27 x 100 = 81%. Escreva "81%" no espaço de 3 meses nesta coluna.  

§ Porcentagem da coorte recebendo teste de HIV: Para cada coorte, divida a coluna 6 pela coluna 5 mais coluna 7 da Tabela 
Basal/Acompanhamento, multiplique por 100 e escreva o resultado no espaço apropriado. Por exemplo, se para a coorte de 3 meses 23 clientes foram 
testados para HIV (coluna 6), 22 clientes receberam PrEP (coluna 5) e 1 cliente testou positivo para HIV (coluna 7), 23/22 + 1 x 100 = 100 %. Escreva 
"100%" no espaço de 3 meses nesta coluna. 

§ Porcentagem com teste HIV+ nesta consulta: Para cada coorte, divida a coluna 7 pela coluna 5 mais coluna 7 da Tabela Basal/Acompanhamento, 
multiplique por 100 e escreva os resultados no espaço apropriado. Por exemplo, se para a coorte de 3 meses 1 cliente testou positivo para HIV (coluna 
7) entre 22 clientes que receberam PrEP (coluna 5), 1/22 + 1 x 100 = 4%. Escreva "4%" no espaço de 3 meses nesta coluna. 

§ Porcentagem que interromperam: HIV+: Para cada coorte, divida a coluna 8 pela coluna 4 da Tabela Basal/Acompanhamento, multiplique por 100 
e escreva os resultados no espaço apropriado. Por exemplo, se para a coorte de 3 meses 2 clientes interromperam a PrEP porque testaram positivo para 
HIV (coluna 8) entre a coorte atual líquida de 27 clientes (coluna 4), 2/27 x 100 = 7%. Escreva "7%" no espaço de 3 meses nesta coluna. 

§ Porcentagem que não está mais em risco substancial: Para cada coorte, divida a coluna 9 pela coluna 4 da Tabela Basal/Acompanhamento, 
multiplique por 100 e escreva os resultados no espaço apropriado. Por exemplo, se para a coorte de 3 meses 2 clientes interromperam a PrEP porque 
não estavam mais em risco substancial (coluna 9) entre a coorte atual líquida de 27 clientes (coluna 4), 2/27 x 100 = 7%. Escreva "7%" no espaço de 3 
meses nesta coluna. 

§ Porcentagem de acompanhamento perdido: Para cada coorte, divida a coluna 11 pela coluna 4 da Tabela Basal/Acompanhamento, multiplique por 
100 e escreva os resultados no espaço apropriado. Por exemplo, se para a coorte de 3 meses, 1 cliente foi perdido no acompanhamento (coluna 11) 
entre a coorte atual líquida de 27 clientes (coluna 4), 1/27 x 100 = 4%. Escreva "4%" no espaço de 3 meses nesta coluna. 
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CLIENTES DE POPULAÇÕES-CHAVE 

1. Homens que fazem sexo com homens (HSH): Use o processo e os cálculos descritos acima para preencher esta tabela e a tabela Resumo dos 
Resultados da Coorte HSH. Inclua apenas clientes listados como HSH na coluna Populações-Chave do Registro de Cliente PrEP. 

2. Pessoas Transgênero (TG): Use o processo e os cálculos descritos acima para preencher esta tabela e a tabela Resumo dos Resultados da Coorte 
TG. Inclua apenas clientes listados como TG na coluna Populações-Chave do Registro de Cliente PrEP. 

3. Profissionais do sexo (PS): Use o processo e os cálculos descritos acima para preencher esta tabela e a tabela Resumo dos Resultados da Coorte 
PS. Inclua apenas clientes listados como PS na coluna Populações-Chave do Registro de Cliente PrEP. 

4. Pessoas que usam drogas injetáveis (PUD): Use o processo e os cálculos descritos acima para preencher esta tabela e a tabela Resumo dos 
Resultados da Coorte PUD. Inclua apenas clientes listados como PUD na coluna Populações-Chave do Registro de Cliente PrEP. 

5. Pessoas na prisão (PP): Use o processo e os cálculos descritos acima para preencher esta tabela e a tabela Resumo dos Resultados da Coorte PP. 
Inclua apenas clientes listados como PP na coluna Populações-Chave do Registro de Cliente PrEP. 

6. TODOS os Clientes de Populações-Chave (HSH +TG+PS+ PUD +PP) Combine os dados das tabelas 1 a 5 (HSH, TG, PS, PUD, PP) para 
preencher esta tabela. Por exemplo, se na coorte de 3 meses 8 homens que fazem sexo com homens (HSH), 2 pessoas transgênero (TG), 3 profissionais 
do sexo (PS), 5 pessoas que usam drogas injetáveis (PUD) e 0 pessoas na prisão (PP) iniciaram a PrEP (coluna 1 na seção basal da tabela), 8 + 2 + 3 + 5 
+ 0 = 18. Escreva "18" no espaço de 3 meses para a Coluna 1 desta tabela.  

7. Resumo de TODOS os Resultados para Coortes de Clientes de Populações-Chave: Insira as datas da coorte e calcule as porcentagens usando os 
cálculos descritos acima (e indicados nos cabeçalhos das colunas). Inclua apenas clientes HSH, TG, PS, PUD e PP. 
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PARTE INFERIOR DO FORMULÁRIO 

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

§ Cargo: Cargo da pessoa que preencheu este relatório 

§ Data: Data em que este relatório é preenchido, dia (dd), mês (mm) e ano (aaaa); ex. 30/04/2019 

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

§ Cargo: Cargo da pessoa que verificou este relatório 

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


