
                                             

 

Conjunto de Medidas para Profilaxia Pré-exposição (PrEP)  

O pacote de medidas para capacitação em profilaxia pré-exposição (PrEP) foi desenvolvido pela 
ICAP da Universidade de Columbia para apoiar a implementação da PrEP. O conteúdo e as 
ferramentas do treinamento servem como base e podem ser adaptados a contextos específicos. 
Como se trata de uma área em constante desenvolvimento, espera-se que os documentos relativos à 
PrEP sejam atualizados conforme novas informações surgirem e novas experiências forem 
implementadas. As seguintes medidas fazem parte deste pacote: 

1. Conteúdo do programa:  
a. Slides em PowerPoint (documento anexo separadamente) 
b. Manual do treinador e instruções de trabalho ao cuidador (documento anexado 

separadamente) 

2. Ferramentas PrEP M & E: 
a. Avaliação PrEP para triagem de Risco Substancial e Elegibilidade 

 Esta ferramenta documenta o processo para determinar a elegibilidade para 
participação na PrEP entre os pacientes interessados em iniciar a PrEP e 
documentos de encaminhamento aos procedimentos adequados, que inclui a 
PrEP. 

b. Registros PrEP da Instituição de Saúde  

 Esta ferramenta serve como um registro médico do paciente em PrEP a ser 
mantido pela unidade de saúde que está o acompanhando. 

c. Registro do Paciente em PrEP (este documento está anexado separadamente em 
uma planilha excel) 

 Esta ferramenta fornece um resumo das informações longitudinais chaves 
para cada paciente do registro da unidade PrEP.   

d. Formulário de Resumo Mensal da PrEP  

 Esta ferramenta fornece um modelo para os relatórios mensais de rotina para 
os procedimentos PrEP das unidades de saúde.  Os números totais podem 
ser calculados a partir de informações relatadas no Registro de Paciente 
PrEP. 

e. Relatório Trimestral de Análise Coorte (ou Cohort) PrEP   

 Esta ferramenta inclui uma planilha e um modelo de relatório resumo para o 
cálculo e o registro dos resultados dos pacientes PrEP, como a retenção e o 
acompanhamento de testes de HIV. As informações necessárias para o 
preenchimento deste relatório encontram-se disponíveis no Registro de 
Paciente PrEP.  


