
Ficha de Resumo Mensal 
para a Unidade Sanitária - HIV/SIDA

Mod. SIS H04-A

Província ___________________________________________

Distrito _____________________________________________

Unidade Sanitária ____________________________________



Nº de pacientes que iniciou TARV nesta unidade
sanitária durante o mês

Nº de transferidos de outras US em TARV
 durante o mês

Nº de reinícios TARV durante o mês
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B.1)

B.2)

B.3)

B.4)

B.5)

B.6)

B.7)

B.8)

B.9)

B.10)

B.11)

B.12)

B.13)

Nº de entradas TARV durante o mês           
(B.4 = B.1 + B.2 + B.3)

Nº de transferidos para outras US em TARV
 durante o mês

Nº cumulativo de pacientes que iniciou TARV 
nesta unidade sanitária até ao fim do mês
 (B.11 = B.1 + B.10)

Nº activo em TARV até ao fim do mês anterior
(copiar B.13 do mês anterior)
Nº activo em TARV no fim do mês          
  (B.13 = B.12 + B.4 - B.9)

Nº de suspensos TARV durante o mês

Nº de abandonos TARV durante o mês

Nº de óbitos TARV durante o mês

Nº de saídas TARV durante o mês    
(B.9 = B.5 + B.6 + B.7+ B.8)

Nº cumulativo de pacientes que iniciou TARV 
nesta unidade sanitária até ao fim do mês
 anterior (copiar B.11 do mês anterior)

Dos activos em TARV no fim do mês (B.13), subgrupo que realizou um teste de Carga Viral (CV)
 durante o mês (Notificação anual!)

Dos activos em TARV no fim do mês (B.13), subgrupo que recebeu um resultado de Carga Viral (CV)
 durante o mês (Notificação anual!)

Dos activos TARV no fim do mês (B.13), subgrupo que recebeu resultado de CV com supressão virológica
 durante o mês (<1000 cópias/mL) (Notificação anual!)

C.1)

C.2)

C.3)

E.1)

Dos pacientes que vieram à consulta durante o mês, subgrupo que foi rastreado para TB

Nº de pacientes que vieram, pelo menos, a uma consulta durante o ANO (Notificação anual!)

F.1)

E.2)

E.3)

Dos novos inscritos em cuidados durante o mês (A.2), subgrupo que foi rastreado para TB

Dos novos inscritos em cuidados durante o mês (A.2), subgrupo de pacientes que iniciou profilaxia com 
isoniazida (TPI)

Dos novos inscritos em cuidados durante o mês (A.2), subgrupo que foi diagnosticado como TB activa

F.2)

F.3)

Nº de pacientes que vieram à consulta durante o mês

Nome

________________________________

Nome

________________________________

Data

________/________/____________

Total
0-14

 anos
0-4

anos
5-9

anos

10-14 anos 15-19 anos 20/ + anos

F MMF

Total 
15/ +
anos

TOTAL
GERAL

Adoles
centes
10-19 A

TOTAL

TOTAL

0-14 anos 15/ + anos

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

Mod. SIS H04-A

Ficha de Resumo Mensal para a Unidade Sanitária - HIV / SIDA

Provincia:    ________________________          Distrito:  ___________________________

Unidade Sanitária:  _______________________    Mês:  __________________      Ano: ______________

A.1)

A.2)

A.3)

Nº cumulativo de pacientes que iniciou Pré-TARV
(cuidados HIV) nesta US até ao fim do mês anterior 
(copiar A.3 do mês anterior)
Nº de pacientes que iniciou Pré-TARV (cuidados
HIV) nesta unidade sanitária durante o mês
Nº cumulativo de pacientes que iniciou Pré-TARV
 (cuidados HIV) nesta unidade sanitária
 até ao fim do mês      (A.3 = A.1 + A.2)

0-4
anos

5-9
anos F M F M

10-14 anos 15-19 anos 20/ + anos Total
0-14

 anos

Total 
15/ +
anos

TOTAL
GERAL

Adoles
centes
10-19 A

NID da Unidade Sanitária: ______________________
F M

F M



Validações - Resumo Mensal para a Unidade Sanitária - HIV/SIDA

A.1)

Todos as células estão preenchidas?

Há números repetidos? Se sim, verificar se foram copiados por engano. 

Há números muito maiores que os registados nos meses anteriores? Se sim, verificar 
se é um erro. (Verificar nos dados que a US apresenta em gráfico ou tabela)

Repetir as somas. Estão correctas?

A.2)

A.3)

Nº cumulativo de pacientes que iniciou Pré-TARV (cuidados HIV)
nesta US até ao fim do mês anterior (copiar A.3 do mês anterior)

Verificar a cópia

A.1 ≤ A.3
Nº de pacientes que iniciou Pré-TARV (cuidados HIV) nesta unidade
sanitária durante o mês

Nº cumulativo de pacientes que iniciou Pré-TARV (cuidados HIV)
nesta unidade sanitária até ao fim do mês      (A.3 = A.1 + A.2)

A.2 ≤ A.3

VERIFICADO
Assinalar com “   ”

Verificar o
cálculo

Nº de pacientes que iniciou TARV nesta unidade sanitária durante o mês B.1 ≤ B.4

Nº de transferidos de outras US em TARV durante o mês B.2 ≤ B.4

Nº de reinícios TARV durante o mês

En
tra
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B.1)

B.2)

B.3)

B.4)

B.5)

B.6)

B.7)

B.8)

B.9)

B.10)

B.11)

B.12)

B.13)

Nº de entradas TARV durante o mês              (B.4 = B.1 + B.2 + B.3)

Nº de transferidos para outras US em TARV durante o mês

Nº cumulativo de pacientes que iniciou TARV nesta unidade sanitária
até ao fim do mês (B.11 = B.1 + B.10)

Nº activo em TARV até ao fim do mês anterior (copiar B.13 do mês anterior)

Nº activo em TARV no fim do mês            (B.13 = B.12 + B.4 - B.9)

Nº de suspensos TARV durante o mês

Nº de abandonos TARV durante o mês

Nº de óbitos TARV durante o mês

Nº de saídas TARV durante o mês      (B.9 = B.5 + B.6 + B.7+ B.8)

Nº cumulativo de pacientes que iniciou TARV nesta unidade sanitária
até ao fim do mês anterior (copiar B.11 do mês anterior)

B.3 ≤ B.4

Verificar o
cálculo

B.5 ≤ B.9

B.6 ≤ B.9

B.7 ≤ B.9

B.8 ≤ B.9

Verificar o
cálculo

Verificar a cópia

B.10 ≤ B.11

Verificar o
cálculo

Verificar 
a cópia

Verificar 
o cálculo

C.1)

C.2)

C.3)

Dos pacientes que vieram à consulta durante o mês, subgrupo que foi 
rastreado para TB

Nº de pacientes que vieram, pelo menos, a uma consulta durante o
ANO (Notificação anual!)

F.1)

Dos inícios Pré-TARV durante o mês (A.2), subgrupo que foi rastreado para TB

Dos inícios Pré-TARV durante o mês (A.2), subgrupo de pacientes que iniciou 
profilaxia com isoniazida (TPI)

Dos inícios Pré-TARV durante o mês (A.2), subgrupo que foi diagnosticado 
como TB activa

F.2)

F.2)

Nº de pacientes que vieram à consulta durante o mês

F.2 ≤ F.1

Dos activos em TARV no fim do mês (B.13), subgrupo que realizou um teste 
de Carga Viral (CV) durante o mês (Notificação anual!)

Dos activos em TARV no fim do mês (B.13), subgrupo que recebeu um resulta-
do de Carga Viral (CV) durante o mês (Notificação anual!)
Dos activos TARV no fim do mês (B.13), subgrupo que recebeu resultado de 
CV com supressão virológica durante o mês (<1000 cópias/mL) (Notificação 
anual!)

E.1)

E.2)

E.3)
E.3 ≤ B.13

E.3 ≤ E.2

E.2 ≤ B.13

E.1 ≤ B.13

C.1 ≤ A.2

C.2 ≤ A.2

C.3 ≤ A.2

a

VERIFICADO
Assinalar com “   ”a

                               Nome

________________________________

                               Nome

________________________________

                           Data

________/________/____________


