
 
 

República de Moçambique 
Ministério da Saúde 

 

Resumo Mensal do PRN para Pacientes ≥ 15 Anos 

Província _______________________________________   US_____________________________________________ 

 

Distrito_________________________________________  Mês  _____________________________________________ 

 Indicadores  TRIAGEM TB CPN CPP TARV TOTAL   Coluna 
correspondente 

no livro de 
registo  

PACIENTES NO INÍCIO DO MÊS (A)    

A 
Nº de pacientes que transitaram do 
mês anterior para este mês  

               

ADMISSÕES (B)    

B1 
Nº de pacientes admitidos com 
desnutrição aguda moderada 
(DAM) com HIV+ e/ou TB 

             17 

B2 
Nº de pacientes admitidos com 
desnutrição aguda moderada 
(DAM) com HIV- ou desconhecido 

             18 

B3 
Nº de pacientes admitidos com 
desnutrição aguda grave (DAG) 
com HIV+ 

             19 

B4 
Nº de pacientes admitidos com 
desnutrição aguda grave (DAG) 
com HIV- ou desconhecido 

             20 

Total Admissões (B1+B2+B3+B4)                

ALTAS (C)    

C1 Nº de pacientes curados              24 

C2 
Nº de pacientes que abandonaram 
o tratamento 

             25 

C3 Nº de óbitos               26 

C4 
Nº de pacientes referidos para o 
TDI 

             27 

C5 
Nº de pacientes transferidos para 
outro sector ou US  

             28 

Total Altas (C1+C2+C3+C4+C5)                

Nº de pacientes que transitam para o 
mês seguinte (A+B-C) 

               

Data: ____________________________      Assinatura do Responsável do Sector: ________________________________________________ 



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO RESUMO MENSAL DO PRN PARA PACIENTES ≥ 15 
ANOS 

 

A - Pacientes no início do mês: Escreva os dados do campo "Nº de pacientes que transitam 
para o mês seguinte" do resumo mensal do mês anterior. 

   

Admissões (B) 

B1 -  Nº de pacientes admitidos com desnutrição aguda moderada (DAM) com HIV+: 
Escreva a soma da coluna 17 do livro de registo correspondente a cada consulta 
relevante (Triagem, TB, CPN, CPP e TARV).  

B2 -  Nº de pacientes admitidos com desnutrição aguda moderada (DAM) com HIV- ou 
desconhecido: Escreva a soma da coluna 18 do livro de registo. 

B3 -  Nº de pacientes admitidos com desnutrição aguda grave (DAG) com HIV+: Escreva a 
soma da coluna 19 do livro de registo. 

B4 -  Nº de pacientes admitidos com desnutrição aguda grave (DAG) com HIV- ou 
desconhecido: Escreva a soma da coluna 20 do livro de registo. 

Total (coluna): Escreva a soma dos pacientes da Triagem, TB, CPN, CPP e TARV. 

Total admissões: Escreva o resultado da soma de B1 a B4. 

 

Altas (C) 

C1 -  Curados: Escreva a soma da coluna 24 do livro de registo. 

C2 -  Abandonos: Escreva a soma da coluna 25 do livro de registo. 

C3 -  Óbitos: Escreva a soma coluna 26 do livro de registo. 

C4 -  Referidos para TDI: Escreva a soma da coluna 27 do livro de registo. 

C5 - Transferidos para outro sector ou US: Escreva a soma da 28 do livro de registo. 

Total Altas: Escreva o resultado da soma de C1 a C5 

  

Nº de pacientes que transitam para o mês seguinte (A+B-C): Escreva o resultado da soma 
de pacientes no início do mês (A) e total de admissões (B) menos total de altas (C) 


