
 
 
 
 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 
Relatório Mensal – Tratamento de Desnutrição em Ambulatório – Crianças dos 
6 meses aos 14 anos 
 
Instruções de preenchimento 

O relatório mensal do tratamento da desnutrição em ambulatório contém os principais 
indicadores da monitoria de rotina, que os profissionais de saúde devem recolher no fim de 
cada mês. Toda a informação necessária para preencher o Relatório Mensal do TDA tem 
como fonte de dados o Livro de Registo do Programa de Reabilitação Nutricional.  
   

Colunas do Relatório Mensal do TDA 
Que informação preencher na coluna 
correspondente 

Doentes no inicio do 
mês 

A Número de doentes que transitaram do mês anterior 
para o mês em reportagem 

Casos Novos  B1 Número de doentes admitidos ao PRN pela primeira 
vez no mês de reportagem 

Referidos do TDI B2 Número de doentes que têm alta do TDI e continuam 
o tratamento para o mesmo episódio de desnutrição 
em ambulatório 

Abandonos que 
retornam 

B3 Número de doentes que abandonam o tratamento e 
retornam para serem tratados pelo mesmo episódio 
de desnutrição 

Total admissões B=(B1+B2+B3) Número de doentes inscritos no PRN, 
independentemente de estarem a receber tratamento 
ou suplemento num determinado mês 

Curados (P/E ≥-1 DP) C1 Número de doentes que alcançaram os critérios de 
alta no tratamento em ambulatório (P/E ≥ -1 DP) 

Abandonos C2 Número de doentes ausentes por duas visitas 
consecutivas. 

Óbitos C3 Número de  doentes que perderam a vida e foram 
reportados como tal 

Referidos para 
internamento 

C4 Número de  doentes transferidos do ambulatório para 
internamento 

Transferidos para outro 
sector ou unidade 
sanitária 

C5 Número de doentes que por uma razão médica terão 
sido transferidos para uma outra seccção da mesma 
unidade sanitária para receber cuidados 
especializados, ou transferidos para outra U.S. 
porque a casa do doente está mais perto de uma outra 
US ou por outros motivos 

Total de saídas do 
programa  

C = 
(C1+C2+C3+C4 

+C5) 

Número total de  doentes que saem do programa por 
motivos de cura, abandono, morte, referência para o 
internamento e transferências para outro sector ou 
US. 

Total de doentes que 
transitam para o mês 
seguinte 

D = (A+B)-C Número total de  doentes que que não terminaram o 
tratamento e vão dar continuidade no mês seguinte.  



 
 
 
 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

RELATÓRIO MENSAL – TRATAMENTO DE DESNUTRIÇÃO EM AMBULATÓRIO CRIANÇAS DOS 6 MESES AOS 14 ANOS 

NOME DA UNIDADE SANITÁRIA 
 

 
RELATÓRIO 

PREPARADO POR  

CÓDIGO DA UNIDADE SANITÁRIA   PROVINCIA 
 

NOME DO SECTOR DA UNIDADE 
SANITÁRIA 

 

 
DISTRITO 

 

DATA DO RELATÓRIO  
 MÊS/ANO 

 
 

 

Grupos etários 
 

Doentes 
no início  
do mês 

(A) 

Admissões (B) 

Total 
Admissões 

B=(B1+B2+B3) 

Saídas do Programa (C) 

Total Saídas do 
Programa 

C=(C1+C2+C3+
C4+C5) 

Total de doentes que 
transitam para o 

mês seguinte 
D=(A+B-C) 

Casos 
Novos 
(B1) 

Re-admissões 

Curados 
(C1) 

Aban- 
donos 
(C2) 

Òbitos 
(C3) 

 
Referidos 
para TDI 

(C4) 

Tranferidos 
para outro 

sector ou US 
(C5) 

Referidos 
do TDI 

(B2) 

Abando-
nos que 

Retornam 
 (B3) 

1 
6-59 meses DAG            

 
 

2 
6-59 meses DAM            

 
 

 
Sub-total 6-59 meses           

 
 

3 
5-14 anos DAG            

 
 

4 
5-14 anos DAM            

 
 

 
Sub-total 5-14 anos           

 
 

 
TOTAL           

 
 

Fórmula para cálculo de indicadores de desempenho C1/C*100 C2/C*100 C3/C*100 C4/C*100 C5/C*100 

Proporção de saídas 6-59 meses      

Proporção de saídas 5-14 anos      

 


