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Forte recuperação em testes e identificação de casos, pós-
COVID

▪ Recuperando-se da queda 
relacionada ao COVID no STS 
AF20 3ºT.

▪ As adaptações significativas do 
programa permitiram a retomada 
do teste de caso índice baseado 
na comunidade.

▪ Outros desligamentos devido ao 
ressurgimento de COVID podem 
reduzir os testes e a descoberta 
de casos novamente no AF21 ou 
AF22.

Congelamento 
relacionado ao COVID 

nos testes da 
comunidade 

colocados em vigor.

Número de Testes, Número de Novos Positivos Identificados e Rendimento do Teste, por Trimestre, Todas as 
Modalidades, Moçambique
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As Metas Gerais de Rendimento do COP21 Exigem Maior Eficiência de 
Teste

▪ A meta de rendimento geral do COP21 foi 
fixada em 20% acima do rendimento 
histórico do AF21 de 4,2%, devido à 
expansão planejada do teste de caso índice 
e triagem ATIP otimizada em locais de alto 
volume.

▪ O progresso para alcançar o primeiro 90, 
bem como a introdução de mais retestes 
Pós-CAN, levaram a um declínio gradual no 
rendimento geral ao longo do tempo.

▪ Em geral, as metas de rendimento feminino 
são menos ambiciosas do que as 
masculinas devido à maior expansão do 
reteste Pós-CAN no COP21.

▪ Rendimento alvo geral no COP21: 5%

Sexo
Homens
Mulheres

Rendimento de Teste e Resiultados de todas as Modalidades, 
AF18-AF21, e AF22 rendimento de   testes (provisional) por Sexo
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Teste de Índice Eficiente e Altos Volumes de Positivos do ATIP

▪ O teste de índice oferece os 
maiores rendimentos em 
Moçambique:
▪ 29% média para adultos com 

mais de 15 anos
▪ 2.7% média para pedestres

<15
▪ O teste iniciado pelo provedor 

contribui com 65% de todos os 
novos positivos.

▪ ATV baseado em instalações 
contribuidor importante para 
novos positivos.

▪ Necessidade de melhorar o uso 
consistente de ferramentas de 
triagem ATIP.

Número de novos positivos identificados e rendimento de 
teste, por modalidade, AF21 1º Trimestre
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Recuperação no Teste de Caso Índice Baseado na Comunidade no AF21

▪ As restrições relacionadas ao COVID-
19 interromperam o teste de caso 
índice da comunidade no AF20 3ºT.-
4ºT.

▪ As adaptações programáticas 
permitiram que o teste de caso 
índice baseado na comunidade se 
recuperasse no 1ºT do AF21 para os 
níveis pré-COVID.

▪ O teste de caso índice baseado em 
instalações atingiu o maior volume de 
todos os tempos, durante o 1ºT do 
AF21.

▪ O teste de CI total no 1º T. do AF21 
atingiu um máximo histórico de quase 
100 mil.

Volume e rendimento de teste de caso de índice com base na 
comunidade e nas instalações (%), por Quater, AF20 1ºT-AF20 1ºT 
Idenficado Positivo, e Rendimento de Teste, por Modalidade, AF21 
1ºTrimestre

ModalidadeÍndice
Índice (Comunidade)
Índice (Instalações)
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Recuperação no Teste de Índice Pediátrico no AF21

▪ Volume de teste de volta aos 
trilhos para crianças e 
adolescentes.

▪ Teste de caso índice de crianças 
biológicas de PVHIV <15, 
rendimento médio de 3-5%.

▪ Teste de caso índice de adultos 
com mais de 20 anos, 
rendimentos médios de 30-35%.
▪ O teste de caso de jovens de 

15-19 anos inclui parceiros 
sexuais indexados e filhos 
biológicos de PVHIV e 
rendimento médio de 15-
20%

Volume e rendimento de teste de caso índice 
(%), por faixa etária, por quarto, AF20 1º T -AF20 
1º T 

Faixa Etária do 
Grupo
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Necessidade de Alcançar mais Homens Jovens através de Testes de 
Casos Indexados

▪ Entre os recém-diagnosticados 
PVHIV testados como contactos 
índice, as mulheres jovens sobre-
representam significativamente 
os homens jovens entre os 15-29 
anos de idade.

▪ Estes dados indicam que muitos dos 
contactos índice de adolescentes do 
sexo feminino são contactos sexuais e 
não filhos biológicos de PVHVI.

▪ Os parceiros masculinos identificados 
como positivos através de testes de 
índice baseados em instalações nas 
clínicas CAN, são agora reportados 
como "Idade Desconhecida".

Sexo
Homens
Mulheres

Positivos Identificados através de Teste de Caso Indexado, por 
Idade & Sexo, AF21 1º T



9

O Estudo Universal de Testagem DaVinci mostra que a expansão do Teste de casos 
de índice para Adolescentes 15-19 identificaria poucos AVHIV adicionais, com Baixo 
Rendimento, • A ferramenta de rastreio MISAU contém 

uma vasta gama de factores de risco e 
sinais/sintomas

• A política actual é o rastreio universal de 
crianças adolescentes de casos indexados 
e testes + ecrãs

• Numa experiência de rastreio universal 
baseada na ATIP, 19/22 (86,5%) de 
adolescentes seropositivos foram 
identificados através de rastreio

• O benefício incremental da mudança 
política parece pequeno e deve ser 
ponderado contra a confusão de/custo de 
uma rápida rotatividade política turnover

• Limitações

• Desconhece-se se algum ou todos os 3 
positivos que foram negativos foram filhos 
de casos de índice 

• Os dados da ATIP nesta comunidade podem 
não representar totalmente a definição de 
casos de índice a nível nacional

Adolescentes 15-19 que 
satisfazem os critérios de 

elegibilidade
621

Critérios de rastreio 
MISAU STS aplicados

Os critérios de rastreio do 
MISAU para testar foram 

cumpridos 
491 (79.1%)

Critérios de rastreio do 
MISAU para testar não 

cumpridos
130 (20.9%)

Testado ao
HIV

474 (96.5%)

Testado ao
HIV

81 (62.3%)

Não Testado
14 (2.9%) recusado

3 (0.6%) perdido

Não Testado
27 (20.8%) Sabido depois

19 (14.6%) Recusado
3 (2.3%) Perdido

Test results
19 (4.0%) pos
1 (0.2%) indi

454 (95.7%) neg 

Resultado do 
Teste

3 (3.7%) depois
1 (1.2%) indi

77 (95.1%) neg 

Critérios de rastreio MISAU capturados 19/22 (86,5%) de positivos
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COP21 Expansão do Teste de Caso Índice como Participação de Todos 
os Positivos

▪ O teste de índice é responsável por 37% de 
todas as crianças recém-diagnosticadas; 11% 
de todos os adolescentes recém-
diagnosticados; e 19% de todos os adultos 
recém-diagnosticados.

▪ Espera-se que a participação cresça na COP21 

devido ao:
▪ Expansão do teste de índice da 

comunidade.
▪ Abordar as lacunas nos pontos de 

entrada com menor índice de elicitação / 

sucesso de contacto.
▪ Aumento de RHS em locais de alto 

volume.
▪ Aumento do aconselhamento para obter 

novos contatos de índice elegíveis entre 
clientes de TARV com alta carga viral.

Idade (Grupo)Tendência do teste de índice: participação de todos os positivos 
identificados por meio de modalidades de índice (comunidade e 
instalação), resultados do AF18-AF21, e metas do AF22 (provisórias), 
por grupo etário



11

COP21 Expansão do Teste de Caso Índice como Participação de Todos 
os Positivos

▪ Aumento da tendência geral na localização 
de casos por meio de testes de índice, em 
relação a outras modalidades.

▪ 26% de todos os homens recém-
diagnosticados e 16% de todas as mulheres 
recém-diagnosticadas no AF21 1ºTrimestre.

▪ Participação menor para mulheres devido 
aos testes CAN e pós-CAN.

▪ Meta geral de 30% proposta para o COP21.

Sexo
Homens
Mulheres

Tendência do teste de índice: participação de todos os positivos identificados 
por meio de modalidades de índice (comunidade e instalação), resultados do 
AF18 a 21 e metas do AF22 (provisórias), por sexo.
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COP21 Requer Identificação Intensificada de Casos Pediátricos

▪ A descoberta de casos entre crianças e 
adolescentes reduziu significativamente na 
COP20, principalmente devido à falta de testes 
de casos com base em índices comunitários.

▪ Prevê-se que a descoberta de casos pediátricos 
e de adolescentes atinja níveis acima do AF20 
no AF21, com base nos dados do AF21 1ºT.

▪ As metas do COP21 continuarão a acelerar a 
descoberta de casos pediátricos através da 
expansão dos testes de casos indexados, da 
melhoria do rastreio nos pontos de entrada 
baseados nas instalações, do aumento das 
referências de programas baseados na 
comunidade, da optimização do ATIP e do DPI. 

Projectado
AF21: 29,628

(Q1 only)

Sexo
Homens
Mulheres

Tendências por sexo, resultados AF18-AF21, & AF22 (Provisórios) Alvos (1-
9) Identificação de casos (STS_POS)
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COP21 Proposta de Recuperação na Identificação Geral de Caso

▪ A implementação completa de testes de casos 
de índice baseados na comunidade no COP21 
levará a um aumento de 25% de novos 
positivos identificados, em comparação com 
os resultados do COP20. Além disso, as 
campanhas de comunicação mostrando a 
importância de conhecer o estado do VIH, 
centram a intervenção de testagem nas 
populações de difícil acesso (PC, Homens e 
adolescentes).

▪ Os testes masculinos da Congregação serão 
implementados a níveis semelhantes aos 
planeados no COP20.

▪ Apoiar a distribuição de autoteste do HIV. 
▪ Identificação total do caso STS_POS Alvo no 

COP21: 362,486

Projectado
AF21: 301,424

(1°T APENAS)

Sexo
Homens
Mulheres

Identificação de Casos (STS_POS) Tendências por Sexo, resultados do 
AF21&AF22 (Provisional)
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COP21 Aumenta os Testes para Níveis pré-COVID; Expansão de testes pós-CAN

▪ Meta total de testes no COP21: 7,27 
milhões

▪ O objectivo total de testes COP21 está 
ligeiramente acima do volume de 
testes projectado durante o resto do 
AF21, e semelhante aos níveis de 
testes reais do AF19.

▪ Aumento dos testes no AF22 devido à 
expansão significativa dos testes pós-
CAN, de 187,638 no AF20 para mais de 
840,000 testes alvo no COP21.

Projected 
FY21: 
7,194,020

(Q1 only)

Sexo
Homens
Mulheres



15

Actualização sobre Testes de Casos de Índice Seguro e Ético

• ToT nacional liderado pelo MOH sobre testes de 
casos seguros e de índice ético/ incluindo VPI e 
monitorização de eventos adversos em curso (14 /15 
de Abril)

• Lançamento de formações provinciais/distritais 
planeadas para serem realizadas no AF21.

• Moçambique está actualmente a pilotar novas e 
actualizadas ferramentas de rastreio e 
monitorização para VPI e eventos adversos.

• Implementação em curso dos inquéritos da RedCap em 
todos os locais de implementação de testes de índices 
financiados pelo PEPFAR, tanto a nível comunitário como 
da comunidade; espera-se que seja concluída durante o 

segundo trimestre do AF21.

CDC USAID DoD Total

Número de Avaliações 
Realizadas até à Data

272 155 19 446

Total de sítios a 
avaliar (% 
Completados)

482 
(56%)

155 
(100%)

19 
(100%)

656

Pontuação média (% 
de 33)

20 (60%) 25.5
(77.2%)

25 (76%) 23.5

Resumo dos Progressos e Resultados da Avaliação da RedCap
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