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Actividades realizadas no âmbito da 
planificação para 2019 (COP18 e PES)

 Encontros de planificação conjunta de actividades para 2019 
(COP18 e PES 2019) - 11 a 15 de Junho.
Participantes: DPS, CHASS, distritos, OCB.

• Em curso a elaboração do PESOD e PES 2019 da DPS, com a 
participação dos parceiros.



Problemas identificados
I. ATS: Fraca identificação de positivos, com enfoque em Crianças , COVs, PC, Homens.

II. Cuidados e Tratamento (C&T)
a) Baixa cobertura de TARV pediátrico;
b) Baixa retenção de pacientes em cuidados e tratamento (Crianças e MG);

a) Fraca provisão de APSS/PP aos pacientes em C&T;
c) Fraca provisão e seguimento da profilaxia com Isoniazida;
d) Fraca identificação e referência de pacientes para o PRN.
e) PTV: Alta positividade de PCR (Alta transmissão vertical)

III. Fraca coordenação e sinergias entre parceiros clínicos e comunitários (incluindo para COV)

IV. Sistemas de saúde
a) RH: fraca racionalização e motivação dos RH
b) Laboratório:  CV/EID, qualidade da testagem;
c) Infraestruturas
d) Cadeia de transporte e abastecimento: Transporte de amostras e medicamentos
e) SIS: Uso e expansão do SESP 



Objetivos: 
Aumentar a identificação de PVHS (Parceiros, Crianças e PC)

Resultados esperados:
Identificar cerca de 7% de HIV+ do total de 716.414 testados e ligá-los aos cuidados e 
tratamento

Mecanismos de Coordenação e Monitoria: 
• Reporte e análise semanal dos dados a todos os níveis
• Supervisões regulares (mensais) aos distritos e US
• Relatórios mensais. Encontros mensais para análise de dados.

Declaração do Problema: ATS - Fraca identificação de positivos, com enfoque em
Crianças , COVs, PC, Homens.

Estratégia Prioritária 1 : Testagem de caso-índice (reforço da testagem parceiros e filhos de 
pacientes HIV+). 

Estratégia Prioritária 2 : Massificação da testagem da população chave (PC) e outros 
grupos de risco (COV e Homens)



Prioridades Provinciais

Actividades Principais Localização  
(Distritos)

Responsabilida
de primária

Responsabilidade 
Colaborativa

Prazo

Convidar parceiros e filhos <10 anos, 
em todos os pontos de testagem e 
consultas de C&T

Todos Provedor de 
saúde

DPS, CHASS
Imediato

Divulgação e oferta de serviços
atrativos aos parceiros (ex: medição
de TA, peso)

Todos Provedor de 
saúde

DPS, CHASS Imediato

Treinar, mentorar e supervisionar os
TS e conselheiros na comunicação
interpessoal para notificação dos 
parceiros

Todos DPS CHASS
Imediato

Mentorar e supervisionar os TS na
qualidade de testagem

Todos DPS (Núcleo de 
qualidade de 
testagem)

CHASS imediato

Estratégia Prioritária 1 : Testagem de caso-índice (reforço da testagem parceiros e filhos de 
pacientes HIV+). 

Declaração do Problema: ATS - Fraca identificação de positivos, com enfoque em Crianças , 
COVs, PC, Homens.



Actividades Principais Localização  
(Distritos)

Responsabilid
ade primária

Responsabilida
de Colaborativa

Prazo

Capacitar os agentes comunitários em
ATS para PC 

Chimoio, 
Manica, 

NPCS, DPS Parceiro
PASSOS

Imediato

Treinar os TS em abordagem da PC no 
âmbito da directriz e expandir os
serviços para outras US  

Todos DPS, NPCS, Parceiros: 
PASSOS, 
CHASS, 

Outubro
2018

Melhorar a comunicação entre os
parceiros de Pop. Chave, DPS e NPCS

Todos NPCS, DPS CHASS, 
PASSOS

Imediato

Encontros mensais entre provedores
comunitários e clínicos ao nível da US, 
para coordenar a testagem de COV

Todos DPS, NPCS CHASS, 
COVida Imediato

Colocação de activistas para educação
e referenciamento ao ATS nos
principais mercados (homens como
alvo principal)

Chimoio NPCS, DPS, CHASS Outubro
2018

Estratégia Prioritária 2 : Massificação da testagem da população chave (PC) e outros 
grupos de risco (COV e homens)

Declaração do Problema: ATS - Fraca identificação de positivos, com enfoque em
Crianças , COVs, PC, Homens.



Objetivos: 
Aumentar a retenção em cuidados e tratamento

Resultados esperados:
Aumentar a retenção para 69%

Mecanismos de Coordenação e Monitoria: 
• Reporte e análise semanal dos dados a todos os níveis
• Supervisões regulares (mensais) aos distritos e US
• Relatórios mensais. Encontros mensais para análise de dados.

Declaração do Problema: Baixa retenção dos pacientes em cuidados e tratamento (64%)

Estratégia Prioritária : Implementação dos 5 pilares para melhoria da retenção



Prioridades Provinciais

Actividades Principais Localização  
(Distritos)

Responsabilidade 
primária

Responsabilidade 
Colaborativa

Prazo

Intensificar e monitorar as 
sessões de seguimento de 
APSS/PP: Capacitação e 
supervisão dos TS e leigos

Todos
distritos

DPS CHASS imediato

Expandir e monitorar os
MDC com enfoque na
Dispensa trimestral de 
ARVs

Todos DPS CHASS
imediato

Realização dos ciclos de MQ 
de acordo com o plano do 
MISAU

US que 
implementam
MQ

DPS CHASS imediato

Monitoria semanal dos 
planos de acção de MQ

US que 
implementam
MQ

DPS CHASS imediato

Estratégia Prioritária : Implementação dos 5 pilares para melhoria da retenção

Declaração do Problema: Baixa retenção dos pacientes em cuidados e tratamento (64%) 



Actividades Principais Localização  
(Distritos)

Responsabili
dade 

primária

Responsabilid
ade 

Colaborativa

Prazo

Capacitação dos PMT, líderes 
religiosos no reforço de 
mensagens de adesão e retenção 
nas comunidades

Chimoio e 
Distritos por
selecionar

NPCS DPS, CHASS 
e outros

Outubro
2018

Expansão e consolidação de 
grupos comunitários e de 
poupança

Todos Distritos NPCS CHASS e 
outros

Nov. 
2018

Supervisão conjunta às US e as 
OCBs

Todos distritos NPCS/DPS Parceiros Perm.

Realizar oficinas de trabalho
mensais nas US para analisar os
dados de visitas de prevenção, 
buscas de faltosos/abandonos
entre US, Comité de Saúde e OCBs 

Todos NPCS, DPS CHASS e 
outros

Perm.

Estratégia Prioritária: Implementação dos 5 pilares para melhoria da retenção (envolvimento
comunitário)

Declaração do Problema: Baixa retenção dos pacientes em cuidados e tratamento (64%) 



Prioridades Provinciais

Actividades Principais Localização  
(Distritos)

Responsabilidade 
primária

Responsabilida
de Colaborativa

Prazo

Registo da força de trabalho: 
Actualizar o eCAF

Todos DPS CHASS Contínuo

Uso da informação para 
alocação racional dos TS

Todos DPS Parceiro Contínuo

Implementação da estratégia
de atração e retenção de RH

Todos DPS Parceiro 2019

Contratação de pessoal
(Laboratório, farmácia, T. 
leigos) alinhado com o plano de 
provimento de vagas (PNDRHS)

Todos DPS Parceiro Imediato

Estratégia Prioritária : Reforço do sistema de gestão dos RH a nível provincial 

Objetivos: Melhorar a capacidade de gestão de RH na provincia
Resultados esperados: Alocação racional de RH e melhorar a motivação destes.
Mecanismos de Coordenação e Monitoria: Relatórios mensais, 1  encontro provincial anual e 
2 nacionais 

Declaração do Problema: RH- Fraca racionalização e motivação dos RH.  



Preocupações que Persistem
Desafios Próximos Passos Prazo

Execução dos sub-acordos distritais 
segundo os planos elaborados

Capacitação para melhoria da gestão 
e monitoria de fundos dos sub-
acordos

Imediato

Transporte de amostras e medicamentos Melhorar o actual sistema de 
terceirização de transporte. Uso de 
sub-acordos distritais.

Em curso

Encontros provinciais para análise dos 
resultados do programa (RAD e Comité de 
gestão de SC) e usar esta oportunidade
para melhorar a qualidade dos serviços 
clínicos no geral e Análise de dados do 
SISMA

Discussao a nivel provincial entre 
DPS, CHASS e outros parceiros para 
decidir o melhor formato destas 
reuniões

31 de 
Julho 2018

Infraestruturas Discussão a nível provincial entre DPS 
e CHASS. Identificação de outros 
parceiros para apoiar em 
infraestruturas

31 de 
Julho 2018

Desembolso tardio de fundos Advocacia para harmonizacão de 
calendários/ciclos de planificação. 
Melhorar a elaboração e submissão 
dos planos e relatórios de actividades 

Imediato



Estrutura de governação para a planificação contínua

Participantes Próximos Passos Prazo

NPCS, sociedade civil, OCB, 
DPS, CHASS

Encontro técnico para 
harmonização do plano

Fim de Junho

MISAU, DPS/SDSMAS, 
NPCS, CHASS e outros 
parceiros

Finalização dos PESOD, 
harmonização do PES 2019 
com o MISAU e COP18

20 de Julho



OBRIGADO


