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Cuidados e Tratamento pediátrico

Declaração do Problema: Baixa inclusão de crianças
ao TARV Pediátrico( IC 69%) 

Objetivos: Aumentar o número de crianças HIV+ 
a se benefeciarem da oferta do TARV
Resultados esperados:
1.Melhorar a Identificação das crianças HIV+ em 
diferentes portas de entrada  e ligação aos C&T 
2.Gestão da cascata de ETV fortalecida 



Prioridades Sofala

Actividades Principais Localização  
(Distritos)

Responsabilidade 
primária

Responsabilidade 
Colaborativa

Prazo

Tutoria clinica às ESMI para 
melhorar o aconselhamento
durante a CPN/Mat/CPP às
mulheres HIV+ para adesão as 
consultas de CCR

Todos
distritos

DPS(HIV/PTV) Parceiro de 
implementaçã
o

I:imedia
to e 
continu
o

Estabelecer mecanismos para 
assegurar que toda mulher
gravida HIV+ esteja ligada a 
uma mãe mentora para 
seguimento desde CPN até a 
CCR

Todos
distritos

DPS(HIV/PTV) Parceiro de 
implementaçã
o (M2M e 
CHASS)

Imediat
o e 
continu
o

Estratégia Prioritária :Melhorar a identificação de crianças HIV+ nas diferentes portas de 
entrada na US e Comunidade

Mecanismos de Coordenação e Monitoria: Supervisão e Monitoria trimestral 
DPS/Parceiros



Prioridades Sofala
Actividades Principais Localização  

(Distritos)
Responsabilidade 

primária
Responsabilidade 

Colaborativa
Prazo

Priorização na busca activa de 
toda a criança com resultado
positivo de PCR para inicio
imediato do TARV

Todos
distritos

DPS(HIV/PTV) Parceiro de 
implementação

I:imedia
to e 
continu
o

Testagem de todas as crianças
com critérios em todas portas
de entrada de acordo com a 
directriz nacional de ATS e 
garantir a ligação com os
serviços TARV

Todos
distritos

DPS(HIV) Parceiro de 
implementação

Imediat
o e 
continu
o



Prioridades Sofala
Actividades Principais Localização  

(Distritos)
Responsabilidade 

primária
Responsabilidade 

Colaborativa
Prazo

Formação em trabalho e 
supervisão formativa para 
assegurar a implementação
das normas nacionais de ATS

Todos os
distritos

DPS(HIV) Parceiros de 
implementaçã
o

Realizar a testagem de todas
as crianças de pais HIV 
positivos ao nível da US e 
Comunidade (implementacao
correcta do caso index)

Todos DPS( HIV) Parceiros de 
implementaçã
o



Prioridades Sofala
Actividades Principais Localização  

(Distritos)
Responsabilidade 

primária
Responsabilidade 

Colaborativa
Prazo

Sinergias entre os diferentes
parceiros para melhoria da 
referencia de COV 
US/Comunidade/US

Beira,Dond
o,Nhamatan
da,Buzi,Mar
romeu

CHASS/CoVIDa,
WE

DPS



Retenção

Declaração do Problema
Baixa retenção dos pacientes HIV+ aos Cuidados e 

Tratamento (61%)

Objetivos: 
Aumentar o número de pacientes em TARV retidos 
nos cuidados

Resultados esperados:
Melhorar a Retenção dos 12m para 77% em 2019 



Prioridades Sofala

Actividades Principais Localização  
(Distritos)

Responsabilidade 
primária

Responsabilidade 
Colaborativa

Prazo

Formação em trabalho aos
provedores de saúde na oferta
do pacote de APSS/PP

Todos DPS( HIV/APSS) Parceiro de 
implementaçã
o

continu
o

Implementação de chamadas
telefónicas/visitas domiciliares
consentidas para reforço da 
adesão e lembrete da consulta

US de 
grande
volume

DPS( HIV/APSS) Parceiro de 
implementaçã
o

continu
o

Expansão da dispensa
trimestral de ARVs em US T&I

US T&I DPS(HIV/Farmác
ia)

Parceiro de 
implementaçã
o

continu
o

Inclusão de pacientes em
TARV com critérios nos MDC( 
fluxo rápido, abordagem
familiar, GAAC)

Todos DPS(HIV) Parceiro de 
implementaçã
o

continu
o

Estratégia Prioritária : Intensificar a oferta do APSS/PP e modelos
diferenciados de cuidados



Prioridades Sofala
Actividades Principais Localização  

(Distritos)
Responsabilidad

e primária
Responsabilidade 

Colaborativa
Prazo

Formação de Mães Mentoras
para expansão e implementação
da Estrategia de MM nas
US/Comunidade

Todos DPS( 
HIV/PTV)

Parceiro de 
implementaçã
o(CHASS/M2M
)

Formação de provedores de 
saúde na abordagem do 
Engajamento masculino

Beira,
Dondo, 
Marromeu, 
Nhamatand
a

DPS(HIV) Parceiro de 
implementaçã
o

Implementar o 4o ciclo de 
MQHIV

Por definir
com MISAU

DPS CHASS

Mecanismos de Coordenação e Monitoria:Encontros regulares entre os parceiros/DPS 
e Visitas de AT e supervisão conjunta



Prioridades Sofala
Actividades Principais Localização  

(Distritos)
Responsabilidad

e primária
Responsabilidade 

Colaborativa
Prazo

Integrar o modulo de CIPA em
todas as capacitacoes dos 
provedoras de saude para a 
reducao do estigma e 
descriminacao

Todos DPS Parceiros de 
Implementaca
o

2019

Divulgar e afixar em todas as US 
a carta dos direitos e deveres dos 
utentes

Todas DPS Parceiros de 
implementaca
o

2018

Realizar dialogos comunitarios
sobre o estigma e descriminacao
com os diferentes intervenientes

Todos Parceiros
Comunitario
s

DPS 2019

Mecanismos de Coordenação e Monitoria:Encontros regulares entre os parceiros/DPS 
e Visitas de AT e supervisão conjunta



Preocupações que Persistem
Preocupações Próximos Passos Prazo

Limitação de Infra-estruturas para 
acomodar diferentes serviços 

Coordenar com o parceiro 
de implementação para 
apoiar nas pequenas 
reabilitações/pré-fabricados

Não cadastramento do pessoal leigo que 
trabalha nas US

Registo do pessoal leigo 
contratado pelo parceiro no 
Ecaf

Baixa demanda para CMMV no grupo alvo 
preferencial (15-29 anos)

Envolvimento das lideranças 
locias e  Continuação da 
mobilização comunitária 
juvenil em 
Universidades,escolas e 
empresas

Baixa ligação dos pacientes HIV+ do serviço 
de CMMV aos C&T (43%)

Capacitar os Conselheiros 
para abertura de PC nos 
locais de testagem/sinergia 
entre entre CHASS/JHPiego



Obrigada


