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HIV Avançado: Solicitações e Respostas(1)

• Concluir as directrizes nacionais de Doença de HIV Avançada com MISAU e 

apoiar a implementação do pacote já incluído nesta diretriz

Os funcionários do PEPFAR / Moçambique estiveram intimamente envolvidos no desenvolvimento 

e finalização das directrizes nacionais de Doença Avançada do HIV (DAH) do MISAU. No COP20, 

o PEPFAR treinará hospitais de referência centrais / provinciais relevantes na prestação de 

serviços de DAH. No COP21, o PEPFAR aumentará sua contribuição para os serviços de DAH, 

apoiando o pacote completo de DAH por meio de pares de hospitais provinciais de referência com 

unidades de saúde de alto volume para fornecer intervenções ambulatoriais contínuas de DAH. No 

COP20 (e no COP21), o PEPFAR também está apoiando todos os seus mais de 600 locais da 

AJUDA para oferecer o pacote básico, que inclui triagem e encaminhamento para serviços de DAH. 

Todos os produtos DAH exigidos pelo pacote básico, intermediário ou avançado do MISAU foram 

adquiridos através da negociação do MISAU com o Fundo Global. Como tal, PEPFAR não tem 

planos de adquirir quaisquer produtos específicos para actividades de DAH. O PEPFAR garantirá 

uma implementação de qualidade por meio de supervisão no local e orientação consistente para 

DAH. 
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HIV Avançado: Solicitações e Respostas(2)
• Construir capacidade de teste de resistência antimicrobiana

• O pacote AHD do PEPFAR (e a Orientação final do PEPFAR COP21 PEPFAR) não 

aborda especificamente a contenção da resistência antimicrobiana (AMR). No 

entanto, o governo dos EUA, por meio da Agenda Global de Segurança Sanitária, 

está investindo no fortalecimento das capacidades técnicas e gerenciais dos 

sistemas de saúde humana e animal para conter o surgimento e a propagação da 

AMR.

• Desenvolver capacidade de genotipagem do HIV-1

• PEPFAR forneceu capacidade de genotipagem para INS em anos anteriores. 

Equipamento e treinamento de pessoal foram fornecidos. O PEPFAR irá expandir 

este apoio inicial para um programa de vigilância de HIVDR baseado em 

laboratório, no qual as amostras de CV não utilizadas que tenham um resultado 

acima de 1.000 cópias / ml serão encaminhadas dos laboratórios de CV provinciais                

para o INS para genotipagem.
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HIV Avançado: Solicitações e Respostas(3)

• Inclui opções de ARV de 3ª linha para crianças

• O PEPFAR está trabalhando em estreita colaboração com o MISAU para continuar 

a optimização do TARV pediátrico, eliminando totalmente o NVP no COP20 e 

acelerando o DTG como terapia de primeira linha para todas as crianças elegíveis 

durante o COP21. A supressão viral para crianças <15 anos de idade continua a 

ser um desafio central, mas continua a crescer a nível nacional à medida que 

melhor TARV é oferecida para terapia de primeira e segunda linha e serviços 

envolventes de maior qualidade são oferecidos a CVHIV em Moçambique. A SCV 

para CVHIV <15 anos de idade nos locais da AJUDA foi de 51% no 1º T. do AF20 e 

subiu continuamente para 67% no 1º T. do AF21. O PEPFAR está trabalhando em 

estreita colaboração com o MISAU para garantir que os sistemas estão em vigor 

para identificar crianças que realmente desenvolvem resistência aos 

medicamentos aos regimes baseados em DTG e está explorando a introdução da 

genotipagem para garantir que as crianças que falham possam ser transicionadas 

com sucesso para uma segunda ou terceira linha de regime apropriado
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Populações-Chave: Solicitações e Respostas (1)
• Use o microplanejamento como uma estratégia de alcance liderada pela 

comunidade para identificar e priorizar os principais locais, pontos de acesso, 

redes e indivíduos com maiores necessidades

• O microplaneamento é parte integrante do processo de programação da PC 

apoiado pelo PEPFAR em nível distrital implementado pelo PASSOS. Todas as 

atividades do PASSOS são orientadas por microplanos produzidos pelas equipes 

de implementação nos distritos. Esta prática continuará no próximo novo desenho 

da PC.

• Fornecer fundos para treinar educadores de pares e educadores na 

identificação, acompanhamento e encaminhamento da PC

• A plataforma de educador de pares / conselheiro leigo é uma estratégia chave para 

o programa da PC apoiado pelo PEPFAR para implementar as actividades da 

comunidade. Isso continuará a ser fundamental para o programa da PC, 

particularmente para o COP 21, onde haverá um aumento na cobertura da PC.
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Populações-Chave: Solicitações e Respostas(2)

• Capacite educadores de pares para acompanhar as vítimas de VBGS

A programação de PC apoiada pelo PEPFAR inclui um forte componente de 

serviços para apoiar a VBG na PC, como acesso a apoio paralegal e defesa da 

aplicação da lei (Ministério do Interior). Isso continuará a ser uma prioridade para a 

programação da PC do COP 21.

• Garantir a disponibilidade de PrEP injetável de ação prolongada

• PC são beneficiários ativos do programa PrEP em Moçambique. A PC continuará a 

ser beneficiária de todos os pacotes de PrEP disponíveis de acordo com as 

políticas de PrEP do MoH. O GrEU apoiará o Ministério da Saúde na tomada de 

decisões políticas mais adequadas em relação às outras opções de PrEP para PC, 

como PrEP orientada a eventos, PrEP injetável de ação prolongada, etc., assim 

que estiverem disponíveis. Neste ponto, o PEPFAR está apoiando o MISAU na 

implementação de PrEP por meio do uso de medicamentos orais.
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Programas liderados pela comunidade: solicitações e respostas

• Financiar e fornecer apoio institucional para que as comunidades e OSCs 

implementem e prestem serviços e intervenções de qualidade e contribuam 

para a cobertura, monitoramento, defesa e prestação de contas

• Replicar o programa Juntos Pelo Acesso aos Medicamentos de Tete para 

evitar rupturas de estoque

• Apesar de uma redução geral no nível de financiamento do PEPFAR Moçambique no COP21 em 

comparação com o COP20, a atual proposta de orçamento do COP21 inclui financiamento estável 

para todas as entidades que apoiam o monitoramento liderado pela comunidade. A decisão de 

manter o nível de financiamento para MLC enquanto reduz o financiamento em muitas outras áreas 

do programa, reflete o forte compromisso do PEPFAR com a importância de garantir a supervisão 

dos pacientes dos serviços de HIV em Moçambique. O interesse de MSF no programa Tete JAM é 

notado; a equipe do PEPFAR se empenhará em compreender melhor esta abordagem de 

supervisão de estoque e criar oportunidades de aprendizagem entre os recebedores de subsídios 

MLC.
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