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Gestão para Resultados
A adaptação da supervisão e responsabilidade 
do parceiro ao contexto do COVID mantém a 
dinâmica
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Gestão ao Nível do Local de CDD Revisada

• Apoio virtual ampliado duranteo COVID-19

• Reuniões semanais de OPS para planear e coordenar

• Equipes distritais / provinciais quinzenais

• Programa central mensal e equipes CoAg

• Revisão trimestral de MER de alto nível

• Mergulhos técnicos profundos ad hoc com IPs (ou                      
seja, C&T pediátrico)

• Revisão da estratégia de visita ao local em uma "abordagem 
híbrida SIMS-GSM“

• Foco em alto volume / novos sites, sites com baixo 
desempenho nos principais indicadores e uma abordagem 
integrada de GA / MQ

• Uso de  SIMS 4.1 e indicadores GSM específicos do Moz e 
aplicativo eletrônico

• O CDC de Moça. organizado em "Equipes Provinciais" com 
clínicas e SI POCs

• Visitas ao local retomadas com o protocolo COVID19 estrito

• Equipe de implementação de campo recém-criada com 2 
oficiais de campo (Zambézia e Nampula)

CDD/IP/Visita conjunta do GrM

CDC/IP/GrM – DGQ na Zambézia
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Gestão de parceiros da USAID revisado

Mudanças de gestão de parceiros da 

USAID

Melhorar Acesso de dados
• Leveraged Sistemas eletrônicos 

alavancados para facilitar mais dados em 

tempo real para monitorar o impacto do 

COVID na entrega do serviço (painel de TX 

semanal, painel CMMV diário)

• Incorporou novos fluxos de dados na 

estrutura de monitoramento melhorada 

(TPT e carga viral)

• Apresentou relatório mensal de 

monitoramento melhorado de PC

Comunicação Melhorada
• Restruturadas as equipes AJUDA 

Champion para melhor apoiar a análise 

técnica

• Avaliações mensais de parceiros clínicos 

reorganizadas, agora conduzidas em dois 

grupos e por província

• Analise o desempenho do orçamento 

mensal
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Lei do Plano de Resgate 
Americano (ARPA)
Protegendo os ganhos do PEPFAR em 
face do COVID-19 por meio de fundos do 
ARPA
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Financiamento impactante da Lei do Plano de Resgate Americano (ARPA)

Categoria Orçamento

I. Prevenção $6,625,003

I.A. Prevenção: IPC $2,150,000

I.B. Prevenção: Vacinação $2,200,002

I.C. Prevenção: Testagem $575,000

I.D. Prevenção: Gerência Clinical $1,700,001

II. Mitigação e Reparo $13,425,003

II.A. II. Mitigação e Reparo: Logística $2,500,000

II.B. II. Mitigação e Reparo: Laboratório $1,523,000

II.C. II. Mitigação e Reparo: Reparo de 

lesões do programa $9,402,003

Grande Total $20,050,006
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ARPA: Manter o COVID sob controlo através da prevenção

IPC

$6.6 Milhões

EPP para o pessoal do 
PEPFAR

Iniciativa de melhoria 
contínua da qualidade de 

IPC

Destacamento de 2 
conselheiros de COVID 

para o governo de 
Moçambique para apoiar a 

coordenação

Vacinação

$2.2 Milhões

Distribuição de vacinas da 
província para as 

instalações

Apoio de parceiros 
clínicos para a 

administração de vacinas 
nos locais

Testagem

$575,000

Adição de testes COVID-
19 à PHIA e à INSIDA

Detecção de variantes 
COVID para orientar a 

estratégia de saúde 
pública

Gerência
Clínica

$1.7 Milhões

Formação em gestão de 
casos

Produção, monitorização e 
cadeia de abastecimento 

de oxigénio

Fundos Stopgap para 
produtos de tratamento 

COVID

PREVENTÇÃO
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ARPA: Manter o PEPFAR em movimento face ao COVID

Logística

$2.5 Milhões

COVID-19 
apoio aos 

sistemas da 
cadeia de 

abastecimento

Laboratório

$1.5 Milhões

Instalação de sistema de informação 
laboratorial no laboratório de saúde 

pública do INS

Visitas de pessoal e AT para testes 
de laboratório COVID

Multiplexagem Xpert para TB e 
COVID-19

Mitigação e 
Reparo

$9.4 Milhões

Acelerar as actividades comunitárias 
relacionadas com o HIV (TIP, mães 

mentoras)

Expansão do DSD de acordo com o 
contexto provincial

SIS para adaptação COVID (criação 
de demanda CMMV, gestão de 

casos virtuais COV, farmácia móvel)

Apoio na interface COVID/TB, 
(testes COVID de pacientes com 

tuberculose em deterioração)

MITIGAÇÃO E REPARO
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Requisitos Mínimos



9

Requisitos Mínimos– Cuidados e Tratamentos

Requisitos Mínimos Estado

1. Adopção e implementação de Teste e Começo, com 

acesso demonstrável em todas as idades, sexo e grupos de 
risco, com ligação directa e imediata (>95%) de clientes 
desde o teste até ao tratamento em todas as idades, sexo e 
grupos de risco.

Adopção nacional completa de Teste e Começo em todas as 
instalações TARV. A taxa de ligação AF21 DT é de 95%; contudo, é 
necessário trabalho adicional para assegurar uma taxa de ligação de 

95% em todos os grupos de idade, sexo e risco.

2. Rápida optimização do TARV oferecendo TLD a todas as 

PVHIV com peso >30 kg (incluindo adolescentes e mulheres 
com potencial de procriação), transição para outros regimes 
baseados em DTG para crianças ≥4 semanas de idade e 
peso ≥3kg, e remoção de todos os regimes TARV baseados 
em NVP- e EFV.

Em Março de 2021, o consumo de TLD era de 99% entre todos os 
adultos e 94% de todos os pacientes pediátricos estavam num regime 
optimizado. A destruição de NVP está planeada no AF21. Introdução 
do DTG 10 para CVHIV <20kg planeada para Janeiro de 2022.

3. Adopção e implementação de modelos diferenciados de 

prestação de serviços para todos os clientes com VIH, 
incluindo a distribuição de seis meses (DS), distribuição 
descentralizada de medicamentos (DDD), e serviços 
concebidos para melhorar a identificação e cobertura e 
continuidade do TARV para diferentes grupos demográficos 
e de risco.

A partir de AF21 DT, TX_MMD era de 70%. No AF21, o DDD através 
de farmácias privadas será lançado em 75 locais em dez províncias. 
Outros modelos de DDD, incluindo horários prolongados, distribuição 
comunitária de TARV através de provedores de saúde e pessoal leigo 
(APEs), brigadas móveis, e clínicas móveis PC são concebidas para 
melhorar a cobertura de TARV para diferentes grupos demográficos e 
de risco. As mulheres grávidas não são elegíveis para a maioria dos 
modelos DSD, excepto as brigadas móveis..
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Requisitos Mínimos– Cuidados e Tratamentos

Requisitos Mínimos Estado

4. Todas as PVHIV elegíveis, incluindo crianças e 

adolescentes, devem completar o tratamento 

preventivo da tuberculose (TPT) até ao final do 

COP21, e o cotrimoxazol, quando indicado, deve ser 

totalmente integrado no pacote de cuidados clínicos 

do VIH sem custos para o doente.

As estimativas preliminares de um novo relatório mensal do TPT para 
os locais de Março de 2021 sugerem que 39% dos TX_CURR 
documentaram a conclusão do TPT, 16% estão activamente em 
tratamento para TPT e 3% não são actualmente elegíveis para TPT. 
Portanto, 42% dos TX_CURR (507.000) não têm concluído o TPT 
documentado e necessitam que os seus registos sejam actualizados 
ou ainda são elegíveis para o TPT. Esperamos actualizar as fichas 
dos pacientes ou iniciar estes clientes restantes no TPT até Fevereiro 
de 2022 numa campanha de actualização focalizada do TPT, em 
colaboração com o Ministério da Saúde e parceiros de 
implementação. Isto será facilitado por um novo relatório ao nível das 
instalações da lista de linhas divulgado em Junho de 2021. Os 
parceiros também têm sistemas melhorados para assegurar taxas 
elevadas de conclusão do TPT. Cotrimoxazole está totalmente 
integrado no pacote de cuidados clínicos do HIV sem custos para o 
paciente.

5. Conclusão das actividades de optimização da Rede de 

Diagnóstico para CV/DPI, TB, e outras coinfecções, e 
monitorização contínua para assegurar reduções na 
morbilidade e mortalidade entre grupos de idade, sexo e 
risco, incluindo 100% de acesso à DPI e testes anuais de 
carga viral e resultados entregues ao prestador de cuidados 
no prazo de 4 semanas.

A Optimização da Rede de Diagnóstico foi concluída no AF20. 
Moçambique tem actualmente a capacidade laboratorial para ~75% 
de cobertura de testes de carga viral. Os resultados CV, desde a 
recolha até à validação, são cuidadosamente rastreados no LIS 
nacional, com um tempo de entrega AF20 DT de 18 dias (nota: o 
tempo de entrega dos resultados ao cliente não é rastreado no LIS). A 
capacidade do DPI é robusta e satisfaz as necessidades actuais
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Requisitos Mínimos - Procura de Casos

Requisitos Mínimos Estado

1. Aumenta a escala dos testes de índice e auto-

testes, garantindo a protecção dos procedimentos de 

consentimento e confidencialidade e a avaliação da 

violência do parceiro íntimo (VPI). Todas as crianças 

menores de 19 anos com um progenitor biológico 

seropositivo devem ser submetidas a testes de VIH.

Teste do índice: Ampliação dos testes de índice baseados na 
comunidade e nas instalações para todos os sítios clínicos de 
PI no COP21.

Auto-testes: Directrizes nacionais sobre auto-testes divulgadas 
durante o AF20 DT. PEPFAR irá apoiar actividades de criação 
de procura, complementando os recursos do Fundo Global que 
irão adquirir kits de auto-teste no COP20. A distribuição de 
auto-testes já começou.

VPI: Os resultados piloto de VPI foram utilizados para informar 
o modelo de teste de índice nacional, incluindo o rastreio para 
VPI. O MoH realizou uma formação nacional sobre IPV e os 
IPs estão agora a preparar-se para formações a nível 
provincial. As actividades do COP20 incluem a certificação de 
conselheiros em IPV e o reforço dos sistemas de 
monitorização de IPV existentes

Política das TCI: MoH actualizou a política em AF20 DT para 
aumentar a idade dos testes de índice para incluir 
adolescentes até aos 14 anos de idade. Os instrumentos 
nacionais de rastreio foram alterados e reimpressos para se 

alinharem com esta mudança de política.
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Requisitos Mínimos – Prevenção e  COV

Requisitos Mínimos Estado

1. Avaliação directa e imediata e oferta de serviços de 

prevenção, incluindo profilaxia pré-exposição (PrEP), 

a clientes seronegativos encontrados através de 

testes em populações com elevado risco de aquisição 

do VIH (PBFW e RAMJ em áreas de alto risco, 

parceiros seronegativos de alto risco de casos de 

índice, populações-chave e homens adultos 

envolvidos em práticas sexuais de alto risco).

Com base na avaliação da PrEP da Zambézia, o 

MISAU forneceu a concordância para a escalada 

COP20 da PrEP para PBFW, adolescentes 15+, casais 

sero-discordantes, e populações chave. A idade para a 

elegibilidade do PrEP foi reduzida de 18 para 15 anos 

de idade.

2. Alinhamento dos pacotes de serviços e inscrição de 

COV para fornecer serviços abrangentes de 

prevenção e tratamento às COV de 0-17 anos, com 

especial ênfase em 1) facilitar activamente a 

testagem de todas as crianças em risco de infecção 

pelo VIH, 2) fornecer apoio e gestão de casos para 

crianças e adolescentes vulneráveis vivendo com VIH 

3) reduzir o risco para raparigas adolescentes em 

áreas com elevada incidência de VIH e para raparigas 

e rapazes de 9-14 anos no que diz respeito à 

prevenção primária da violência sexual e do VIH.

O programa COV reporta a S/GAC numa base 

semestral. No AF20, PEPFAR/Moçambique ultrapassou 

a sua meta COV_SERV (103%). PEPFAR/Moz 

reportou 95% de COV_STAT dentro do pacote 

abrangente. Também, 99% dos beneficiários de 

C/AVHIV COV estão confirmados para serem inscritos 

no TARV, tal como confirmado pela gestão de casos 

dentro das áreas de captação do programa COV.
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Requisitos Mínimos– Política e Apoio aos Sistemas de Saúde Pública 

Requisitos Mínimos Estado

1. Eliminação de todas as taxas de utilização formais e 

informais no sector público para acesso a todos os 

serviços e medicamentos directos para o VIH, e serviços 

relacionados, tais como ANC, TB, cancro do colo do útero, 

PrEP e serviços clínicos de rotina que afectam o acesso a 

testes e tratamento e prevenção do VIH.

Moçambique não tem taxas de utilizador para 

serviços relacionados com o VIH.

2. As OUs asseguram o cumprimento dos padrões de 

programa e local através da integração de práticas 

eficazes de garantia de qualidade e de Melhoria Contínua 

da Qualidade (MCQ) na gestão do local e do programa. A 

MCQ é apoiada por planos de trabalho de PI, acordos de 

agência, e política nacional.

Continuação das visitas conjuntas ao local e 

ampliação da abordagem de gestão de locais 

granulares melhorados. Isto incluirá MCQ integrado 

e planos de acção com IPs e GRM para melhorar os 

padrões globais do sítio.

3. Evidência de actividades de tratamento e de 

alfabetização sobre a carga viral apoiadas pelos 

Ministérios da Saúde, Conselhos Nacionais de SIDA e 

outros gabinetes de liderança do país anfitrião com a 

população em geral e os prestadores de cuidados de 

saúde relativamente à U=U e outras mensagens 

actualizadas sobre o VIH para reduzir o estigma e 

encorajar o tratamento e a prevenção do VIH.

Sob a liderança do CNCS, Moçambique continuará 

a implementar a sua campanha de estigmatização, 

cujo lançamento está previsto para Maio de 2021. 

As principais mensagens da campanha foram 

harmonizadas com a campanha U=U, financiada 

pela OMS, iniciada no AF20 e reforçada pelas 

intervenções baseadas na fé do COP20 que estão a 

atingir os principais influenciadores religiosos e os 

seus congregantes.



14

Requisitos Mínimos– Política e Apoio aos Sistemas de Saúde Pública

Requisitos Mínimos Estado

4. Provas claras do progresso da agência em direcção 

ao financiamento directo local, parceiro indígena.

A USAID aumentou a proporção do financiamento total 

destinado aos parceiros locais. Proporção CDC incerta 

devido aos TBD, mas susceptível de aumentar dada a 

modesta preferência de financiamento local.

5. Provas de que o governo anfitrião assumiu uma maior 

responsabilidade na resposta ao VIH, incluindo provas 

demonstráveis do aumento dos recursos despendidos 

ano após ano.

O GrM apoia o sistema de saúde (pagamento de salários 

para RHH, manutenção da US). Não foram concedidos 

fundos para TARVs em 2021 devido a desafios fiscais.

6. Monitorização e comunicação de resultados de 

morbilidade e mortalidade, incluindo morbilidade 

infecciosa e não infecciosa.

O sistema electrónico de seguimento de doentes em 

608/628 locais rastreia a interrupção do tratamento 

devido à mortalidade. COMSA é um sistema de vigilância 

prospectivo que segue uma amostra de ~1M de 

Moçambicanos para mortalidade por causa.

7. Ampliação da vigilância de casos e identificadores 

únicos para doentes em vários locais.

Existe um sistema nacional de registo de eCRVS e identificadores 
únicos. A implementação começou em Dezembro de 2018 e 
4.951.514 pessoas têm actualmente um identificador único 
através de 163 conservatórios e 307 hospitais. Um piloto para 
registar 1.000 crianças e introduzir o identificador único no sector 
da saúde começou no COP20, em coordenação com os principais 

doadores de eCRVS, o Ministério da Justiça e o MISAU.
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Metas
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Expectativas Gerais da Meta Nacional

2018 2019 2020

2021 Expected 

TX_CURR
COP21 Target

PLHIV 2,178,274        2,243,966     2,130,428      2,130,428              2,130,428            

TX_NEW 335,470            290,140         272,308         330,000                 325,000                

TX_CURR 1,107,749        1,159,635     1,354,192     1,619,123              1,860,139            

NET_NEW 112,202            51,886           194,773         264,931                 241,016                

% Net Gain 11% 5% 17% 20% 15%

% ART Coverage 51% 52% 64% 76% 87%

% Retained 83% 83% 95% 96% 96%

Final AllocationsHistorical Results
Resultados Históricos Atribuição Final

Meta do COP21



17

TX_CURR Meta do AF 20 ao AF 22 por Província
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Homens 20-35 & Mulheres 10-25 Visados para o mais alto crescimento TX_CURR
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% Cobertura TARV por Idade/Sexo

Os objectivos COP21 TX_CURR em todas as faixas etárias/sexo alcançam a cobertura ART ≥72%

▪ >100% de cobertura para as Fêmeas 15-24 justificada pelo crescimento elevado contínuo 

▪ NET_NEW A cobertura acumulada do ART masculino adulto aumenta de 53% para 81 %
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Orçamento
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PEPFAR Moçambique Objectivos Orçamentais num Ambiente de Redução Orçamental

Envolver e Responder aos 
Parceiros

• Governo de Moçambique

• Sociedade Civil

• Multilaterais

• CAST

Alavancar a Experiência 
Completa de uma Equipa 

Diversificada

• Os directores determinam 
a direcção de alto nível

• O pessoal técnico inter-
serviços analisa e 
adjudica cada rubrica 
orçamental

• O pessoal técnico fornece 
feedback à liderança

• Os directores consideram 
revisões de orientação

Avaliar todos os Elementos 
do Erçamento

• Encontrar eficiências
• Avaliar as despesas e o 

desempenho dos 
parceiros

• Eliminar menos 
actividades de missão 
crítica

• Preservar o financiamento 
da maioria dos programas 
essenciais

• Aumentar o financiamento 
nos casos em que seja 
necessário ou estratégico
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Orçamentação Provincial Baseado em Actividades: Respondendo às negociações do GrM

Material de Retestagem COP20 $  2,350,000  → COP21 $  2,061,603 

Sujeito a cortes 

orçamentais 

proporcionais

MISAU Solicitação de 

Expansão

Processo por etapas:

1) Estimativa dos custos ao 
nível do local para locais 
novos e estabelecidos

2) Estimativa da expansão 
mínima prevista

3) Expandir de quatro seis 
províncias, com novas 
eficiências/ redução 
estratégica da pegada (por 
exemplo, redução da pegada 
em locais estabelecidos com 
VT melhorado)

4) Atribuir orçamento para 
locais estabelecidos e novos 
locais planeados em cada 
província

COP 20 Sites COP21 Sites

Zambezia 24 20

CDG 10 14

Sofala 15 15

Nampula 24 24

Niassa 0 10

Inhambane 0 9

Total 73 92

Description Unit price (USD)  # Total   

Lay counselors allocated at PAV/medicina 

preventiva $7,222 92 $664,424

Mentor Mothers $5,310 92 $488,520

District/Provincial Advisors (Partial FTE) $30,000 6 $180,000

TOT Screening Tool/SOP (Province) $8,000 6 $48,000

In service training/mentoring $9,250 6 $55,500

Supplies/connectivity $684 92 $62,919

Registry/Ficha $1,500 92 $138,000

Infrastructure Upgrades $5,000 23 $115,000

PM $309,240

Subtotal $2,061,603
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Reequipamento Estratégico do Orçamento de Serviços Directos

Lançar

• Apoiar o 
estigma e a 
agenda dos 
direitos 
humanos do 
MISAU através 
da formação de 
prestadores de 
formação e de 
pessoal leigo 
não abrangido 
pelo FG

Expandir

• Serviços 
avançados de 
doenças HIV

• Gestão de casos 
de jovens

• Modelos 
comunitários de 
ART

• 6MDD

• POC VL: multi-
plexing em mPIMA 
& Xpert

• Serviços de saúde 
mental

• Intervenções 
baseadas na fé

• Mentor apoio 
materno ao CLHIV 
<10

Manter

• Monitorização
liderada pela 
comunidade

• Pessoal a 
nível do local 
(DSD) com 
investimento 
igual ou 
superior

• Programa 
mãe mentora 
em todos os 
locais AJUDA

Mudar

• Desde uma 
campanha 
estratégica de 
marketing/estig
matização 
focalizada 
nacionalmente 
até à promoção 
provincial e 
actividades 
locais

• Utilizar as 
preocupações 
documentadas 
dos clientes 
masculinos para 
moldar a 
carteira de 
envolvimento 
masculino

Reduzir

• A saturação do 
COP20 iDART 
reduz as 
necessidades 
de expansão do 
COP21

• Reduzir os 
custos 
administrativos, 
sempre que 
possível

• Concentrar os 
esforços de AT 
nos locais de 
maior volume e 
de pior 
desempenho
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Adaptação Estratégica do Orçamento Existente para o COP21*
Categoria Balde de orçamento COP20 COP21 % sobra

Novas actividades PLL/Preservativos $0 $702,216 N/A

Orçamentos

aumentados

PLL/CMMV $14,475,262 $27,000,000 87%

AS/Cadeia de Abaste/to (Imateriais) $17,578,949 $18,691,193 6%

P/VBG, NOS $2,239,213 $2,296,901 3%

G2G Nacional , NOS** $8,604,078 $7,523,461 -13%

G2G Provincial  , NOS** $5,571,387 $5,631,623 1%

Orçamentos

preservados

PLL/Cancro do Colo do Útero $5,500,000 $5,500,000 0%

PLL/DREAMS $35,000,000 $35,000,000 0%

PLL/PC $6,800,000 $6,800,000 0%

P/PrEP $4,833,191 $3,613,884 -25%

Orçamentos

diminuíram

AS/Infra estructura $2,110,566 $1,977,607 -6%

P/Serviços Directos, NOS** $156,856,747 $143,728,614 -8%

Materiais, NOS** $69,217,526 $62,953,677 -9%

AS/Qualidade de Dados $1,151,353 $1,010,056 -12%

AS/SIS $5,312,307 $4,660,368 -12%

AS/FSS $2,555,540 $2,241,918 -12%

AS/Lab $7,141,366 $6,264,961 -12%

AS/Vigilância $1,916,976 $1,681,722 -12%

P/Programas DOD, NOS** $5,133,733 $4,503,709 -12%

P/COV $13,500,000 $11,843,248 -12%

P/TB $9,024,999 $6,709,110 -26%

Programs PC $260,000 -100%

fundos ambiciosos $5,000,000 -100%

Grande Total $418,863,688 $401,000,000 -4%

Orçamento G2G preservado em vez de inverter 
o curso de sustentabilidade. O orçamento total 

do MISAU aumentou 4% através de 
contribuições de outras rubricas orçamentais

Reconsiderado um corte de 24% no 

financiamento COV permitido pelo PLL

Consideradas particularidades, por exemplo, 
grandes custos únicos para a tuberculose no 

COP20

Directivas PLL incorporadas

Preservação do orçamento PrEP através 

do financiamento antecipado de bens 

utilizando fundos de ambição

* Custo de fazer negócios não mostrado

** Não especificado de outra forma. Estes baldes de orçamento sobrepõem-se a outros. Uma parte dos fundos nesta área está representada num outro balde orçamenta
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USAID Continua a Tendência de Aumento do Financiamento de Parceiros Locais
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CDC TBDs com probabilidade de deslocar a carteira do CDC em direcção ao local

• O parceiro clínico do 
CDC TBDs constitui 
uma grande parte do 
orçamento do COP21

• Parceiro clínico Aviso 
de Oportunidade de 
Financiamento (NOFO) 
tem preferência 
modesta de parceiro 
local

• Mudança para o local 
na carteira do CDC 
provavelmente
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Todas as Marcas Directivas de Carta de Nível de Planeamento foram cumpridas

Tendências de financiamento da agência

Agência COP20 COP21 % Sobra

DOD $7,885,735 $8,311,951 5%

CDC $188,225,653 $187,183,578 -1%

HRSA $4,274,256 $3,364,539 -21%

PC $3,092,221 $2,833,408 -8%

Estado $2,921,716 $2,898,239 -1%

USAID $207,464,107 $196,408,285 -5%

Ambição $5,000,000 -100%

Total $418,863,688 $401,000,000 -4%

AF21 marcas

C&T $275,029,406 - $270,000,000 = $5,029,406

COV $41,766,507 - $40,000,000 = $1,766,507

VBG $3,876,783 - $3,200,000 = $676,783

AB/J $15,544,334 / $25,420,282 = 61.1%

Directive Total

Financi/to Total $401,000,000 - $401,000,000 = $0

Programa Central $330,568,034 - $330,568,034 = $0

Vigilância

comunitária $2,229,750 - $2,229,750 = $0

Cancro do Colo 

do Útero $5,500,000 - $5,500,000 = $0

DREAMS $35,000,000 - $35,000,000 = $0

Preservativos

Centrais – GHP-

USAID $702,216 - $702,216 = $0

CMMV $27,000,000 - $27,000,000 = $0

Directivas do PLL
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Ministério da Saúde

CNCS

Sociedade Civil

Fundo Global & ONUSIDA

Equipa do Governo Americano 
(Moç & GC)

Estamos juntos...força!!

Agradecimentos

Muito 
Obrigado!
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Obrigada
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Anexo
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2021 Pirâmides Populacionais

População

Total

PVHIV

Mulheres Homens

Mulheres Homens
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Estimativas do Espectrum e da Cobertura TARV

*Estimativas do Espectrum 2021 (a finalizar) Estimates (to be finalized)
**DT  AF21 Cobertura TART baseada no RCE DT com distribuição de idade grosseira

***AF21 Cobertura TARV baseada nos resultados esperados do TX_CURR para 

Setembro 2021****AF22 Cobertura TART baseada em objectivos a serem alcançados 

no âmbito do COP 21

Progresso para a meta 95-95-95, Moçambique
AF21DT (Todas as Idades)

Female Male Female Male Female Male

PLHIV 61,310 62,507 199,705 84,606 1,065,253 657,047 2,130,428

FY21 Q1 ART Coverage 70% 60% 69% 33% 73% 58% 66%

FY21 ART Coverage 80% 68% 92% 60% 79% 68% 76%

FY22 ART Coverage 88% 75% 112% 75% 89% 82% 87%

<15 15-24 25+
Total
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Mapa de PVHIV - Carga da doença e cobertura de TARV
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A fraca retenção entre os jovens de ambos os sexos leva a uma baixa cobertura de carga viral;

Má aderência e opções limitadas de medicamentos Explicam a menor supressão entre os jovens

Perca de Pacientes
(TX_ML excluindo transferências) Coberturade Carga Viral Supressãode Carga Viral

Source: PEPFAR MER (Q1, FY21)
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Variação Provincial nas Taxas de Interrupção de Tratamento entre 
Mulheres de 15-24 e Homens de 15-29

Mulheres 15-24

Homens 15-29

Melhoria geral 

no LTFU na 

maioria das 

províncias
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Esforços de Optimização de TARV Completos entre 
Adultos; Trabalho Permanece entre Crianças
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Recuperação bem sucedida de testes de IC, Pós-COVID

▪ Adaptações significativas do programa permitiram uma 

retomada dos testes baseados na comunidade, 

incluindo testes de casos de índice.

▪ A atribuição bem sucedida de EPP a conselheiros de 

testes baseados na comunidade e formação em 

prevenção da COVID-19.

▪ Expansão eficaz dos testes de casos de índice 

baseados em instalações.

▪ Expansão dos testes de casos de índice como parte de 

todos os positivos.
▪ Necessidade de continuar a trabalhar para melhorar a 

eficiência na detecção de casos entre crianças e 

adolescentes.
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Programa PC adaptado com sucesso às restrições do COVID-19

• Apesar das restrições da COVID19 , o programa está a manter um elevado 
rendimento de testes e um elevado cumprimento dos objectivos em todas as 
províncias.

• Aumento de casos de VBG relacionados com o encerramento forçado de zonas 
de risco

• Continuar os esforços para expandir a monitorização em cascata clínica 
específica da PC.

• O programa PC continua a desenvolver a capacidade das principais 
organizações da sociedade civil lideradas pela população para colaborar e 
consolidar a programação relacionada com os direitos humanos para uma 
maior cobertura e acessibilidade, e para um maior impacto na remoção de 
barreiras.

• O orçamento do COP 21 foi simplificado e inclui o nível de financiamento do 
FIPC no orçamento global (6,8M) e limita uma cobertura mais ambiciosa para a 
PC.

• Continuar os esforços para melhorar a prestação de PrEP entre SIS e MTS
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Ressalto e adaptação contínua e reforço do Programa COV 

• As restrições do COVID-19 causaram o deslocamento de muitas
famílias e crianças vulneráveis, devido à perda de rendimentos,
forçando o programa a alargar o seu alcance para se relocalizar e
envolver centenas de beneficiários de programas migratórios,
resultando em perdas líquidas de beneficiários do programa VIH+,
numa altura em que se esperava que estes programas estivessem
em expansão

• Os dados programáticos indicam que, com a facilidade de 
introdução de restrições de COVID19 , está a permitir que o 
Programa COV recupere e aumente a cobertura C/AVHIV, continue 
o forte alinhamento com os IPs clínicos

• As sinergias entre COV e DREAMS continuam, os parceiros estão a 
implementar ambos os pacotes para a certificação da qualidade dos 
serviços prestados

• Redução do nível de financiamento do COP21 em comparação com o COP 
20, resultando em Reduções ao COV_SERV apenas para objectivos de 
prevenção, vinculados a uma redução orçamental de 14,07%.

• A cobertura geográfica no COP21 será a mesma do COP20, com excepção 
da consolidação a nível distrital para Pemba na Província de Cabo Delgado

PPA Sessions in Montepuez District, Cabo Delgado - COVIDA

Home Visit to a beneficiary 5yr Leticia  Sofala - COMUSSANAS
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Resumo SID 2019


