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1. Intervenções Comunitárias
• Visitas preventivas e Busca de Faltosos e Abandonos 

a. Principais desafios na implementação destas actividades
a. Escassez RH
b. Acesso a US/ distancia, transporte e seguranca
c. Mobilidade populacional
d. Falsos enderecos

b. Como melhorar a coordenação entre parceiro comunitário e parceiro clinico 
(retroinfomação, monitoria das actividades do activista, desempenho dos activistas)
• Envolver o parceiro clinico nos comites de co gestao
• Envolver o parceiro comunitario no comite TARV
• Envolver o parceiro comunitario nas discussoes mensais de dados

c. Que acções devem ser implementadas para ultrapassar os  desafios
• Escassez RH (activistas, APEs): recrutamento e treino pessoal
• Para as visitas preventivas: chamadas telefonicas, envolvimento lideres, envolvimento dos 

comites, envolvimento dos APEs
• Problemas acesso e distancia: Brigadas moveis 
• Mobilidade e falsos enderecos: actualizacao da ficha mestra a cada consulta



2. Distribuição de ARVs na Comunidade 
• Como operacionalizar a oferta de ARVs na comunidade usando 

activistas/APES? Quais são os Principais desafios? O que se deve 
acautelar nas vossa provincia?

1. Brigadas moveis

2. Desafios: logistica da brigada (sustentabilidade), RH em numero 
suficiente

3. Cidades( Pemba, Montepuez, Chiure, Mocimboa) : uso das 
farmacias privadas

4. Acautelar: seguranca – coordenacao com as FADM

• Outras possiveis abordagens que possam ser implementadas a nível 
da comunidade para melhorar o acesso ao TARV

APEs: APSS comunitario, TARV comunitario



3. Estigma e discriminação 
a. Qual é o principal desafio que se deve ultrapassar para melhorar a literacia dos 
pacientes em relação:   

• a adesão ao TARV  e retenção nos cuidados do HIV – mensagens simples, em linguas locais , de preferencia 
visual e auditivo – radios comunitarias, cinema comunitario, teatro comunitario. 

• redução de  estigma e discriminação- dialogos comunitarios, educacao das comunidades, TARV, envolvimento 
dos lideres comunitarios, religiosos, outros influentes. Intervencoes em redes de apoio comunitario

b. Como maximizar o envolvimento das organizações baseadas na fé para redução de 
estigma e discriminação e melhoria de retenção dos pacientes nos cuidados e 
tratamento?

• Capacitar os lideres religiosos e as OBF e a abordagem de pares entre religiosos. Incluir temas
relacionados como estigma e discriminacao na homilia, pregacao, evangelhos, sualates.

c. Que outros intervenientes são chave e devem ser incluidos no trabalho de combate 
do estigma e discriminação?

• Professores, regulos, anciaos- liderancas comunitarias. 

• Governos locais- autoridades administrativas e comunitarias. 

• Comunicacao social



3 Actividades chaves para COP20

Pilar de estigma e discriminação

1. Formacao de lideres religiosos e abordagem de pares entre estes

2. Comunicacao social virada para a comunidade

3. Actividades com educacao- professores

Actividades comunitárias para melhoria de retenção dos pacientes nos 
cuidados e tratamento de HIV.

1. Brigadas moveis

2. Dispensa semestral – MDS

3. Formar e envolver os lideres comunitarios nas actividades de retencao


