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

a. Principais desafios na implementação destas actividades
i. Endereços e contactos errados/ falsos
ii. Pacientes que vivem fora da área de saúde (Cidade de Maputo)
iii. Baixa qualidade da intervenção
iv. Fraco seguimento das razões do abandono

b. Como melhorar a coordenacação entre parceiro comunitário e parceiro 
clinico (retroinfomação, monitoria das actividades do activista, desempenho 
dos activistas)

i. Mapeamento dos parceiros e celebração de MdeE entre os parceiros
ii. Monitoria das actividades liderada pelo liderança da US/DPS

c. Que acções devem ser implementadas para ultrapassar os  desafios
i. Envolvimento das estruturas comunitárias (chefe do quarteirão, lideres religiosos,…)
ii. Tutoria dos conselheiros, envolvimento de OBC/INAS/… para encaminhar as questões 

relacionadas com o abandono 



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?
• Pelas características da Cidade de Maputo esta estratégia não se aplica

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

• Estratégia FARMAC (piloto em curso para 3 us)

• Brigadas Móveis (Proposta Distrito KaNyaka)

• Distribuição domiciliar para pacientes acamados



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

• Educação a todos 
• Envolvimento das lideranças do Governo nas actividades (radio e televisao) 

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

• Trabalho interligado entre o Ministério da Justiça, CNCS, MISAU, Município para 
convidar as organizações baseadas na fé a colaborar nestes quesitos

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

• Lideranças locais

• Funcao publica 


