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Diagnóstico Infantil Precoce (DPI) Programático e Laboratorial Mergulho 
Profundo

Pontos fortes do programa DPI

• <12 mo positividade infantil estável desde o trimestre 

anterior a 3,8%, apesar do impacto do COVID, <2 mo 

positividade decrescente

• As actividades da comunidade mãe mentora foram 

retomadas após a pausa do COVID em Outubro de 

2020

• No caminho certo para a implementação da mãe 

mentora em escala total (incluindo actividades de 

ligação DPI) em todos os locais da AJUDA no COP20

Desafios do Programa DPI

• Os volumes de testes infantis são estáveis, apesar da 

variação na cobertura por procuração. É necessário 

um maior crescimento na cobertura.

• Testes DPI em cenários de conflito/IDP cada vez mais 

desafiantes

Sessões de Educação Materna Comunitária com COVID 

precauções, Nampula
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Positividade Infantil Nacional Estável Apesar dos Desafios do Programa Relacionados 
ao COVID

PTV Resumo do desempenho:

• Melhoria duradoura em Nampula, embora a crise do PDI ameace os ganhos

• As províncias de maior transmissão permanecem no Norte/Centro de Moçambique

• Excelente desempenho trimestral na Área de Maputo (cidade e província), Manica e Gaza
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Escala Mãe Mentora no Caminho Certo, Assegurando Apoio Comunitário 
para Ligação com DPI
• 2,902 MM cobrindo 91% dos sítios da 

AJUDA

• Programa MM ainda em expansão no 

COP20

• 147 MM previstas para os locais 

ECHO

• MM planeado para 3 hospitais na 

cidade de Maputo

• Implementação variável na província CDG 

devido a conflito

• Actualmente 12 USs fechados e sem   

programa de MM

• Programa de MM expandido para 2 

campos de deslocados internos

• 80% dos locais  AJUDA com MM que 

servem crianças <5 anos

• Expansão do programa MM para crianças 

<10anos, começando no COP20 e 

formação especializada para MM apoiando 
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Cobertura do DPI Alta Cobertura Geral através de Procuração 
Diminuindo no 1º trimestre

Tendências de Cobertura de Testes DPI 1ºT AF18  -

1ºT  AF21
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Procura de Cobertura DPI Obscurece Volumes de Teste 
Estáveis

Procura de Cobertura com Mudança de Tempo
(Denominador 2 Trimestres Antes)Procura Padrão de MER (Gravidezes do mesmo Trimestre)
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As Plataformas não Parecem Impactar a Cobertura de Testes 
Nacionalmente

<12 Cobertura de teste anual DPI do mês<2 Cobertura de teste anual DPI do mês

Conventional
Conventional
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Análises Provinciais indicam Benefício de Cobertura POC Inconsistente
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No entanto, o vínculo com o cuidado de bebês HIV + foi melhorado nos 
centros de atendimento ao cliente

Comparações anuais de ligação HEI Linkage POC vs Convencional, 1ºT 2020-2ºT 2021,
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Benefício de Ligação Persistente em Todas as Províncias (2ºT 
2020-1ºT 2021)
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Estratégias do COP21 para Impulsionar Melhorias nos Serviços de Teste 
de DPI

Continue a apoiar o Plano de Eliminação Tripla do MISAU.

• Continuar a expandir totalmente a estratégia mãe mentora do MISAU em todos os 
locais da AJUD

• Implementar um pacote de mães mentoras sob medida para adolescentes PLW, 
usando mães mentoras apropriadas para a idade

• Continue a apoiar o Plano de Tripla Eliminação do MISAU

• Continuar a expandir totalmente a estratégia mãe mentora do MISAU em todos os 
locais da AJUDA

• Implementar um pacote de mães mentoras sob medida para adolescentes PLW, 
usando mães mentoras apropriadas para a idade

• Ampliar a operacionalização da política nacional de reteste para mulheres que 
amamentam seroesdaos negativaos aos 4 e 9 meses, priorizando o apoio a locais 
com maior TV e carga de novas infecções infantis

• * expandir o suporte do programa em alinhamento com a disponibilidade do GF Kite 
de Teste Rápido (RTK)
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Rede Laboratorial para o Diagnóstico Precoce de Bebés (DPI) 

Pontos fortes do laboratório DPI

• A rede híbrida de laboratórios convencionais e os 

testes de pontos de atendimento (POC) 

aumentaram o acesso à DPI e reduziram os 

tempos de resposta global (TAT)

• Todas as USs têm acesso a laboratórios 

convencionais através de uma rede consolidada de 

referência de espécimes

• 134 estabelecimentos de saúde com serviços de 

teste de ponto de tratamento (POC) oferecem 

resultados no mesmo dia e início do tratamento

• Os sistemas de informação laboratorial (LIS) têm 

facilitado a entrega de resultados em tempo real

Desafios do Laboratório DPI

• Elevada rotação de pessoal nos resultados de USs 

em constante necessidade de formar novos operadores 

de instrumentos POC

• Atrasos nas entregas de reagentes resultaram em 

stock de POCT em USs durante o bloqueio COVID

Instalações de saúde com POCT
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Rede consolidada de referência de espécimes facilita o acesso oportuno 
a Testes Laboratoriais

• Mecanismos de transporte, itinerários e 
horários de recolha bem estabelecidos 
para a máxima eficiência:

• Modelo de centro e raio de acção em 
todas as províncias

• Correio comercial nas principais rotas

• Frota de motocicletas PI / DPS 
subcontratados para USs na periferia

• 3x programa de coleta semanal para 
AJUDA e pelo menos 1 semana em 
locais de sustentabilidade

• O DISA-Link LIS instalado nos hubs 
facilita as solicitações de teste 
eletrônico e o recebimento de 
resultados em tempo real

Exemplo de rede de transporte da 

Província de Maputo
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Sistema de Informação Laboratorial Acelera a Entrega de Resultados

DISA link na US sem POCT

DISA POC LIS na US com 
mPIMA

DISA POC LIS na US sem
mPIMA

DISA LAB LIS no Laboratório de Referência

Painel de DPI

• O DISA-Link oferece apoio à requisição de teste e 

entrega de resultados em tempo real para 227 Uss

• DISA_Lab instalado em todos os 16 laboratórios 

CV / EIDDISA POC foi testado com sucesso e será 

implementado em 70 locais POC no AF21

• Ser implementado em 70 locais POC no AF21 em

70 locais POC no AF21

• Entrada de dados no local no sistema 

LIS

• DISA POC and DISA_Lab transferir dados 

para o repositório de dados do laboratório 

central (LDR) LDR alimenta o painel do DPI 

• Relatórios semanais claros e mensais em 

breve estarão disponíveis no LDR
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Desempenho da Rede de Testes DPI no 1ºT/2ºT AF21
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• 47,420 testes realizados no 1ºT /2ºT  AF21

• 40% dos testes realizados no ponto de tratamento (POCT); 

60% em laboratórios convencionais

• O TAT médio para entrega de resultados via DISA-Link no  1ºT/2ºT 

foi de 11 dias

• TAT mais alto do Niassa e Inhambane; ambas as províncias 

remetem amostras para uma província vizinha
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Considerações para expansão de POC - Custo de POC versus Testes 
Baseados em Laboratório

Unidades Sanitárias

com POC (mPIMA)

Unidades Sanitárias

sem POC

Todas os

locais

Número de locais 134 1565 1699

Número de testes realizados (AF20) 27,393 50,205 77,598

Custo unitário por teste $37 $16 $23 

Custo dos testes realizados (AF20) $1,013,541 $803,280 $1,816,821

Custos de manutenção 383,240

Integrado no custo 

por teste

Custo por instrumento $36,395 Aluguer de reagentes
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Considerações para expansão de DPI POC nas USs AJUDA 

Média de testes DPI por semana <1 1 - 5 6 - 10 11 - 14 Total

# Instalaçã de saúde com POCT 
(mPIMA) 0 61 55 9 125

# Estabelecimentos de saúde sem 
POCT 93 404 6 0 503

Média de testes DPI por 
semana

<1 1 2 3 4 5 6-10 Total

# Locais sem mPIMA 93 219 99 52 29 5 6 503

Capacidade diária de mPIMA = 6 teste / dia

• 92% (n = 463) dos sites AJUDA sem mPIMA têm uma demanda DPI média estimada de ≤ 3 testes por semana.

• As unidades de saúde de baixa demanda incorrem em altos custos de implementação (custo do instrumento de $ 

36.395 e outros custos ocultos).

• 40 locais com demanda estimada de ≥4 testes / semana DPI avaliados para necessidade programática.

• Considere 21 unidades de saúde com demanda estimada ≥ 4 testes por semana, alta positividade HEI e baixas 

taxas de ligação para expansão de POC para equilibrar custo e impacto
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Executando os Números. O Que Essa Proposta Significará?

CenárioActual Proposta de Expansão 

do COP 21

Nova rede POC

Número de locais

AJUDA

125 21 146

Número de bebês 

alcançados (20 de abril, 

locais AJUDA)

39,122 5,485 44,607

Custos iniciais para 

expansão POC

_ $849,067.00 _

Custos para testes 

realizados

$1,447,514.00 $202,945.00 $1,650,459.00

Custos anuais do 

programa e dos 

sistemas de laboratório

$1,340,250.00 $197,862.00 $1,793,197.00

Custos operacionais

anuais totais

$2,787,764.00 $1,249,874.00 $3,443,656.00
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Estratégias para Optimizar o Teste DPI no COP 21

Considere expandir o 
POC para USs 

executando> 4 testes 
/ semana com alta 
positividade HEI e 
baixas taxas de 

ligação para 
equilibrar custo e 

impacto

Expanda DISA POC 
LIS para todas USs 

da AJUDA com 
POCT para facilitar a 
captura de dados e 

disponibilidade 
oportuna na base de 

dados central

Monitore o 
encaminhamento de 
amostras e otimize o 
fluxo de trabalho em 
laboratórios de teste 

para melhorar os 
tempos de teste

Expanda o DISA-Link 
para unidades de 
saúde com> 1000 

pacientes em TARV 
para agilizar os 

pedidos de teste 
remoto e entrega de 

resultados

Implementar 
inovações para 

agilizar ainda mais a 
entrega de resultados 

de laboratórios 
convencionais
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