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O que há de novo no COP21?
Consolidação/Expansão das Intervenções 
COP20 para Grupos Demográficos Priorizados
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PC Sucessos e Desafios

Sucessos e Desafios
• Elevado rendimento de testes 

sustentados em todas as províncias de 
PC

• No bom caminho com o cumprimento de 
metas em todas as províncias

• Melhorias significativas no apoio à 
retenção do HIV+ PC em TARV

• Sistemas de dados melhorados para a 
comunicação mensal de dados clínicos 
em cascata

• Adaptado com sucesso às restrições da 
COVID-19

• Respondeu eficazmente ao aumento de 
incidentes de VBG entre os TS 
relacionados com o encerramento de 
“Áreas de Focus" durante o COVID

Desafios
• COVID-19 restrições relacionadas com 

actividades de base comunitária

• Atraso na implementação de formações 
nacionais de serviço amigo para PC

• Inconsistências no preenchimento de 
dados em cascata clínica desagregados 
por PC a nível de facilitadores de saúde

• Dificuldade de acesso e recolha de 
dados clínicos específicos da PC e 
realização de triangulação regular de 
dados

• A baixa auto-identificação entre PC 
devido ao medo de estigma nas 
instalações de saúde está a limitar a 
matrícula de novos PrEP e outros 
serviços
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PASSOS Continua a Alcançar a PC_Metas de PREV

• Durante o AF20, os 
parceiros PEPFAR 
identificaram um total de 
37,906 populações-chave 
com um pacote de 
prevenção abrangente e 
encaminhamentos 
apropriados, atingindo 
mais de 90% da meta em 
todas as Províncias.

• Os dados do primeiro 
trimestre do AF21 indicam 
um desempenho forte e 
contínuo.
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PASSOS Continua a Identificar & Ligar HIV+ Com as Populações

• Durante o primeiro trimestre 
do AF21, os parceiros do 
PEPFAR identificaram um total 
de 1.889 populações-chave HIV 
+ por meio de testes 
direcionados e baseados na 
comunidade em pontos críticos 
e por meio de referências de 
pares.

• Altos rendimentos devido ao 
alcance de novas redes sociais, 
bem como ao uso de 
ferramentas de triagem de 
risco para identificar mais PC 
em risco
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PASSOS Continua a Identificar & Ligar HIV+ Com as Populações

Dados mensais do Painel da PC  de PASSOS, onde todos os indicadores 
personalizados são reportados mensalmente à USAID. Dados do AF21 ainda não 
verificados pelo MER. Os dados AF20 coincidem com os dados reportados pelo 
MER.

• Melhorias significativas na 
ligação de PC recém-
diagnosticado em serviços de 
TARV amigos de PC

• Os navegadores da PC e uma 
melhor identificação nas 
instalações de saúde resultaram 
numa ligação globalmente 
elevada para todas as sub-
populações

População Chave
TS
HSH
Prisioneiros
UDI
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Populações Chave Continuam a Receber Serviços PrEP

Dados mensais do do Painel da PC de PASSOS , onde todos os indicadores 
personalizados são reportados mensalmente à USAID. Dados do AF21 ainda não 
verificados pelo MER. Os dados AF20 coincidem com os dados reportados pelo 
MER.

• Os parceiros do PEPFAR PC 
apoiaram a criação de 
procura de PrEP para PC 
nas três províncias onde a 
PrEP é oferecida (Manica, 
Nampula e Zambézia)

• Os resultados do programa 
indicam uma rápida 
aceleração da adopção do 
PrEP entre HSH e TS 
durante o AF21, após um 
arranque lento devido às 
restrições COVID-19 no 
AF20.

População Chave
TS
HSH
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Expansão Rápida da Monitorização em Cascata Clínica Específica de PC

• O apoio da FIPC permitiu a 
ampliação da monitorização 
clínica completa em cascata em 
todos os 50 distritos do programa

• A recolha e triangulação de 
dados continua a ser um desafio 
em algumas instalações de 
saúde; particularmente dados 
NOVO_ TX_ e PSCV.
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Expansão Rápida da Monitorização em Cascata Clínica Específica da PC

• Aumento do número de testes de carga 
viral de PC, com alta supressão viral.

• 53% de cobertura de teste de carga viral 
actual entre as TS elegíveis e 48% entre 
os HSH elegíveis; o acesso continua a ser 
um desafio.

• A recolha mensal de dados permite ao 
programa PC identificar lacunas e 
responder imediatamente com apoio e 
advocacia de base comunitária.

População Chave
TS
HSH
Prisioneiros
UDI
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Fundo de Investimento da População Chave (FIPC) Programa PC Reforçado em 
Moçambique

• 63% dos fundos FIPC alocados para 
subrecipientes locais no A1 e 73% no Y2 
Subrecipientes da PC do PEPFAR progredindo em 
direção à implementação independente do pc e 
gerenciamento de prêmios

• FIPC suportou mapeamento de pontos de acesso 
atualizado, entrega de serviço de qualidade e 
sistemas de referência e monitoramento mais 
fortes para ligação aos serviços de saúde.

Orçamento $3 Milhões ao longo de 2 anos

Período de actividade: 1st October 2019 – 30de Setembro 2022

Melhor: FHI 360 | PASSOS

Subrecipientes:
Lambda, OMES, ABEVAMO, Ungagodoli, 
ADPP, Fambidzanai e Amora

Foco Geográfico:
10 distritos selecionados com maior 
volume de PC medido de novos positivos

Áreas Prioritárias para Investimento 
FIPC:

1. Melhorar a qualidade e o acesso à 
prevenção, tratamento, atenção e 
apoio ao HIV;

2. Fortalecer a capacidade das 
organizações da sociedade civil que 
trabalham com HIV e populações-
chave;

3. Facilitar o ambiente propício para a 
prevenção do HIV e serviço de 
tratamento para PC;

4. Fortalecer o sistema de M&A para 
permitir o uso da análise em cascata 
do HIV para monitorar o progresso 
da programação PC.
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Usando a Cobertura Nacional para Definir as Metas da COP21 de 
Populações-Chave

• As metas do PEPFAR + 
Global Fund AF21 
oferecerão cobertura 
inadequada (53%) do PC.

• As metas do PEPFAR para a 
COP21 irão complementar 
as metas de PC do Fundo 
Global e aumentar a 
cobertura de PC com 
serviços de prevenção 
abrangentes para 72%, 
com base nas estimativas 
de tamanho da população 
em nível provincial.
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Usando a Cobertura Nacional para Definir as Metas da COP21 de 
Populações-Chave

Estimativa do tamanho da População vinda da 

Estimativa da População chave 2020, MISAU.

Proposta de Cobertura da PC  (PEPFAR + Fundo Global)

Tipo de PC População PC

Medida

Estimada

COP21 Metas 

a alcançar PC

COP21 Projectad

Cobertura PC %

TS 86,232 68,935 80%

HSH 38,473 24,953 65%

UDI 12,366 1,858 15%

Prisoneiros 8,130 8,130 100%

Total 145,201 103,876 72%

• PEPFAR está propondo 
aumentos significativos nas 
metas de PC em toda a cascata 
no COP21.

• Essas metas fornecerão uma 
cobertura melhorada para a PC 
durante o COP21, embora um 
financiamento adicional seja 
necessário para atingir a meta 
de 80% de cobertura para todos 
os grupos em todas as 
províncias.

PEPFAR Meta 

Geral COP20 COP21 % Change

PC_PREV 34,468 51,790 50%

PC_TST 27,628 34,758 26%

PC_POS 4,418 5,624 27%

PC_PrEP 5,952 14,584 145%
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• PEPFAR coordena em estreita colaboração 
com o Ministério da Saúde e FG para evitar 
qualquer duplicação geográfica

• Dados os orçamentos lineares, o PEPFAR 
está planejando manter nossa atual 
pegada geográfica em nível de distrito 
durante o COP21.

• No entanto, o programa continuará a 
expandir a cobertura alcançando mais PC 
dentro dos distritos do programa 
existentes.

Usando a Cobertura Nacional para Definir as Metas do COP21 de 
Populações-Chave
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COP21 KP Continuidade do Serviço e Inovações - Caminho para o futuro

Melhorar a comunidade KP e os serviços 
clínicos

Criando um ambiente mais favorável

Capacitar a Organização da comunidade Local

Melhorar o Sistema de Dados para Monitorar o 
Resultado no Nível do Cliente
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