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MANUAL DO UTILIZADOR REFERENTE À MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 2019  

 

Visão Geral da Matriz de Responsabilidades 2021 

A contribuição de um país para o seu combate ao HIV é normalmente avaliada por financiadores 

externos quanto às despesas públicas para as categorias de grandes programas. Da mesma forma, 

quando consideramos alterações para aumentar os países beneficiários, o foco centra-se normalmente 

nos custos unitários que os governos anfitriões devem incluir nos seus orçamentos. No entanto, 

somente medir o papel de um país no seu combate ao HIV em dólares gastos desvaloriza o combate e 

subestima o compromisso do governo local.1 

Enquanto normalmente o programa PEPFAR e a maioria dos financiadores mundiais defendam mais 

despesas públicas para o sector da saúde e políticas favoráveis ao mercado para aqueles que têm maior 

capacidade para pagar, a quantidade real de gastos com o HIV não deve ser importante para os 

financiadores; só importa se um governo assume a responsabilidade por um elemento do combate ao 

HIV e se eles cumprem essa responsabilidade. Embora as despesas internas adicionais sejam 

frequentemente necessárias, não será uma relação personalizada de despesas internas e financiadores 

quando assumidas pelo governo. Em alguns casos, não exigirá quaisquer recursos internos adicionais 

(mais especificamente públicos) para cumprir a sua responsabilidade.   

Do mesmo modo, ao avaliar o actual combate ao HIV em toda a rede global de financiadores (incluindo 

as contribuições de países anfitriões e financiadores externos), a contagem de valores brutos do 

orçamento em dólares é normalmente usada para determinar qual a entidade responsável por uma área 

do combate. Mais uma vez, observar a percentagem do financiamento não reflecte com precisão a 

importância do papel do financiador e o nível de despesas necessárias para assumir o combate no 

futuro. Analisar o financiamento total também não reconhece adequadamente quando os actores 

nacionais podem assumir a liderança política e de gestão em uma área, enquanto os financiadores 

podem apenas estar a financiar o esforço. 

De forma a melhor avaliar e compreender a distribuição actual das actividades e responsabilidades 

relacionadas ao HIV nos países parceiros do PEPFAR, o PEPFAR tem incluído uma nova “Matriz de 

Responsabilidades” como parte do seu esforço semestral referente ao Índice e Painel de 

Sustentabilidade (SID) desde 2019. A Matriz de Responsabilidades (MR) servirá de avaliação de base das 

responsabilidades funcionais dos quatro principais componentes de financiamento da resposta ao HIV: o 

PEPFAR, o Fundo Global, o Governo Anfitrião e o Sector Privado.  

 
1 A resposta é subvalorizada porque a maior parte do apoio interno, encontra-se num sistema que é construído, equipado e 
mantido ao longo do tempo, e os custos marginais directos dos programas de HIV dependem do funcionamento do sistema 
básico. Quando os países assumem responsabilidades por elementos do combate ao HIV, estão mais aptos a colocar elementos 
do combate ao HIV num sistema integrado e cuidados de saúde e a encontrar diferentes formas de fornecer os serviços, 
promover padrões de qualidade, e assegurar cobertura do que determinar os financiadores dos fundos programados 
específicos para doenças. Concentrar-se nas contribuições monetárias também subestima o compromisso em parte ao não 
captar outras funções governamentais inerentes—tais como orientar a implementação das principais políticas. 
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Neste contexto, quando usamos o termo “responsabilidade” pretende-se transmitir a definição clássica 

da palavra, mas no que diz respeito aos elementos e funções dos programas de HIV. Ou seja, quando um 

financiador é responsável por um elemento programático do combate ao HIV, ele efectua uma 

contribuição através desse elemento e é responsável pelo seu nível de sucesso ou fracasso. 

O RM é um formulário baseado no Excel, que mede o grau actual de contribuição de cada financiador 

principal relativamente aos vários elementos funcionais de uma unidade operacional (UOs) na resposta 

ao HIV, sem atribuir um valor de gasto à contribuição. A curto prazo, os formulários completos de RM 

serão utilizados para dois propósitos: 

• Fornecer uma avaliação de base dos actuais graus de responsabilidade dos principais 

financiadores através de uma lista abrangente de elementos funcionais; e 

• Informar a concepção de um mapa que irá traçar as mudanças de responsabilidade por 

elementos do combate ao HIV ao longo do tempo, enquanto mantém a qualidade do programa.  

Avaliando os níveis de responsabilidade e Contribuições para Elementos 

Programáticos 

As equipas devem classificar as responsabilidades consoante as três dimensões do combate: a prestação 

de serviços (interacção directa com o beneficiário), assistência à prestação de serviços (gestão, 

formação, assistência técnica) e elaboração e planeamento de estratégias (incluindo políticas). Essas 

dimensões estão ligadas a áreas programáticas ou elementos funcionais do combate ao HIV. 

Quando as equipas de campo e as partes interessadas colaboram por forma a concluir a matriz de 

responsabilidades do seu país, devem estimar o grau de contribuição de cada principal financiador no 

que se refere a cada elemento funcional enumerado no formulário. Existem quatro categorias para as 

quais o nível de responsabilidade funcional (ou intensidade de esforço) pode ser atribuída: 

• Primária = Responsabilidade primária por/contribuição para o elemento 

• Secundária = Responsabilidade secundária por elemento (isto é, não lidera mas oferece um 

nível substancial de apoio) 

• Nominal = Contribui para este esforço, mas oferece um nível nominal/marginal de apoio 

• Nenhuma = Sem responsabilidade/nível de apoio 

O modelo excel contém menus desdobráveis para seleccionar o nível de responsabilidade, excepto no 

caso de Número de funcionários, onde o número deve ser introduzido onde os dados estão disponíveis. 

 

 

 

 



4 
 

Figura 1: Exemplo de secção da Matriz de Responsabilidades Parcial através de dimensões e 

elementos funcionais   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: Os elementos funcionais da resposta ao HIV listados nas linhas do modelo foram harmonizadas 

entre o PEPFAR, o Fundo Global e a UNAIDS, mas pode não corresponder exactamente ao sistema 

interno de cada entidade.  

Principais Considerações: Distinguir entre os níveis de responsabilidade 

Um dos principais desafios associados à conclusão do RM é determinar se um financiador possui um 

nível de responsabilidade primário ou secundário para um elemento programático específico.  A 

primeira pergunta que os revisores poderão colocar ao determinar o nível de responsabilidade é “se os 

pagamentos dos doadores acabarem amanhã, o trabalho acabará (ou colapsará rápidamente), sofrerá e 

degradar-se-á ao longo do tempo, ou continuará activo com um impacto mínimo?”. Em geral, se uma 

organização parar o seu envolvimento num elemento funcional, particular, do HIV, num país e a função 

ou serviço colapsará como resultado, isto levará a crer que a organização tem responsabilidade primária 

nessa função.  Se a organização tiver parado de cumprir a sua responsabilidade e a função continua , 

mas sofreu e degradou-se ao longo do tempo, isto leva a crer que tem responsabilidade secundária 

nessa função.  Se a organização tiver parado de cumprir a sua responsabilidade, e tiver havido um 

impacto limitado, isto leva a crer que desempenha um  papel nominal na provisão dessa função ou 

serviço.  

O montante do financiamento por uma entidade pode servir como um guia ou substituto na 

determinação da responsabilidade, particularmente na dimensão da prestação do serviço, mas isto não 

poderá ser o único factor a considerar pelas equipas.  No caso do governo do país anfitrião, existe a 

possibilidade de poder assumir a responsabilidade primária por um elemento programático, mesmo 

quando: A) Não contribui actualmente para o financiamento de um elemento específico, mas cumpre 

Matriz de Responsabilidade do HIV/SIDA Legenda

País: Primária=Responsabilidade primária para a contribuição do elemento

Tipo de epidemia: Secundária=Responsabilidade secundária pelo elemento (i.e., não lidera, mas oferece um nível de apoio substancial)

Nível de rendimento: Nominal=Contribui para este esforço, mas oferece um nível de apoio nominal/marginal

Categorização do PEPFAR: Nenhuma=Nenhuma responsabilidade/nível de apoio

ELEMENTOS FUNCIONAIS
Parceiro Gov 

& IPs

PEPFAR & 

PEPFAR IPs

GFATM & 

GFATM IPs

Parceiro Gov 

& IPs

PEPFAR & 

PEPFAR IPs

GFATM & 

GFATM IPs
Parceiro Gov PEPFAR GFATM

Programas

  Cuidados e Tratamento Primária Secundária Secundária Primária Secundária Secundária Primária Secundária Secundária

     Intervenções Clínicas Primária Secundária Nenhuma Primária Secundária Nenhuma Primária Secundária Nenhuma

     Laboratório Primária Secundária Nenhuma Primária Secundária Nenhuma Primária Secundária Nenhuma

     Vinculação, Retenção e Adesão Primária Secundária Nominal Primária Secundária Nominal Primária Secundária Nominal

     TB-HIV Secundária Nominal Primária Secundária Nominal Primária Secundária Nominal Primária

  Serviços de testagem do HIV Primária Secundária Secundária Secundária Primária Secundária Secundária Primária Nominal

  Prevenção Primária Secundária Secundária Secundária Primária Primária Secundária Primária Primária

     Prevenção da transmissão de mãe para fi lho Primária Nenhuma Nenhuma Primária Nominal Nenhuma Primária Nominal Nenhuma

     Circuncisão masculina Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma

     Outras prevenções biomédicas Secundária Primária Secundária Secundária Primária Nominal Primária Secundária Secundária

     Populações-chave e prioritárias Primária Secundária Secundária Secundária Primária Primária Secundária Primária Primária

  Crianças vulneráveis e orfãs Primária Nenhuma Nenhuma Primária Nenhuma Nenhuma Primária Nenhuma Nenhuma

Prestação de Serviços1 Planeamento e Formulação da Estratégia3

DIMENSÕES

Prestação de Serviços de Não Serviços2
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totalmente as responsabilidades funcionais desse elemento em relação aos seus constituintes ou B) 

Quando for impossível identificar despesas específicas do HIV nesse elemento. Usar o nível de gastos 

para a não prestação de serviços e estratégia e formulação não é um indicador de responsabilidade tão 

confiável. Os doadores devem pagar as infrastruturas ou investir no reforço das actividades de modo a 

que não seja necessário se for incorporado nas estruturas domésticas existentes. Assim o nível de gastos 

pode não reflectir a importância das actividades domésticas em apoio dos esforços. 

Ao atribuir os níveis de responsabilidade, o peso da doença do HIV poderá ser também um factor.  Por 

exemplo, se o governo tiver assumido a responsabilidade total pelo HIV em duas províncias que 

constituem 10% do peso da doença, a responsabilidade deverá ser considerada secundária.  Se uma 

entidade for responsável por mais de 50% do peso da doença, poderá ser considerada como tendo a 

responsabilidade primária.  Haverá também casos em que dois ou mais financiadores oferecem uma 

contribuição enorme e nenhum deles é responsável por mais do que 50% do peso—nestes casos, as 

equipas deverão considerar ambos como primários. 

Existem também casos em que a resposta principal é verdadeiramente compartilhada, mas não em 

medidas rigorosamente iguais. Num outro caso em que seria possível atribuir responsabilidade primária 

a dois financiadores é quando ambos são responsáveis pela maioria das actividades para as quais 

deverão trabalhar em conjunto por forma a alcançar as exigências da resposta. Quando qualquer destes 

casos está presente, os revisores deverão usar a sua melhor opinião e, se mais do que uma entidade for 

considerada como primária para um simples elemento e dimensão, as equipas devem usar as “Notas” 

do tab para explicarem o seu raciocínio. 

Os membros da equipa que são responsáveis pela atribuição de valores devem consultar-se entre si 

tanto quanto necessário até alcançarem um consenso sobre o valor.  Se tiverem dificuldades em 

alcançarem um consenso, quer porque os membros das equipas propõem diferentes valores, quer 

porque acreditam que os níveis de responsabilidade variam dentro de um OU (isto é, de um distrito para 

outro), deverão continuar a trabalhar para atribuir um valor, no geral, ao OU.  Se não for alcançado um 

consenso do valor, as equipas do país deverão arredondar a media do seu valor proposto até ao mais 

próximo nível de responsabilidade (isto é, três membros da equipa sugerem que o Governo Anfitrião 

assuma a responsabilidade pelos cuidados clínicos e tratamento, enquanto que dois membros acham 

que o Governo anfitrião tem uma responsabilidade secundária em relação a esse elemento—portanto, 

deverão introduzir “Primário” na célula correspondente). Nestes casos, as equipas também são livres de 

usarem as“Notas” do guia para explicarem as razões por que chegaram a essa avaliação.  

Principais Intervenientes a serem Incluídos na Consulta 

Pretende-se que o RM final seja elaborado por um pequeno, mas inclusive grupo de intervenientes. 

Poderá incluir: Ministério da Saúde e Ministério da Finanças do País Anfitrião, Coordenador do PEPFAR, 

Gestor do Portofólio do Fundo Global e Pessoal da UNAIDS do País. Os resultados serão apresentados na 

reunião final de consulta dos intervenientes do SID, durante a qual os intervenientes adicionais poderão 
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ter a oportunidade de usar a sua influência se porventura houver qualquer desentendimento com a 

pontuação. 

*Nota que todas as classificações financeiras estão harmonizadas com a Referência de Classificação da 

Guia Financeira do PEPFAR e a Iniciativa de Alinhamento de Recursos do Fundo Global-PEPFAR. 

Exemplos 

Exemplo 1: Prestação de Serviços – Intervenções Clínicas 

A maioria do pessoal clínico é empregada e paga pelo Governo Anfitrião, o Fundo Global cobre o 

pagamento adicional das horas extraordinárias e fim de semana do pessoal e o PEPFAR paga bónus de 

retenção do pessoal.  Neste caso:  

• O Governo Anfitrião tem a Responsabilidade Primária 

• O Fundo Global tem a Responsabilidade Secundária 

• O PEPFAR tem a Responsabilidade Nominal 

Este é um caso na dimensão da prestação de serviços, no qual deverá considerar-se o gasto relativo 

como um substituto para o nível de responsabilidade.  O Governo Anfitrião financia a maior parte dos 

salários do pessoal.  Se o pessoal adicional financiado pelo doador tiver partido, o volume de trabalho 

por clínico poderá aumentar, mas a resposta ao HIV continuará uma vez que a dimensão da 

infrastrutura clínica e do pessoal mantem-se no lugar. Se for uma boa possibilidade de a funcionalidade 

se degradar com o tempo pelo facto de terem acabado os gastos, isto é uma indicação de que o doador 

venha a ser classificado como tendo uma responsabilidade secundária.  Se a perda de financiamento 

tiver sido fácilmente absorvida numa estrutura integrada, esta situação poderá indicar que a assistência 

do doador foi mínima. 

 

Exemplo 2: Não Prestação de Serviços – Intervenções Clínicas 

O PEPFAR usa um parceiro de implementação (PI) para fazer a supervisão de apoio, formação e 

mentoria do pessoal de saúde do país.  O governo anfitrião paga os salários do pessoal de saúde do país.  

O Fundo Global oferece formação adicional em violência baseada no género ao pessoal de saúde do 

país.  Neste caso: 

• O PEPFAR tem Responsabilidade Primária 

• O Governo anfitrião tem Responsabilidade Secundária 

• O Fundo Global tem Responsabilidade Nominal 

Neste caso é o PEPFAR que lidera o apoio à não prestação de cuidados através da provisão de formação 

e supervisão.  Estas formações poderiam não ser tão coroadas de êxito se não houvesse facilitação e 

apoio do Governo Anfitrião.  O Fundo Global acrescenta um apoio adicional ao assunto, mas a provisão, 

em geral, da formação do pessoal do país não viria a colapsar sem o seu envolvimento. 

Exemplo 3: Planificação e Formulação Estratégica – Intervenções Clínicas 

Através da revisão dos dados de desempenho das Unidades Sanitárias, o pessoal do PEPFAR observa 

significativas taxas de falta de seguimento num grupo populacional específico. Um grupo de trabalho 
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reúne para elaborar uma solução de política proposta que é facilitada pelo governo do país anfitrião e 

inclui peritos do PEPFAR e do Fundo Global no assunto. O governo anfitrião então adopta e promulga a 

política que o grupo de trabalho elaborou.  Neste caso: 

• O Governo anfitrião tem a Responsabilidade Primária 

• O PEPFAR tem a Responsabilidade Secundária 

• O Fundo Global tem a Responsabilidade Nominal 

Em muitos casos que envolvem a elaboração de políticas, é de esperar que o Governo Anfitrião assuma 

o papel primário em virtude do seu papel na liderança e promulgação de políticas específicas do país. 

Neste caso, o PEPFAR desempenhou um papel considerável na liderança da mudança de políticas, 

enquanto que o Fundo Global contribuiu com a perícia em menor grau no processo de planificação.  

Perguntas Colocadas com Frequência  

1. É plausível ser a principal entidade que gasta, mas não ser a entidade primária responsável 

pelas funções relacionadas com o HIV? 

Sim, o nível de gastos não deve necessariamente igualar à importância da resposta ao HIV. Na prestação 

de serviços, o nível de financiamento normalmente é o indicativo da importância.  Contudo, se a 

resposta tiver que continuar sem o financiamento do doador, é plausível que o doador tenha uma 

estrutura de custos (por exemplo, despesas adicionais) que não é necessária para a entidade doméstica 

que tem a responsabilidade primária. 

2. Poderá haver duas entidades consideradas como tendo responsabilidade primária para uma 

actividade? 

Sim, há muitos casos em que a responsabilidade é mais ou menos igualmente partilhada.  Por exemplo, 

os doadores muitas vezes racionalizam geograficamente as suas intervenções, o que significa que tanto 

o PEPFAR, como o Fundo Global poderão ser os responsáveis primários quando são igualmente 

responsáveis por combater a carga da doença.  Também, por uma questão de simplicidade, as 

categorias são enroladas ao nível mais alto e as sub-categorias podem ser da responsabilidade de 

entidades diferentes. Neste caso, a ausência de qualquer entidade terá um impacto significativo na 

epidemia e ambas deverão ser consideradas primárias.  Se a responsabilidade primária é partilhada, as 

equipas deverão usar as “Notas” do guia para explicarem sucintamente a categorização. 

3. O governo é totalmente responsável por cuidados e tratamento em duas províncias—tanto o 

doador como o governo assumem responsabilidade primária nas funções relacionadas com o 

HIV?   

Depende. Nos casos em que o doador e o governo partilham geográficamente o peso da doença, se a 

parte do peso da doença for pequena, então o doador deve ser considerado como tendo 

responsabilidade secundária. Mesmo que a entidade seja totalmente responsável por uma parcela 

muito pequena do país, ela nunca deve ser listada como nominal, uma vez que o não cumprimento 

dessa responsabilidade terá consequências terríveis para aqueles em tratamento, mesmo que o 
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controle geral da epidemia não esteja ameaçado. A única situação em que uma pequena carga de 

doença deve ser listada como primária é no caso da programação da população chave ou prioritária 

quando é feita a nível nacional.  

4. O nosso país tem um Sistema federal e cada estado aceitou diferentes níveis de 

responsabilidade—devemos preencher várias matrizes para esta única OU? 

Não recomendamos o preenchimento de uma matriz de responsabilidade para cada unidade sub-

nacional autónoma. Em geral, a equipa deve considerar a entidade ou conjunto de unidades sub-

nacionais que assumem a preponderância do esforço ou da partilha do peso da doença ao atribuir 

responsabilidade.  As equipas devem utilizar o separador de “Notas” para explicar as classificações. 
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Impressão e Partilha 

Esteja ciente de que a impressão ou PDFing o caderno de trabalho do RM pode, por vezes, perturbar o 

seu formato.  Por este motive, é recomendado evitar a impressão ou “PDFing” da versão mestre, e em 

vez disso, criar uma cópia (que poderá então ser apagada) para executar essas funções.   

Folha de Rosto Narrativa 

As equipas devem redigir um breve sumário narrativo (não mais do que uma página) para servir de 

“capa” para a partilha pública de RMs. Tal como com o SID, uma breve narrativa para ajudar a explicar a 

avaliação do RM irá ajudar a minimizar o potencial de má interpretação, particularmente entre 

audiências externas.   

Exposição Pública das RMs Completas 

De acordo com os compromissos do PEPFAR de transparência o S/GAC colocará as RMs disponíveis para 

todos os OUs.  Os RMs completos serão colocados no PEPFAR.gov.  Se a equipa do país considerar que 

existem razões imperiosas que justifiquem a isenção deste requisite, deve apresentar um memorando 

no momento da apresentação do pedido de isenção e explicar porque é que a divulgação pública dos 

resultados da RM não seria adequada neste momento.  O pedido de dispensa será analisado e decidido 

pelo Coordenador do Global AIDS dos Estados Unidos. 

Perfis de Alinhamento dos Recursos 

Os elementos funcionais enumerados no RM espelham, de perto, os incluídos nos recentes Perfis de 

Alinhamento dos Recursos do País.  Estes perfis foram partilhados durante a fase de planeamento do 

COP/ROP 2021 e devem ser disponível com as equipas do país para utilizar como ferramenta 

suplementar na consideração da forma financeira as contribuições podem informar as responsabilidades 

funcionais ao completar o RM. O Recurso O Perfil de Alinhamento também pode ser utilizado 

juntamente com o RM completo na distinção entre financeiro e responsabilidades funcionais para 

informar as discussões de planeamento da sustentabilidade. Por favor contactar S/GAC no caso de 

precisa de uma cópia do seu perfil RA. 
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Apêndice A: O que há de novo na Matriz de Responsabilidade de 2019 a 2021 

O RM 2021 retém todos os elementos funcionais anteriores do RM 2019, mas inclui algumas alterações 

e adições a alguns componentes de subelementos, bem como a uma nova categoria de intervenientes 

do sector privado. Um resumo dessas alterações é apresentado abaixo. Adicionalmente, o calendário da 

janela para o workshop SID/RM e submissões foram ajustados para permitir uma flexibilidade adicional 

para as equipas dos países. A natureza virtual dos workshops deve também permitir uma flexibilidade 

adicional e maximizar a participação entre principais partes interessadas. 

Abaixo estão as actualizações e edições que foram feitas à RM também desde a implementação de 2019 

como qualquer expansão ou clareza sobre definições: 

 

Generalidades: 

• Adicionado Sector Privado como detentor de responsabilidade no âmbito das Dimensões 

Funcionais 

o Por favor note: Ao considerar o Sector Privado, isto inclui tanto organizações com e sem fins 

lucrativos 

• Adicionada a opção N/A na Legenda para selecção do menu drop down 

• Incluído o que as equipas de origem devem utilizar (Grupo Banco Mundial) para completar o 

Nível de Rendimento para consistência 

• Removido o campo de Categorização do PEPFAR OU 

Elementos Funcionais para Programas ao Nível do Sítio: 

• Cuidados e Tratamento 

o Todas as 4 subcategorias são as mesmas, mas foram explicados mais pormenorizadamente 

exemplos para Laboratório e Comunidade: 

▪ Laboratório (por exemplo, monitorização laboratorial; OI, EID, TB, CD4, testes 

VL) 

▪ Comunidade (e.g., Ligação, Retenção, Adesão) 

• Serviços de despistagem do HIV 

o Expandido para incluir 4 sub-categorias dentro desta categoria: 

▪ Testes baseados em instalações 

▪ Testes baseados na comunidade 

▪ Auto-teste 

▪ Testes em Visitas relacionadas com a Gravidez 

• Prevenção 

o As subcategorias foram expandidas para acrescentar: 

▪ Mobilização Comunitária, Comportamento e Mudança de Normas 

▪ Programação de preservativos e lubrificantes 

▪ Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) 

▪ Prevenção do HIV entre raparigas adolescentes e mulheres jovens (RAMJ) 

▪ Prevenção da Transmissão Mãe-filho (PMTCT) 

• Não foi feita qualquer alteração a esta subcategoria, mas por favor 

note: ARTE para mães e filhos está incluído no C&T 
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o As populações-chave foram retiradas da Prevenção e fizeram a sua própria categoria 

• Populações Chave e Prioritárias 

o Feito no seu próprio elemento e expandido abaixo: 

▪ Trabalhadoras Sexuais Femininas (FSW) 

▪ Pessoas que Injectam Drogas (PWID) 

▪ Homens que fazem sexo com homens (HSH) 

▪ População transgénero (TG) 

▪ População prisional 

▪ População prioritária 

• Programação da Violência Baseada no Género (VBG) acrescentada como uma nova categoria 

• Crianças Órfãs e Vulneráveis (COVs) 

o Nenhuma alteração feita a esta categoria, mas por favor note: OVC inclui todos os 

serviços do por exemplo, gestão de casos, reforço económico, assistência à 

educação, apoio psicossocial, jurídico, direito humano, e protecção. 

Elementos Funcionais para os Produtos de Base: 

As seguintes categorias foram alargadas/adicionadas aos produtos de base: 

• Anti-retrovirais (novo nome da categoria) 

o ARVS para Tratamento 

o ARVS para PrEP (nova subcategoria) 

• Consumíveis (novo nome de categoria) 

o Lubrificantes 

o Kits de autoteste 

• Medicamentos (Nomenclatura actualizada de "Outras Drogas Essenciais") alargada para incluir: 

o Tratamento Assistido por Medicamentos (por exemplo, Naloxone) 

o Medicamentos de Tuberculose  

o Outros Medicamentos Essenciais 

Elementos Funcionais para a Força de Trabalho da Saúde: 

As categorias do pessoal da saúde tiveram uma nomenclatura actualizada para as abaixo indicadas e 

reestruturadas para capturar o número de pessoal separadamente. 

• Trabalhador dos cuidados de saúde: Clínica 

• Trabalhador dos cuidados de saúde: Auxiliar 

• Pessoal auxiliar (Nível do site) 

• Outro Pessoal 

• Número de funcionários 

 

o Nota: Nesta secção, em Número de Funcionários, procuramos um total sobre o primeiro 

e depois a repartição de cada categoria (HCW: Clínica, Auxiliar, etc.) por detentor da responsabilidade. 

Além disso, os números são mutuamente exclusivos para evitar a dupla contagem para o pessoal que se 
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movimenta através de dimensões, por exemplo, pessoal auxiliar que presta serviços bem como o 

pessoal de formação/mentoria. Recomendamos que as equipas reportem os indivíduos em a dimensão 

da sua responsabilidade primária e o PCO pode colocar no número final de Pessoal (total) para cada 

dimensão. Favor indicar também a fonte de dados no separador das notas. 

Elementos Funcionais para os Programas dos Sitios Acima (sistemas): 

• Recursos Humanos para Sistemas de Saúde (nomenclatura actualizada pela Health Workforce) 

com subcategorias expandidas: 

o Formação Pré-Serviço 

o Formação em Serviço/Educação Médica Contínua (Sistemas) 

• Procurement Supply Chain Management (nomenclatura actualizada a partir de sistema de 

Cadeia de Abastecimento) com sub-categorias expandidas: 

o Previsão e Planeamento 

o Sourcing e Procurement 

o Garantia e Controlo de Qualidade 

o Gestão do risco 

o Gestão Logística 

o Armazenagem e Gestão de Inventário 

o Transporte e Distribuição 

o Gestão e devolução de resíduos 

• Sistemas de Informação de Gestão da Saúde (HMIS), Vigilância, e Investigação (nomenclatura 

actualizada para combinar HMIS, Vigilância de Doenças e Informação Estratégica) com subcategorias 

expandidas: 

o Sistemas de Dados 

o Monitorização e Avaliação 

o Pesquisas e Vigilância 

▪ Inquérito baseado na população seropositiva (por exemplo, PHIA) 

▪ KP Levantamentos Demográficos (e.g., IBBS) 

• Os sistemas de laboratório foram actualizados para incluir estas subcategorias expandidas: 

o Instrumentos Convencionais e de Ponto de Cuidados 

o Infra-estrutura e equipamento de laboratório 

o Sistema de Informação Laboratorial 

o Compras 

o Sistemas de Gestão de Qualidade e Acreditação 

o Gestão Logística 

o Sistema de transporte de amostras 

• Não foram feitas alterações a estas categorias restantes em Programas Acima do Sitio: 

o Financiamento da Saúde 

o Governação e Política 

o Desenvolvimento Institucional e Organizacional 

o Gestão da Qualidade ao Nível do Sítio 

o Apoio a outros sistemas 
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o Gestão da Qualidade ao Nível do Sítio 

Elementos Funcionais para Informação Estratégica: 

• Removido do RM2021 como um elemento funcional separado e combinado com  

Programas “above-site”  

Elementos Funcionais para a Gestão de Programas: 

• Não foram feitas alterações a estas categorias  

 

 

 
 


