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Áreas temáticas
 Prevenção; 

 Cuidados e tratamentos;

 Fortalecimento de sistemas comunitários

 Melhoramento de acesso aos serviços 

Saúde - Monitoria Liderada pela 

Comunidade.

 Fortalecimento de capacidades das OSC

 Grupos Específicos (PVHI, PC, RAMJ, 

Confissões Religiosas)



Prevenção
Prevenção combinada

 Fomentar e apoiar as ações de prevenção combinada.

 Subsidiar e ampliar actuação das OSCs para a detecção 

precoce de HIV/IST, usando novas abordagens para o exame 

de parceiros/contactos e auto-teste; 

 Garantir o fornecimento de insumos de prevenção para as 

populações chaves; 

 Promover acções de educação e comunicação para 

mudança de comportamento, atitudes e práticas; 

 Promover acções de incentivo para testagem (ATS-C); 

 Incluir acções de prevenção que envolvem pessoas com 

deficiência;

 Estabelecer centros comunitários para populações-chave



Prevenção…2 

• Garantir o pipeline do 3HP e expandir para 

PVHIV e crianças menores de 15 anos

• Garantir a Vitamina B6

• Incluir a aquisição dos EPI para reforçar a 

resposta a Covid-19



Prevenção…3

Profilaxia Pré Exposição (PrEP): 

 Abrangência para jovens com idade igual ou 

superior a 15 anos (mulheres trabalhadoras de 

sexo); 

 Inclusão da população prisional nos critérios de 

elegibilidade;

 Desenvolver campanhas de comunicação para 

conscientização sobre o PrEP.



Cuidados e Tratamentos

Cuidados e tratamentos com base nos instrumentos de 

direitos humanos para a saúde. 

 Apoiar capacitações em advocacia;

 Realizar campanhas de advocacia relativas a 

políticas, leis e regulamentações que dificultam ou 

impedem o acesso equitativo aos serviços de saúde; 

 Fomentar acções para redução das desigualdades de 

gênero, incluindo as baseadas na discriminação por 

identidade e/ou orientação sexual

 Garantir a disponibilização de ARV ao nível 

comunitário.



Cuidados e Tratamentos…2

Cuidados e tratamentos com base nos 

instrumentos de direitos humanos para a saúde. 

• Incluir as capacitações das OSCs nas campanhas I=I

• Alargar a dispensa trimestral para crianças menores 

de 2 anos, cujas mães se enquadram nos critérios;

• Melhorar a oferta da Carga Viral a menores de 15 

anos;

• Apoiar na contração de profissionais de saúde 

(eventuais e renovaveis por 1 ano) no ambito da 
Covid-19



Fortalecimento 

dos Sistemas Comunitários.

 Fortalecer os Grupos de Apoio e Adesão 
Comunitário- (GAAC);

 Empoderamento económico dos GAACs e 
pacientes em TARV;

 Fomentar a incorporação de novas abordagens 
baseadas nos serviços de saúde na 
comunidade;

 Promover a certificação de activista para distri-
buição de medicamentos para melhorar a 
adesão ao tratamento; e fazer dispensa 
comunitária de ARVs.



Fortalecimento 

dos Sistemas Comunitários…2

 Alargar a base de actuação das subvenções 

comunitárias, elevando-as para 50,000U$D

anuais;

 Partilhar a base de dados com as OSCs (DHIS2; 

 Financiar as capacitações sobre vigilância 

comunitária da Covid-19;

 Fomentar e apoiar acções de supervisão 

comunitária das US.



Fortalecimento 

de capacidades das OSC.

 Fortalecer as capacidades das OSCs

 Capacitar OCBs com habilidades para 

engajamento em ações de advocacia com 

outros sectores; 

 Capacitar os recursos humanos das OSCs para 

apresentar propostas inovadoras que respondam 

as demandas da população para o alcance do 

controle da propagação da infecção pelo HIV.  



Fortalecimento 

de capacidades das OSC…2

 Fortalecer a capacidade de participação das 

OSCs em fóruns públicos; 

 Fomentar acções de capacitação em temas 

epidemiológicos com vista ao alcance das 

metas 90-90-90 para 2030;

 Fortalecer as capacidades institucionais das 

OSC;

 Fortalecer os mecanismos de coordenação das 

OSCs.



PVHIV

DIAGNOSTICO E TRATAMENTO

 Promover acções que ajudem a 

conscientização da  aceitação dos resultados 

do auto-teste (literacia para auto-teste)

 Criar modelos de engajamento masculino 

(homens campeões/educadores de pares)



PVHIV

Prioridades:

 Comunicação de massas e interpessoal;

 Elevação das competências da ética e 

deontologia dos profissionais de saúde;

 Extensão dos horários para serviços direcionados 

a PVHIV;

 Reconhecimento/pagamento das horas extras 

para profissionais de saúde.



RAMJs

 Promover acções que estimulem o diálogo familiares e 
sessões de Educação parental sobre SSR;

 Promover acções de sensibilização das comunidades em 
matérias de estigma e descriminação (com impactos nas 
Adolescentes e Jovens);

 Melhorar e expandir os SAAJs e reforçar com Recursos 
Humanos ;

 Expandir  dos clubes de interesse juvenil nas escolas e na 
comunidade;

 Treinar os  Educadores de Pares e/ou Associações Juvenis 
incluído para Adolescentes e Jovens com deficiência em 
matéria de ESA



RAMJs

 Disponibilizar preservativos em locais de interesse 
juvenil;

 Prover educação  Sexual Abrangente (ESA) ao nível 
das escolas e comunidades (Associação Juvenis); 

 Produzir materiais de IEC, de SSRD, de ESA e 
adequado para Adolescentes e Jovens com 

deficiência;
 Criar equipas de apoio/ acompanhamento 

psicossocial e cuidados paliativos;

 Disseminar materiais de IEC, de SSRD, de ESA e 
adequado para Adolescentes e Jovens com 
deficiência



População Chave

 Acesso a Gel lubrificante, dental dam e finger 
condom ainda não fazerem parte da lista dos 
medicamentos essenciais (LGBT);

 Acesso aos Insumos de prevenção nos 
estabelecimentos penitenciários (pop 
Prisioneira);

 Acesso ao preservativo feminino para as MTS;

 Acesso a insumos de prevenção (seringas & 
agulhas) eliminação de barreiras legais de 
porte e uso

 Acesso a Nalaxona para prevenção de morte 
por overdose



População Chave

 Ligação entre as estruturas formais de 
saúde e informais (OCBs) na disseminação 
de informação para prevenção;

 Acesso aos serviços de saúde 
humanizados para PC

 Implementação da diretriz de 
atendimento para PCs;

 Reforço de serviços amigáveis nas US;

 Criação de espaços seguros, e;

 Uniformização de ferramentas para o 
registo de casos de violação de DH.



Confissões Religiosas

 Advocacia para o empoderamento económico das 
PVHIV;

 Advocacia para a criação de condições de 
privacidade nas farmácias;

 Advocacia  para garantir que o MISAU crie 
condições na rede sanitária e apetrechamento com 
equipamento para realização de exames de Carga 
Viral;

 Advocacia para massificação de modelos 
diferenciados, com enfoque para “Paragem Única”;

 Massificar a Monitoria Liderada pela Comunidade de 
modo a garantir a qualidade de serviços sanitários;



Confissões Religiosas..2

 Alargar a participação das OCBs na discussão de 

dados nas US – Participação nos Comités TARV;

 Pensar em alternativas de levantamento e 

distribuição de ARV para os pacientes – Massificação 

de farmácias publicas especializadas para a 

distribuição dos medicamentos;

 Acomodar legalmente os nomes sociais (trans-

genero) – Capacitação dos agentes de serviços em 

termos de direitos humanos/diversidade;

 Melhorar a partilha de informação sobre a 

medicação e seus efeitos. 



Confissões Religiosas..3

• Envolver  nutricionistas na educação de PVHIV 

para melhorar a sua dieta alimentar;

• Envolver os lideres religiosos – Capacitação para 

liderança e sensibilização das comunidades

sobre o valor de adesão e retenção no TARV.



Assuntos para debate

 Que o PEPFAR apoie a Sociedade Civil no que tange 

ao fortalecimento do mecanismo de resposta para 

que seja viabilizando financiamento das OCBs –

usando mecanismos alojados dentro da sociedade 

civil;

 É importante que o PEPFAR, junto com a sociedade 

civil desenvolvam estratégias e acções para o 

financiamento das actividades desenvolvidas por 

associações de base comunitária;

 Investir em programas de geração de renda para 

PVHHIV, populações vulneráveis e chave.



Muito Obrigado


