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AGENDA para a Discussão

• Visão Geral

• Aconselhamento e Testagem (ATS)

• Cuidados e Tratamento de Adultos, Crianças e Adolescentes

• Prevenção da Transmissão do HIV de Mãe para Filho (PTV)

• Crianças Órfãs e Vulneráveis (COV)

• PrEP 

• População Chave

• Tuberculose

• Monitoria liderada pela comunidade
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Visão Geral
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Source: UNAIDS

Epidemia de HIV em Moçambique – Incidência do HIV (por 1000 pp)
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Source: UNAIDS

Epidemia de HIV em Moçambique – Mortalidade relacionada ao HIV/SIDA
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Controlar a epidemia do HIV/SIDA (90 90 90)
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Aconselhamento e Testagem
(ATS)
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Número total de pessoas testadas, e taxa de positividade ao longo do tempo

“Recuperação” do programa 

de ATS dentro do contexto da 

pandemia da COVID-19.

Dec 2019 Mar 2020 Jun 2020 Sept 2020 Dec 2020 Mar 2021
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Retorno da Testagem de Caso índice na Comunidade

• Aumento significativo na testagem de índex comunitária no contexto da COVID-19, de Dezembro a Março 2021
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Número total de Testados, Positivos e Taxa de Positividade por Idade e 
Sexo/Dezembro 2020 – Março 2021

idade e sexo

o As mulheres dos 20-29 anos de 

idade são as maiores utilizadoras 

dos serviços de ATS

o Adolescentes de 15-29 continuam 

difíceis de alcançar

o Taxa de positividade 

relativamente alta para homens 

com idade superior a 30 anos

• Necessidade de expandir a

oferta de serviços a jovens 

para homens adultos
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Cuidados e Tratamento  de 
Adultos, Crianças e Adolescentes
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Progresso do Programa no Último Trimestre, Apesar da COVID-19

Pessoas de todas as idades recebendo TARV (Oct2019- Mar2021)
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Aumento gradual de pessoas

em TARV ao longo dos 

períodos.

A província da Zambézia

registou um aumento muito mais

assinalável

Estes resultados reflectem

adaptações programáticas

destinadas a manter os

pacientes em TARV.
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Tendência Crescente de Pessoas Iniciando o TARV, mas Adolescentes e 
Homens Jovens Continuam Difíceis de Alcançar.

Adolescentes e Homens Jovens
entre os 15-24 anos continuam

difíceis de alcançar
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Número Alto de pacientes na Distribuição Trimestral de ARVs

A cobertura de pacientes em MDS estabilizada em 88% (AJUDA dashboard mensal, Março 2021)

Número de Pacientes em Dispensa Multimensal, 

Primer e Segundo Trimestre
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Número de Pacientes em Dispensa

Multimensal, Segundo Trimestre
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• Alcançada a supressão viral (CV) de 90% pela primeira

vez.

• Cobertura de CV alcançou uma média nacional de 65%

Tendência Crescente da Cobertura e da Supressão Viral nas US AJUDA
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Programa Prep: Pontos Fortes e Desafios

PONTOS FORTES

• Continuamos a registar um crescimento de novos
inícios de TARV em todas províncias (7% só neste
trimestre) apesar dos desafios da COVID 19.

• Alcançamos mais de 1.45 milhões de pessoas em
TARV.

• de Cerca de 88% de PVHIV estão em modelos
diferenciados de serviços (MDS) que lhes são
convenientes.

• Quase 70% das pessoas em TARV estão em DT, 
dos quais, cerca de um terço (72%) são homens
(inclusão de mais homens>15 anos).

• Alcançada a supressão viral média nacional de 
90% pela primeira vez.

DESAFIOS

• Alcance de adolescentes e homens jovens para 
o início atempado do TARV continua ser um 
desafio.

• Menos de 50% de crianças<15 anos emDT

• A expansão e ofertas de modelos de serviços 
baseados na comunidade devido à pandemia de 
COVID-19.

• Apesar de melhoria, a média nacional de 
cobertura de carga viral ainda é baixa (65%).

• A cobertura da carga viral entre adolescentes e 
jovens, de ambos os sexos, precisa de ser 
reforçado continua ainda baixa

• Em criancas , tanto a CV como SV ainda são 
um desafio
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Prevenção da Transmissão
Vertical do HIV (PTV)
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Cascata de PTV: todas unidades sanitárias

Cobertura de Carga Viral  (MG) Supressão Viral (MG) Cobertura de DPI (12 meses Positividade de DPI (12 meses)

67% 87% 84% 3.0%

Resultados de Prevenção de Transmissão Vertical, Jan-Março 2021
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Prevenção da Transmissão Vertical: Sucessos e Desafios

PONTOS FORTES

• Bom desempenho nas componentes de testagem de 
HIV e início de TARV na grávida

• Positividade das crianças <12 meses está em 3,0%

• Províncias de Maputo, Gaza e Cidade de Maputo 
com positividades de DPI ≤ 2%

• Melhoria gradual da supressão viral.

DESAFIOS

• Cobertura da monitoria de carga viral ainda sub-
óptima nas grávidas e lactantes;

• Províncias de C.Delgado, Nampula ainda tem 
positividade alta (>5%) entre crianças expostas
ao HIV;

• Desafios na identificação de infecções
incidentes no pós-parto.
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Crianças Orfãs e Vulneráveis
(COV)
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Maior Focalização para a Inscrição de Crianças com Maior Vulnerabilidade 
ao HIV no Programa de COV

• O Programa COV tem dentro da sua abordagem 

programática duas principais abordagens, a Compreensiva 

e a Preventiva

• A Priorização dos sub-grupos populacionais está ligada a 

necessidade de alcançar aqueles que estão em situação de 

elevado risco de exposição e out aquisição do HIV

• O Programa de COV tem focalizado esforços para 

aumentar o alcance dos subgrupos populacionais 

prioritários para provisão de serviços compreensivos (>90% 

oferta e 90% inscritos)

• Entre às populações inscritas dentro do programa COV, 

24% são crianças pertencentes a grupos prioritários, 24% 

são crianças órfãs e filhos biológicos de pais HIV+; 

14% são crianças e adolescentes vivendo com HIV, e 

35% pertencem a outros populações NÃO prioritárias, 2% 

Crianças expostas; 1% filhos de Trabalhadoras de sexo

• Há necessidade de desenvolver esforços para aumentar a 

cobertura em alguns subgrupos populacionais prioritários 

(ex.: Crianças Expostas, filhos de TS, sobreviventes de 

VGB)
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Melhorado o Seguimento das C/AVHIV ao Longo da Cascata

Do total de C/AVHIV 

em TARV inseridas 

no programa de COV

• Dos 32.211 em 

TARV um total de 

13.741 (42.7%) 

foram elegíveis a 

carga viral

• Destes 77% 

reportaram a sua 

carga viral dos 

quais 70% tem a 

carga viral 

suprimida
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Programa COV: Com Desafios mas Conseguindo Superar Grande Parte 
Ajustando às Abordagens e Observando as Medidas de Prevenção 
COVID19

PONTOS FORTES

• Retoma das actividades comunitárias - recuperação
do Programa OVC

• A caminho certo para atingir as metas anuais do 
COP20; 

• Contínuo alinhamento com o programa Peds e 
triangulação do registos de dados da 
US/Comunidade para melhor monitoria a nível da 
supressão da carga viral a nível

• Focalização para a inscrição CAHIV em situação de 
maior vulnerabilidade para o HIV 

DESAFIOS

• Identificação e re-inserção dos beneficiários no 
programa (mudancas devido a epoca agricola e 
movimentos migratorios)

• A monitoria e apoio técnico dos programas ainda
limitada e forma remota

• Continuam os esforços para expandir a cobertura de 
CLHIV em ART em todos os sites da AJUDA

• Ainda alguma relutância dos beneficiários e 
prestadores de cuidados OVC em aceder aos
serviços na US devido a receios de COVID
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PrEP
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PrEP – Expansão Nacional 
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Nampula – Altos Níveis de Inscrição a PrEP

▪ Expansão significativa da PrEP 

em Nampula, onde a DPS e os 

parceiros implementadores 

criaram a figura de “Campeão 

da PrEP” em todas as 

Unidades Sanitárias

▪ Excelente colaboração entre os 

parceiros clínicos com a 

LAMBDA e a PASSOS

▪ Recomenda-se a replica das 

boas práticas implementadas 

em Nampula para as demais 

províncias
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PrEP – Modelos de Provisão de Serviços; Melhoria do Alcance de Utentes
na Comunidade

Oferta da PrEP a nível da unidade sanitária

(Paragem única ):

o Saúde Materno Infantil

― Consulta Pré-natal

― Planeamento familiar

o Serviços amigáveis do adolescente e jovem.

o Consulta externa

o Consulta de HIV/AIDS

Oferta da PrEP a nível da comunidade

o Clinica Móvel

o Brigadas móveis 

o População chave:

o Coordenação com a LAMBDA & Passos

Prisões:

o Unidades sanitárias a nível das prisões

o Brigadas móveis
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PrEP – Aumento na Inscrição e Alcance de População Chave

▪ Inclusão de outros sub 

grupos de população chave 

▪ Aumento dos beneficiários 

da PrEP a  População 

chave particularmente para 

as Trabalhadoras de Sexo 

e Reclusos
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Programa Prep: Pontos Fortes e Desafios

PONTOS FORTES

• Excelente experiência de Nampula com o uso de 
homens campeões para criação de demanda nas 
inclusões a PrEP e na retenção de utentes. 

• Estreita colaboração entre a LAMBDA, PASSOS e o 
ICAP em Nampula.

• Oferta da PrEP a nível da comunidade.

• Clinicas e brigadas moveis. 

DESAFIOS

• Uso de anel vaginal de Dapivirine como uma 
das formas de PrEP. 

• Aumentar a cobertura de população chave, 
mulheres gravidas e lactantes inscritas na PrEP. 

• Expandir as boas práticas de Nampula para as 
outras províncias.

• Continuar a melhorar em retenção dos 
pacientes em PrEP. 
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Populações-Chave
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Abordagens Programáticas do Programa de Populações-Chave em 
Moçambique nos últimos 10 anos

2018 –
Transição do 

portfolio de PC 
a nível Nacional 
passando para 

FHI 360 –
PASSOS 

2015 - 2017 
Linkages KP 
Program (FHI 

360/VIDAS 
Projecto

PATHFINDER

2010 - 2015 
Programa de
ROADS KP 

(FHI 
360)/VIDAS 
Projecto da 

PATHFINDER

Foco no alcance da população chave a nível 

comunitário e Prevenção do HIV em 

populações de alto risco designadas

Focalização em População Chave 

(mudança de paradigma/terminologia) 

Provisão de Serviços Contínuos ao 

longo da cascata clinica
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Planeamento da Cobertura do Programa de PC – Oct 2021-2022

• Cobertura combinada (PEPFAR  e FG) ao final do 
ano fiscal 21 (Oct) será de 53% (18% PEPFAR vs 
35% FG)

• As projeções de metas estimam que de forma 
conjunta PEPFAR e FG irão atingir 80% das PC em 
outubro de 2023 

• A cobertura foi calculada em relação ás estimativas 
da população por província e então calculadas as 
metas distritais

• A cobertura do programa focaliza-se nas áreas de 
maior concentração de PC

• Durante os processos de planificação conjuntos 
PEPFAR e FG assegurarão que não haja duplicação 
do ponto de vista de área de intervenção
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Forte alcance de PC, ATS e identificação de casos positivos,  durante a
epidemia de COVID 19

▪ A componente de PC recuperou 

totalmente após quedas de 
desempenho  relacionadas as 

restricoes causadas pelo COVID-19; 

▪ Houve um aumento de cerca de  
85% de novos casos positivos de PC 

desde FY19 Q2, com um rendimento 
de positividade significativamente 

maior em cerca de 7.1%;

▪ A actual positividade é alta (acima de 
20%), devido ao corecto uso dos 

algoritmos de testagem, 
possibilitando maior identificacao da 

PC;

Número de População Alcançada, Número Testado & Número Positivo, Jan 2019 – Mar 2021

Jan-Mar2019 Oct-Dec2019 Jan-Mar2020 Oct-Dec2020 Jan-Mar2021
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Esforço notável em reintegrar a PC ao tratamento

• Aumento consistente da 

PC a receber o Tratamento 

Antiretroviral;

• Durante 2020 observamos 

um retorno sustentado da 

PC aos Cuidados e 

Tratamento (RTT);

• Mas durante o 

1º Semestre de 2021 

registou se uma queda 

significativa dos retornos 

da PC devido a restrições 

de atividades comunitárias 

causada pela segunda 

onda de COVID 19
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Programa População Chave: Pontos Fortes, Desafios e Oportunidades

PONTOS FORTES

• Aumento da cobertura de Unidades 

Sanitárias com serviços amigáveis para 

PC

• Aumento de casos positivos 

identificados:

― Maior alcance de População 

Chave;

― Uso correcto de 

algoritmos/ferramenta de 

testagem.

• Melhoria da Informação captada nas 

fontes primarias – Ficha Mestra;

• Melhoria da colaboração dos 

parceiros comunitários e clínicos 

DESAFIOS

• Recursos insuficientes :

― Até o momento resultaram em portfólio 

de cobertura inadequada; 

• Unidades Sanitarias:

― Baixa identificação de PC devido a 

treinamento insuficiente, estigma, 

discriminação;

― Baixa cobertura de CV;

― Acesso inadequado à PrEP para PC;

• Comunidade:

― Implementação insuficiente de clínicas 

móveis;

• Transição do programa KP para 

organizações locais:

― Construir capacidade suficiente para 

OL para implementar o programa PC 

após a transição 

OPORTUNIDADES

• MISAU & CNCS a apoiarem a

implementação da Directriz de 

População Chave;

• Criação da Unidade de Suporte 

Técnico (UTS) pelo CNCS (em

processo)

• Processo de capacitação FHI 360 

para Organizações Locais;

• Coordenação reforçada com o Fundo 

Global para aumentar a cobertura 

geográfica dos serviços de PC 
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Tuberculose
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Cascata TB/HIV por Província (Jan – Mar 2021)

Casos TB 
Notificados

Casos TB 
Testados

Casos
TB/HIV

Casos
TB/HIV TARV

% Pacientes TB/HIV em
TARV

% Pacientes TB Testados
para HIV
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Rastreio de TB nas PVHIV por Província (Set 20 a Mar21)

95.5%

●Setembro 2020   ●Março 2021

Set 20: 77% (904.597)

Març 21: 82.3% (1.029.148)
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Cascata de Rastreio Positivo Para TB em PVHIV – (Set 20 a Mar21)
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Tendência de Completude do TPT e Completude por Província

●Pacientes que iniciaram TPT ●Pacientes que terminaram TPT ● Taxa de 
completude do TPT
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Pontos Fortes, Desafios e Oportunidades

DESAFIOS

• Baixo rastreio de TB nos PLHIV
― Qualidade de rastreio de TB e o seu 

registo é deficiente 
― Perca de oportunidade para oferta de 

rastreio de TB

• Baixas taxas de casos TB BC
― Clinicos que não solicitam exames 

laboratoriais(GeneXpert ou BK)
― Avarias constantes do aparelhos de  

GeneXpert e fraco sistema de 
transporte de amostras

• Baixas taxas de completude do TPT
― Deficiente monitoria da completude de 

TPT 
― Pobre registro de informação de TPT na 

FM, EPTS e iDart

OPORTUNIDADES

• Usar relatórios de monitoria para gantir 
que todos activos em TARV sejam 
rastreados TB

• Fortalecer os ACS, Oficiais de Tosse e 
Conselheiros leigos para rastreio de TB 
e os fluxos de dados para o registo na 
FM e EPTS

• Formações em trabalho, mentoria e 
tutorial clinica 

• Optimizar o sistema de transporte de 
amostras em função dos locais com 
maior número de módulos fincionais

• Implementar relatórios no EPTS para 
melhor monitorar  a completude do 
TPT

• Garantir o registro correto do início e 
completude do TPT nas FMs

PONTOS FORTES

• Boa performance na testagem para 
HIV nos doentes com TB 

• Boa proporção de doentes 
diagnósticados TB/HIV que iniciram 
TARV 

• Melhoria do rastreio da TB nos 
doentes com HIV

• Tendência crescente de número de 
pacientes que completaram TPT e da 
taxa de completude do TPT



45

Monitoria Liderada
pela Comunidade
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Actividades Realizadas de Outubro de 2020 a Março de 2021 

CDC (Namati)

68 Unidades Sanitárias em Maputo, 
Inhambane, Zambézia.

Actividades começaram em Outubro de 
2020.

Sumário de realizações:

• Treinamento de OCBs

• Desenvolvido Material de IEC 
sobre Direitos Humanos

• Apoio na resolução das reclamações
dos pacientes

• Revitalizados comités de 
saúde comunitários

• Assistência técnica ao CNCS e 
Subvenções Comunitárias
do PEPFAR

DoS (Subvenções Comunitárias
PEPFAR )

19 organizações receberam fundos (9 em
Maputo Província, 6 em Gaza e 4 em
Inhambane); em 38 US

A implementação iniciou em Dezembro de 
2020

Sumário de realizações:

• Formação em matérias de Direito à 
Saúde

• Revitalizados Comités de Saúde das 
comunidades e GAACs

• Levantamento/auscultação de desafios e 
advocacia junto dos comites de saúde e 
de co-gestão, comunidades, US e 
Distrito

USAID (N'weti e CNCS)

20 organizações receberam fundos (10 
em Manica, 4 em Sofala e 6 em Maputo).

Actividades começaram em Outubro e 
Março.

Sumário de realizações:

• Fortalecimento de capacidade de 
OCBs e CNCS

• Melhorada a cooperação local OCBs, 
Distrito, Parceiro Clínico para resolver 
desafios do paciente

• Revitalizados Comités de Saúde das 
comunidades e GAACs

• Treinamento em Qualidade e 
Humanização para provedores de 
saúde e OCBOs

• Monitoria e avaliação da qualidade do 
cuidado

• Divulgação de políticas e normas
sobre direitos e tratamento de PVHIV
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Pontos Fortes, Desafios e Oportunidades

DESAFIOS

• Resistência por parte de algumas 
direcções de unidades sanitárias que 
criaram dificuldades na implementação 
da abordagem.

• O COVID-19 afectou a implementação 
de muitas actividades que requeriam a 
presença dos facilitadores e membros 
das OCBs

• O atraso na partilha de um modelo 
padrão Nacional afectou o 
desenvolvimento da base de dados 
provisória do CNCS

• A oscilação do dólar afectou no 
orçamento de algumas OCBs na 
implementação das actividades 
conforme planeado.

PRÓXIMOS PASSOS

• Realização de encontros de 

balanço para avaliar o 

impacto do programa MLC 

junto com as lideranças das 

unidades sanitárias, 

comunidades e 

utentes/pacientes incluindo 

para colher boas praticas e 

lições aprendidas;

• Apoiar as OCBs a assegurar 

a continuidade da 

implementação da 

abordagem 

independentemente dos 

fundos. 

LIÇÕES APRENDIDAS

• O COVID-19 obrigoumudanças de 
estratégias de implementação

• O processo de monitoria deve ser 
continuo e a todos os níveis

• A descentralização parcial dos fun
dos é fundamental

• O receio de represálias e por ser 
uma nova abordagem ainda há um 
receio das comunidades 
apresentarem as queixas

• Algumas OCBs não possuem a 
estrutura esperada para 
implementação das actividades;
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História de Sucesso

Caso: Discriminação / violação de privacidade e confidencialidade

Diversos pacientes seropositivos relataram discriminação na farmácia de 
uma certa Unidade sanitária, pois eram chamados de forma segregada para 
a colecta de medicamentos (cor do cartão). E, dessa forma, chamavam a
atenção de outros pacientes para sua situação serológica, o que levou 
muitos a pensarem em desistir do tratamento por se sentirem discriminados.

Advocacia

A advocacia junto à gestão da unidade sanitária resultou na criação de uma 
caixa para recolher os cartões dos doentes e chamá-los pelo nome e não 
pela cor do cartão.

Resultado

Os pacientes depõem que antes tinham medo de ir buscar seus 
medicamentos devido ao comportamento dos profissionais de saúde e 
agora não há mais diferença entre a forma como eles chamam os pacientes 
para levantar os medicamentos e eles se sentem mais confortáveis.
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Perguntas e Respostas
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Obrigada!


