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Abordagem Familiar para Crianças < 15 anos Implementado em todos os 
sítios AJUDA, 1°Trimestre do AF21

Crianças Inscritas na Abordagem Familiar, Locais AJUDA, Março AF21

• Abordagem familiar 

implementada em 99% dos 

locais AJUDA; variável de 

penetração a nível do local

• 76% das crianças são cobertas 

por qualquer DSD
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• Melhorar o uso rotineiro do algoritmo de rastreio do VIH

• Reforçar a implementação sistemática de testes de casos de índice para 
crianças biológicas de PVHIV <15

• Monitorizar a ligação das crianças VIH+ aos serviços de TARV

• Reforçar a colaboração formal com plataformas comunitárias (programas 
comunitários COV, TIP)

Identificação e 
Ligação de Casos

• Expandindo o apoio de mãe mentora ao CVHIV até 10 yoa

• Implementar pacote avançado de doenças HIV para pediatria

• Gestão intensiva contínua de sítios pediátricos de alto volume de baixo 
desempenho

• Expansão na inscrição no DSD (política progressive de DMM em vigor)

Continuidade do 
Tratamento

• Reforçar e monitorizar a optimização de TARV da Pediatria

• Formação e mentoria

• Multiplexagem de lançamento para CV
CGV E SCV

• Lançamento do DTG10 para crianças<20kg

• Aumentar o programa de mentoria para adolescentes para 90 locais 
(intervenção GCJ) 

O QUE É NOVO 
NO COP21?

Acelerando as Intervenções Pediátricas do COP20 no COP21
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Visão geral da Implementação de Brigadas Móveis
COP20 COP21

Pegada

geográfica

4 Províncias: Nampula, 

Zambézia, Cabo 

Delgado, Sofala

Expansão nacional a 

ser determinada pelas 

necessidades 

provinciais do DSD 

(DSD Combo)

Focus Áreas com baixo 

acesso aos serviços de 

saúde, incluindo 

VIH/MCH mau 

desempenho, 

mineiros/prisioneiros/

IDPs

Reforço do alcance do BM 

para cobrir todas as 

populações ilegíveis 

garantindo uma 

abordagem integrada 

(PAV, VIH, HCM, nutrição, 

envolvimento masculino, 

etc.)

Abordagem

orçamental

PI Abordagem colaborativa 

que equilibra o custo de 

vários modelos 

seleccionados.

PEPFAR, PI, DPS e 

MISAU
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OBRIGADO
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Recursos Humanos para a 
Saúde
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COP 20 RHS por Geografia – Planeado vs Alugado

107%

99% 99%
96%

96%

94% 92% 91%
89%

85%
83% 81%

74%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Funcionários RHS a nível do local

Plan for COP20 Hired % of Planned



7

COP 20: Investimento em RHS por Quadro
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COP 21 RHS Prioritização e Optimização do Processo

• Qual é a necessidade 
estimada de RHS no COP 21?

• Como é que a atual mistura de 
quadros difere do ideal?

• Qual é a alocação/prioritização 
óptima para maximizar o 
impacto do COP 21 dadas as 
restrições (orçamento, 
disponibilidade de RHS, 
espaço, etc.)

Entrada Saída

Atividades realizadas por cada Profissional de Saúde
Caminho do 

Cliente

Necessidade de 
profissionais de 
saúde

Por Quadro/PSNU
Por Quadro

Metas

Recrutamento

Tempo padrão
Tempo para completar cada

actividade

Atual RHS disponível

por Parceiro/PSNU

Meta de serviços de saúde por 
parceiro / PSNU
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Escassez de POA por área do Programa

9

Árear do 

programa

Funcionários

necessários

Equipe do 

GrM Eficaz

FTE

Escassez Escassez %

COP20 

funcionários do 

PEPFAR 

ST
9,801 2420 -7,381 -75% 3,746

COV
2,795 0 -2,795 -100% 234

PrEP
937 106 -831 -89% 72

TX
28,338 4,995 -23,343 -82% 8,946

Grande 

Total

41,871 7,521 -34,350 -82% 12,998

• Há uma escassez total de ~ 34.350 funcionários (82% 

das necessidades), quando se contabiliza o actual 

pessoal GrM relevante Eficaz FTE

• Inclui apenas quadros / equivalentes de quadros 

envolvidos na prestação de serviços abrangidos pelos 

percursos dos clientes POA2
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Carência excepcional de serviços de RHS para o HIV - por 
Estrutura
• A quantidade de falta preenchida varia de acordo com o quadro, dado que o GrM não contrata pessoal em certas estrutras 

(por exemplo, o Conselheiro Comunitário) e a responsabilidade recai sobre os PI

• A maioria da carência de activistas é preenchida pelos PI
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Ponto Focal no Nível do Local do ICAP: Melhores Práticas

ICAP estabeleceu fortes pontos focais ao nível de 

locias

• A responsabilidade primária gira em torno 

da melhoria do processo, e não da 

prestação de serviços

• Inclui médicos em sites de alto volume e 

oficiais clínicos para os sites periféricos

• Os pontos focais foram alocados para 57 

dos 59 locais da AJUDA

• Locais sem ponto focal dedicado cobertos 

por pontos focais de locais vizinhos.

A adição de pontos focais no nível do local fornece 

um aumento significativo para o gerenciamento 

no nível do local.

Em 25 de setembro US, a adição de um ponto 

focal médico adicionou o terceiro de dois 

médicos
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

0 1 2 3 4 5
T

X
_

C
U

R
R

Apoio do Ponto Focal a Locais em Nampula por 
Estrutura e Tamanho do Local, ICAP (N=59)

Médico Responsável Clínico Enfermeira Sem Ponto Focal  

n=10             n=43             n=4             n=2       



12

Principais Mudanças Propostas para o COP21

• Revalide as descobertas da análise de optimização e use as descobertas para 
ajustar a mistura de pessoal atual durante o processo de planeamento de trabalho 
do COP 2021

• Manter o pico de RHS até ao COP 2021

– Garantir o suporte RHS em sites de sustentabilidade

– Certifique-se de que o apoio de RHS de nível de local de PI seja mantido nos 
níveis atuais ou superiores

• Explorar a possibilidade de expandir as melhores práticas de parceiros 
(experiência de gerente de instalação ICAP Nampula) em locais selecionados (por 
exemplo, alto volume).
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SOMOS IGUAIS – WE ARE EQUALS:

Campanha Estratégica de 
Marketing do PEPFAR / 

Moçambique.
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Objectivo da Campanha:

Melhorar a continuidade 
do tratamento dos homens 
e adesão, remodelando a 
comunidade e as 
percepções individuais 
sobre o tratamento 

do HIV
JUNTOS VENCEMOS

We are Equals
Together we win
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Antecedentes

COP 20 RPM (Joanesburgo)
Aprovação para duas campanhas distintas:
(1) Voltar para cuidar dos homens
(2) (2)Redução de estigma e 

discriminação

Adaptando o MenStar

para Moçambique



16

Processo de Desenvolvimento da Campanha

• Guiado por PVHVP (principalmente homens), 

através de grupos focais com clientes em 

TARV masculinos activos e inactivos e forte 

participação de PVHVP em oficinas de 

campanha.

• Gerido pelo Marketing Advisory Board que se 

reúne duas vezes por semana: CNCS, MISAU, 

sociedade civil, líderes baseados na fé, 

parceiros implementadores, e agências 

doadoras.

• Supervisado por um parceiro de implementação 

(EpiC/PSI) com uma empresa criativa local.

• Lançado pelo GrM (CNCS) com participação de alto 

nível do GEU (DCM) - fixado para o início de Maio de 

2021

DIAGNOSTICAR

DECIDIR

DESENHAR

ENTREGAR
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Campanha de adaptação para homens que vivem com HIV (HVHIV)

Por meio de inúmeras interações com HVHIV (grupos de foco e vários 

workshops), eles articularam as seguintes barreiras para iniciar e permanecer 

no TARV:

• Isolamento: Medo de ser excluído por seus pares.

• Decepção: medo de perder o respeito da comunidade e da família

• Vergonha: desgraçado por ser associado a “mau comportamento”

• Estigma: maus-tratos por parte de empregadores / provedores / 
comunidade

“Se você quer que eu 

faça o TARV, você 

precisa mudar a 

maneira como minha 

família e comunidade 

vêem as pessoas   com 

HIV” 

“Eu temo mais 

a morte social 

do que a morte 

física”

“Não há amor 

para mim 

depois disso”



18

Da Escuta ao Desenvolvimento da Campanha

• Retenção masculina e estigma inerentemente ligados

• Criar uma campanha que aborde o ambiente em que os homens vivem, sem 
simultaneamente perder o foco neles

Objectivo da campanha: remodelar as 

percepções comunitárias do TARV, 

salientando como as PVHV partilham as 

mesmas esperanças e sonhos de todos 

os outros moçambicanos, criando um 

ambiente favorável à adesão ao TARV.

Suscite as seguintes emoções:

• Sensibilize

• Provoque

• InspireSomos capazes de ter uma vida normal.
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Estratégia da campanha

Mensagem Chave

• PVHIV sobre ART pode levar vidas normais como membros saudáveis, seguros, e 
produtivos da comunidade. Escolher estar no TARV é escolher uma vida normal.

Fases de implementação

• Fase 1: Inspiração, Emocional

• Fase 2: Educação

• Fase 3: Consolidação

Objectivos

• Aumentar a TX_CURR e SCV masculinos através de reduções na interrupção do tratamento 
e melhorias na retenção e aderência do TARV entre os homens jovens (20-34 anos de 
idade)

• Reduzir o estigma relacionado com o HIV, normalizando o diálogo comunitário sobre o HIV

Apelo à Acção

• Men: Return and/or adhere to treatment and start leading your best life

• Community: Stop the stigma and break the chain
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Visão Geral da Campanha

Canais: Canais de Mídia de massa (TV, Radio), Rádio Comunitária, Outdoors

Público-alvo: População geral, HVHIV

Forte inclinação emocional para quebrar o estigma + normalizar o HIV + enfatizar 
que somos todos iguais, independentemente do estado serológico

Fundamentado 

em histórias e 

realidades de 

HVHIV em 

Moçambique

Actividades 
de mídia

social

• Canais: 
Facebook, 
YouTube, 
Instagram

• Público-alvo: 
HVHIV 20-34

Actividades 
Comunitárias

• Canais:   
Diálogos 
comunitários, 
Tabuleta 
Comunitária, 
GCJ, IBF

• Público-alvo: 
HVHIV 20-34

Influenciadores

• Canais:
• Mídia de 

massa, 
• online

• Público-alvo: 
População
geral
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Evolução da Campanha

Abordar simultaneamente as barreiras sociais e físicas nas unidades de saúde para o envolvimento 

masculine.

COP20

• Redução de estigma

• Normalização do HIV

• Alcance da comunidade 
masculina

• Reforço U=U

COP21

• Campanha de mídia de 
massa com foco em homens

• Intervenções de alcance 
comunitário com foco em 
homens

• Reforço U=U
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Desenvolvimento de peças criativas de campanha em andamento

TV SPOTTestemonials De PVHIV
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Maximizando a Campanha para Cumprir as Metas do PEPFAR / Moç.

Campanha de 
redução de 

estigma

Intervenções de 
engajamento

masculino

Gestão de Caso 
Juvenil

Treino em
direitos

humanos

Treino em
comunicação
interpessoal

MLC

Educação e 
empoderamento 
de homens por 

OBF Redução de 

estigma e 

discriminação

Mais homens se 

ligaram e 

voltaram para o 

TARV
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SOMOS IGUAIS!!!
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CNCS

Ministério da Saúde

Sociedade Civil

FUNDO GLOBAL & ONUSIDA

Equipe do G.Estados Unidos
(Moç & Gabinete Central)

JUNTOS VENCEMOS!!

Agradecimentos

Muito
Obrigado!


