Grupo Técnico de SMI
RETIRO DE CONSULTA DE PARCEIROS PARA A PLANIFICAÇÃO DO COP 20
Quinta-Feira, día 23 de Janeiro de 2019

Resultados das discussões para planeamento conjunto de COP20
Que tópicos foram discutidos
• PTV
• TARV pediatrico
• Cuidados para os adolescents vivendo com HIV
• Prevencao e tratamento do CACU
• VBG
Consensos alcançados COP 20
Listagem dos aspectos chaves e actividades a serem considerados para o COP20 por
cada grupo alvo
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PTV - IMPLEMENTACAO DO PLANO DE TRIPLA ELIMINACAO HIV, SIFILIS E HEPATITE

1.

PREVENCAO
• Oferecer a retestagem de ML negativas
• Testagem de parceiro e criancas ligacao a CMMV e C&T
• PREP para casais serodiscordantes na CPN e CCR
• Implementacao da estrategia de engajamento masculino
• Criar, pilotagem e implementar livros e instrumentos de ligacao CPN-CCR e maternidade

2. TRATAMENTO E RETENCAO
• Eliminacao da opcao A
• Expansao e consolidacao do TLD para MG e lactante. Pacote de doenca avancada para MG/L
• Melhorar cobertura da carga viral para MG/L HIV, incluíndo POC VL (piloto/faseado?)
• Apoio de pares
– Expansao da estrategia mae mentora e melhorar a qualidade de implementacao
– Alocar MM adolescentes para este grupo (MG, ML e criancas)
– Uso de plataformas comunitarias para PTV (ex. PT, APE, lideres comunitarios)
– Supervisao das MM
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PTV - IMPLEMENTACAO DO PLANO DE TRIPLA ELIMINACAO HIV, SIFILIS E HEPATITE

3. MONITORIA E AVALIACAO
•

Melhoria da qualidade de dados

4. QUALIDADE DE SERVICOS
•

Implementacao de MQ na SMI

•

Reforco de tutores clinicos para SMI

•

Plataformas online para formacao e mentoria/tutoria clinica

4. DPI

• Expansao do TSD DPI
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PTV - IMPLEMENTACAO DO PLANO DE TRIPLA ELIMINACAO HIV, SIFILIS E HEPATITE
6. SISTEMAS E POLITICAS PARA SMI
• Logistica de consumiveis para implementacao de PTV (profilaxia reforcada do RN, penicilina Benzatinica,
testes de sifilis, dual teste Sifilis/HIV e teste de gravidez)
• Introducao do Dual Test
• Disponibilidade de RH motivados (PBF, TMG e Psicologos na PU SMI)
• Melhorar acesso aos servicos
• Divulgacao de pesquisas em PTV existentes
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TARV PEDIATRICO
1. IDENTIFICACAO ATEMPADA DE CRIANCAS INFECTADAS PELO HIV (DPI E ATIP) E LIGACAO AOS C&T
•

Implementacao da directriz de ATS – caso index ate aos 15 anos, ATIP (uso do algoritmo de rastreio),
testagem de rotina (internamento, BS, TB, SMI)

2. IMPLEMENTACAO DAS NORMAS PARA TARV PEDIATRICO
-

Retirada da NVP

-

Introducao de DTG

-

Melhorar cobertura de carga viral e supressão em crianças e adolescentes

-

Melhoria de qualidade de servicos (tutoria/mentoria, centros excelencia regionais e tutorial provincias, apoio
a pos graducao pediatrica)
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TARV PEDIATRICO (CONT)
3. APSS/ ADESAO E RETENCAO

•

Revelacao diagnostica

•

Implementacao de MDS para criancas (ex. abordagem familiar, dispensa trimestral, e outros)

•

Mae mentoras e grupos de para criancas

•

Aumentar a integração de CVHIV nos programas de COVs

4. LOGISTICA E MONITORIA DA DISPONIBILIDADE DE ARV PEDIATRICOS (1a E 2a LINHA)
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TUBERCULOSE PEDIATRICA
1. RASTREIO DE TB
Reforçar o rastreio de TB na US (em todas portas de entrada de pediatria) incluindo o
adolescente.
• Usar a estratégia FAST
• Rastreio de TB segundo caso índice na US e comunidade

2. DIAGNÓSTICO DE TB
• Reforçar o uso de algorítimos padronizados;
• Capacitação para colheita de amostras para testagem de TB
• Aquisição de material para colheita de amostras (indução da expectoração, amostras
nasofarígeas)
• Aquisição de cartuchos ULTRA
• Aquisição de testes TB-LAM
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TUBERCULOSE PEDIATRICA
3. CUIDADOS E TRATAMENTO DE TB/HIV
Integração de serviços-expansão de paragem única TB/HIV
Implementar o pacote de APSS para TB/HIV
• Melhorar adesão e retenção
• Apoio nutricional e subsídeo de transporte

4. MELHORAR A QUALIDADE ASSISTENCIAL E RETENCAO
• Formações e mentorias
• Garantir a implementação das normas de TB sensível e novas normas de TB resistente
• Telesaúde: módulos TB, TB/HIV
• DOT comunitário
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TUBERCULOSE PEDIATRICA
5. PREVENÇÃO DE TB
• Melhorar início de TPT em crianças elegíveis
• Melhorar registros de TPT
• Melhorar completude de TPT
• Implementação de regimes curtos de TPT: 3HP
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CUIDADOS PARA ADOLESCENTES VIVENDO COM HIV
1. TESTAGEM E LIGACAO AOS C&T
•

Divulgar e implementar a directriz de testagem do adolescente (caso indice na comunidade 10-15 anos)

•

Incluir rastreio e testagem (incluir promocao de auto-teste do 15-24 anos) nas escolas e Universidades

•

Divulgacao de mensagens de chaves de ATS e APSS para adolescentes na comunidade
• Diferentes abordagens tendo em conta areas de locais de maior risco

•

Expansao de SAAJ especificos em US DREAMS e nao-DREAMS (Infraestrutura e equipamento, etc)

•

Uso dos lideres religiosos e comunitarios para para reforco na testagem e educacao para saude

12

CUIDADOS PARA ADOLESCENTES VIVENDO COM HIV
2. C&T E RETENCAO
• Informacao e comunicacao
• Actividades especificas para reducao do stigma nas escolas focalizada nos adolescents
• Alocar MM adolescentes para este grupo (MG, ML)
• PREP para casais serodiscordantes adolescents

• Formar e alocar educadores de par adolescents e jovens para US e comunidade
• Revisao do pacotes e disseminacao do pacote de educadores de pares adolescents, para inclusao
de adolescentes HIV+
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CACUM
EXPANDIR OS SERVICOS DE RASTREIO E TRATAMENTO DE CANCRO CERVICAL
• Melhorar a oferta de rastreio e tratamento, incluindo LEEP
– Considerar tecnologias avancadas de despiste e tratamento de Cancro do colo
– Criacao de demanda
• Garantir a qualidade do rastreio e registo e uso da informacao
– Formacao, tutoria e monitoria dos RH
– Supervisao das actividades de CACUM (incluir no pacote de supervisao de SMI e PTV)
• Garantir infrastrutura e disponibilidade de material para despiste e tratamento
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VBG
1. XPANSAO DOS SERVICOS DE VBG

•

Formacao dos provedores de saude incluindo a componente de coordenacao multisectorial

•

Disponibilidade de materiais (kit de VBG)

2. MPLEMENTACAO DO PACOTE DE CUIDADOS POS VBG
• Criacao de Centros modelo de atendimento de VBG
• Garantir o seguimento da Vitima de VBG
• Garantir o rastreio de VBG, de rotina e clinico, no servicos de saude (ex. P.U de SMI, SAAJ)
• Cacapcitar os provedores de SMI sobre a notificacao segura do parceiro
3. M&A

•

Revisao e disponibilidade dos instrumentos de recolha de dados

•

Supervisao e apoio tecnico

•

Implementacao do instrumento de MQ dos cuidados pos-VBG
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PTV, TARV ped, Adolescentes, CACUM, VBG,
QUESTÕES AINDA POR DISCUTIR

• Expansao do PREP
• Uso de POC para CV para MG/L

RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS
• Definir as fontes de financiamento para certas actividades
– Revisao dos instrumentos de M&A para inclusao da sifilis e hepatite
– Disponibilizar a vacina HPV
– Teste de gravidez
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OBRIGADA

17

