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PREFÁCIO
O Governo de Moçambique em 2001 assinou a Declaração de Compromisso de Relatório Global de
Progresso da Resposta ao SIDA (GARPR) outroura denominado UNGASS, comprometendo-se assim a
relatar com regularidade de 2 anos, o grau de implementação do seu Programa Nacional de Luta Contra
a SIDA. Desde então, o Governo de Moçambique tem vindo a relatar à comunidade nacional e
internacional o progresso da resposta nacional ao SIDA, tendo o feito para os períodos de 2001-2003,
2004-2005, 2006-2007 e 2008-2009.
Moçambique está a marcar a sua história com letras bem vincadas pelo sucesso das abordagens no
combate ao HIV. Depois de vários anos de luta titânica, começou a registar-se um declínio no número de
novas infecções.
A todos os segmentos e actores envolvidos no combate ao HIV e SIDA em Moçambique, este é o
momento de orgulho pelo desempenho que o país tem vindo a registar de ano para ano. O país pela
primeira vez começa a apresentar informação de alto valor científico em quantidade e em qualidade.
Esta informação a cada dia que passa contribui para dar uma clareza nas intervenções, ao mesmo
tempo que impõe desafios.
Por isso este entusiasmo não deve amolecer a necessidade de acelerar e elevar cada vez mais a resposta
e cumprir com as metas estabelecidas. Mas sim deve servir para dar maior vigor no arregaçar das
mangas para muitos desafios que ainda temos pela frente, como por exemplo o facto de os dados darem
indicações do aumento de novas infecções na região centro do país, provavelmente associado aos
grandes projectos de desenvolvimento no país. É importante antever os acontecimentos, e ao mesmo
elevar o comprometimento de todos com o desenvolvimento do país, preparando os diferentes actores
da resposta para esta batalha, que pode ser vencida com acções e esforços devidamente conjugados e
articulados a todos os níveis.
Já é notável a moçambicanização das mensagens de prevenção, com slogans do tipo: “Andar fora é
maningue arriscado” ou “Amores a mais é demais”. Mas há muito mais por se fazer, é preciso abordar
com frontalidade a questão da sexualmente, reduzindo cada vez mais os tabús e mitos à volta da saúde
sexual e reprodutiva. Envolver cada vez mais as autoridades de base como médicos tradicionais,
autoridades tradicionais (régulos, chefes de bairros, chefes de quarteirão, etc), organizações
comunitárias e familiares para compreendermos ainda melhor como tratar da sexualidade ao nível das
famílias.
Ainda há algumas fragilidades na quantificação e distribuição do preservativo masculino e feminino.
Com apoio dos actores nacionais e internacionais registam-se aprendizagens de melhores abordagens
para este assunto de tão elevada importância, quando se assume que a epidemia em Moçambique é
maioritariamente alimentada pelas relações sexuais não protegidas.
Os programas de habilidades para a vida existentes, são encorajadores e servem de inspiração para
outras nações também empenhados na luta contra o HIV e SIDA. Este programa e outros virados à
atenção da rapariga nos dão mais esperança e a certeza de que Moçambique está no caminho certo, pois
os dados de mais alto valor científico revelam que o comportamento neste grupo está a melhorar. Mas
no entanto, há muito ainda por ser feito, pois a prevalência do HIV na rapariga é muito elevada ainda,
três vezes mais que nos rapazes da mesma idade.
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Apesar de o país possuir muita informação de qualidade para melhor compreender a epidemia que no
passado, continua com algumas áreas que precisam de aperfeiçoamento, como os grupos de homens
que fazem sexo com homens, usuários de drogas injectáveis e pessoas que praticam sexo comercial,
onde precisa-se de melhores estudos para saber como alcançar estes grupos e que tipo de
especificidades devem ser incorporadas nas actividades actuais para que estes sejam envolvidos na
resposta contra o HIV e SIDA de uma forma eficaz.
Iniciou-se o estudo das populações em reclusão, e espera-se obter melhor compreensão sobre a
dinâmica da transmissão nestas pessoas, para poder protegê-los melhor e dar uma assistência condígna
áqueles que já precisam.
Moçambique está a dar passos positivos para o envolvimentos de pessoas com deficiência, já iniciou um
programa de aconselhamento e testagem em pessoas com deficiência auditiva, mas há ainda muito por
se fazer.
A compreensão que temos hoje sobre as diferentes abordagens tendo em vista a prevenção do HIV na
nossa população, nos permite integrar as diferentes intervenções para tirar vantagem, como por
exemplo o uso do programa de circuncisão masculina como janela de oportunidade para a testagem do
HIV.
África e em particular Moçambique, tem o previlégio de estar a viver um momento histórico que está a
marcar o desenvolvimento das nações, a era das tecnologias de informação. O programa de tratamento
antiretroviral para crianças, deu um passo adiante, revelando-se empreendedor nesta matéria ao usar
as mensagens de texto enviadas por celular (SMS) para encaminhar resultados dos testes aos utentes.
Isto mostra que as tecnologias de informação, quando devidamente usadas, representam um veículo
robusto e confortável que conduz aos destinos diferenciados com rapidez e segurança.
A experiência acumulada por Moçambique ao longo dos anos, encoraja a descentralizar o tratamento
para as unidades sanitárias mais periféricas com recurso a Técnicos de Medicina, e alguns destes
profissionais já benefiaciaram de formações e se sentem mais confiantes em iniciarem o TARV nas
crianças.
A questão da nutrição em pacientes com HIV é um problema muito crítico na luta contra a epidemia do
HIV e SIDA. Requer uma atenção muito particular, pois pode minar todo o esforço e deitar abaixo os
poucos recursos disponíveis. Num país cujos índices de pobreza são os mais elevados do mundo, as
pessoas que são afectadas pelo SIDA, também são maioritariamente pobres e sem terem o que comer.
As pessoas em tratamento têm que tomar decisão se colocam os medicamentos na boca ou não, em
função daquilo que têm disponível para se alimentarem naquele momento. A adesão ao tratamento e
cuidados depende sobremaneira disto no país. Esforços estão a serem levados a cabo neste sentido, mas
é preciso ter a clareza de que há muito por ser feito.
A experiência de mais de vinte anos de luta contra a SIDA em Moçambique, orienta para aquilo que
realmente funciona com os poucos recursos de que o país dispõe. O processo de documentação de boas
práticas revela verdadeiras vitórias em algumas batalhas moçambicanas e que dão mais certeza de que
o país está no caminho certo. Esta é que é a verdadeira moçambicanização da resposta. É
precisoaperfeiçoar os processos de documentação da resposta, pois servem de escola para os que se
vão juntando às trincheiras e de fonte de inspiração para todosos actores na luta contra o HIV e SIDA.
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Os sucessos e as frustrações nas batalhas diárias precisam dum sistema de registo à altura dos
resultados que se pretende obter. Não é possível analizar e discutir os sucessos e as falhas se não
estiverem devidamente documentados. Um sistema de monitoria e avaliação robusto, é o garante duma
resposta robusta. Já foram dados grandes passos, mas ainda há desafios relacionados com a falta de
pessoal adequado e motivado. Ainda é preciso mais apoio dos parceiros, para equipar as instituições
com equipamento de ponta, programas robustos, assistência técnica para garantir uma gestão efectiva
da informação.
Sem o apoio abnegado dos parceiros de cooperação e de implementação o país não teria chegado onde
está. E, para fazer face aos muitos desafios que o país tem pela frente, é importante continuar a
fortalecer os sistemas de articulação e coordenação a todos os níveis.

Dr. Alexandre L. Jaime Manguele
Ministro da Saúde e Vice-Presidente do CNCS
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ABREVIATURAS
AIDI Atenção Integrada das Doenças das Infancia
ANEMO Associação Nacional dos Enfermeiros de Moçambique
ARV Anti-Retroviral
AIDS Spending Categories
ASC
Categorias de Despesa em SIDA
ATIP Aconselhamento e Testagem Iniciado pelo Provedor
ATPU Alimento Terapêutico Pronto para Uso
ATS Aconselhamento e Testagem em Saúde
ATSC Aconselhamento e Testagem em Saúde na Comunidade
AVC Acidente Vascular Cerebral
AZT Zidovudine
BAU Balcões de Atendimento Único
Behaviour Surveillance Survey
BSS
Inquérito de Vigilância Comportamental
CCR Consulta da Criança de Risco
CD Cuidados Domiciliários
Centers for Disease Control and Prevention
CDC
Centros de Combate e Prevenção de Doenças
CEP Centro de Estudos da População
CFMP Cenario Fiscal de Medio Prazo
CNIP Compromissos Nacionais e Instrumentos de Políticas
CNCS Conselho Nacional de Combate ao SIDA
COV Criança Órfã e Vulnerável
CPN Consulta Pré-Natal
CSB Corn Soy Blend
DBS Dry Blood Spot
Department for International Development (United Kingdom)
DFID
Departamento para o Desenvolvimento Internacional (Reino Unido)
DNS Direcção Nacional de Saúde
DPS Direcção Provincial de Saúde
Direct Observation Treatment Strategy
DOTS
Estratégia de Tratamento Observado Directamente
du-NVP dose única de Nevirapina
EAP Estratégia de Aceleração da Prevenção da Infecção pelo HIV
EcoSIDA Empresários Contra o SIDA
Estimates and Projections Packet
EPP
Pacote de Estimativas e Projecções
FDC Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade
FNUAP Fundo das Nações Unidas de Apoio às Populações
Global AIDS Response Progress Reporting
GARPR
Relatório Global de Progresso da Resposta ao HIV e SIDA
GCPCD Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga
GTM Grupo Técnico Multi-sectorial
HbsAG Hepatitis B Surface Antigen
HCV Hepatitis C Vírus
Human Immunodeficiency Virus
HIV
Vírus da Imunodeficiência Humana
HSH Homens que têm relações sexuais com outros homens
Integrated Biological and Behavioural Survey
IBBS
Inquérito de Vigilância Comportamental e Biológica
IMC/Idade Índice de massa corporal para idade
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IDS
IEC
INAS
INE
INS
INSIDA
IO
I-RARE
ITS
ITTs
KAPB
LNR
LWF
M&A
MEGAS
MF
MIC
MICS
MDN
MINED
MINT
MISAU
MJ
MJD
MMAS
MONASO
MTC
NVP
NPCS
MOPCA
OCB’s
ODMs
OIM
OIT
OMS
ONG
ONUSIDA
OSC
PACOV
PARPA
PCR
PCDA
PEEC
PEN
PEPFAR
PES
PGB
PGR

Inquérito Demográfico e de Saúde
Informação, Educação e Comunicação
Instituto Nacional de Apoio Social
Instituto Nacional de Estatística
Instituto Nacional de Saúde
Inquérito Nacional de prevalência, riscos comportamentais e informação sobre HIV e SIDA
Infecção Oportunista
International Rapid Assessment, Response and Evaluation
Avaliação Rápida, Resposta e Avaliação Internacional
Infecção Transmitida Sexualmente
Infecções Transmitidas pela Transfusão
Knowledge, Attitudes, Practices and Beliefs Survey
Laboratório Nacional de Referência
Lutheran World Federation
Monitoria e Avaliação
Medição de Gastos em SIDA
Ministério das Finanças
Ministério da Indústria e Comércio
Multiple Indicator Cluster Survey
Inquérito sobre Indicadores Múltiplos
Ministério da Defesa Nacional
Ministério da Educação
Ministério do Interior
Ministério da Saúde
Ministério da Justiça
Ministério da Juventude e Desportos
Ministério da Mulher e Acção Social
Mozambique Network of AIDS Services Organisations
Rede Moçambicana de Organizações de Serviços de SIDA
Ministério dos Transportes e Comunicação
Nevirapina
Núcleo Provincial de Combate ao SIDA
Associação Moçambicana de Cuidados Paliativos
Organizações Comunitárias de Base
Objectivos de Desenvolvimento do Milenio
Organização Internacional para as Migracões
Organização Internacional do Trabalho
Organização Mundial da Saúde
Organização Não-Governamental
Programa Conjunto das Nações Unidas para o Combate ao HIV/SIDA
Organizações da Sociedade Civil
Plano Multi-sectorial para as Crianças Órfãs e Vulneráveis
Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta
Polymerase Chain Reaction
Pessoas com Deficiência Auditiva
Plano Estratégico da Educação e Cultura
Plano Estratégico Nacional de Combate ao HIV e SIDA
President’s Emergency Plan for AIDS Relief
Fundo de Emergência do Presidente para o Alívio ao SIDA
Plano Economico Social
Programa Geração Biz
Procuradoria Geral da República
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PIMA
PMA
PMC
PNAC
PNTS
PNUD
PPD
PRN
PSA
PSI
PTV
PVHIV
QUALIMUNSer-HIV
RENSIDA
SAAJ
SDSMAS
SENASA
SETSAN
SIDA
SIRNM
SNAPRI
SIS
SMI
SNS
SSR
TARV
TB
TB-MDR
TIO
TPI
TSA
UATS
UDI
UNAIDS
UNGASS
UNICEF

Plano Integrado e Orçamentado de Monitoria e Avaliação
Programa Mundial para a Alimentação
Problemas Mentais e de Comportamento
Plano Nacional de Acção para as Crianças
Programa Nacional de Transfusão de Sangue
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Pessoas Portadoras de Deficiência
Programa de Reabilitação Nutricional
Programa Subsidio de Alimentos
Population Services International
Prevenção da Transmissão Vertical
Pessoas Vivendo com HIV
Programa de Garantia de Qualidade para a Serologia do HIV

Rede Nacional de Associações de Pessoas Vivendo com HIV
Serviços Amigáveis dos Adolescentes e Jovens
Servicos Distritais de Saude Mulher e Accao Social
Serviço Nacional do Sangue
Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional
Sindroma de Imunodeficiência Adquirida
Sistema de Informação da Resposta Nacional ao HIV/SIDA Moçambique
Serviço Nacional das Prisões
Sistema de Informação de Saúde
Saúde Materno Infantil
Serviço Nacional de Saúde
Saúde Sexual e Reprodutiva
Tratamento Antiretroviral
Tuberculose
Tuberculose Multi-droga Resistentes
Tratamento de Infecções Oportunistas
Tratamento Preventivo com Isoniazida
Teste de Sensibilidade Antibiótica
Unidade de ATS
Utilizador de Drogas Injectáveis
United Nations Joint Programme on HIV/AIDS
Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre HIV e SIDA
Fundo das Nações Unidas de Apoio à Criança
United Nations Office on Drugs and Crime
UNODC
Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime
US$ Dólar Americano
USAID United States Agency for International Development
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I.

APRESENTAÇÃO INSTANTÂNEA DA SITUAÇÃO
Comentários sobre as
mudanças

Indicador

2004/2005

2006/2007

2008/2009

2010/2011

Objectivo 1: Reduzir a transmissão sexual do HIV em 50% até 2015
Populacao Geral
1.1. Percentagem de pessoas (15-24 anos)
que conseguem identificar correctamente
formas de prevenção da transmissão sexual
do HIV e rejeitam as concepções erradas
mais comuns de transmissão do HIV e SIDA.
(IDS: 2003, INSIDA: 2009)

Mantêm-se

1.2. Percentagem de adolescentes e jovens
de 15-24 anos que tiveram relações sexuais
antes de 15 anos. (IDS: 2003, INSIDA: 2009)

Pequenas diferenças,
pelo facto de ter sido
usada versão
preliminar em
2008/2009

22,3%*

22,3%*

34,8%

34,8%

Masc.: 33%*
Femin.: 20%*

Masc.: 33%*
Femin.: 20%*

Masc.: 33,7%
Femin.: 35,7%

Masc.: 33,7%
Femin.: 35,7%

27,6%*

27,6%*

25,1%

24,9%

Masc.: 26%*
Femin.:28%*

Masc.: 26%*
Femin.:28%*

Masc.: 24,9%
Femin.: 25,3%

Masc.: 24,8%
Femin.: 25,0%

1.3. Percentagem de mulheres e homens
11,1%
11,1%
10,8%
15,3%
com idade entre os 15-49 anos que
declararam terem tido relações sexuais com
Mantêm-se
Masc.: 30,2%
Masc.: 30,2%
Masc.: 19,8%
Masc.: 29,5%
mais do que um parceiro, nos últimos 12
Femin.:
4,9%
Femin.:
4,9%
Femin.:
3,0%
Femin.: 2,8%
meses. (IDS: 2003, INSIDA: 2009, IDS: 2011)
1.4. Percentagem de mulheres e homens dos
17%
17%
23,6%
18,5%**
15-49 anos que declarou ter usado
Faixa etária expandida
preservativo na última relação sexual com
e mudanças na
Masc.: 19%
Masc.: 19%
Masc.: 22,4%
Masc.: 25,5%
parceiro ocasional nos últimos 12 meses.
definição
Femin.:14,4%
Femin.:14,4%
Femin.: 24,7%
Femin.: 30,6%
(IDS: 2003, INSIDA: 2009, IDS: 2011)
Diferencas observadas
1.5. Percentagem de homens e mulheres dos
2,5%*
12,1%
13,6%
pelo facto de ter sido
Não foi
15 a 49 anos que pediram o teste HIV, foram
usada versão
reportado em
testadas e receberam o resultado nos
Masc.: 3%*
Masc.: 8,9%
Masc.: 8,9%
preliminar em
2005
últimos 12 meses (INSIDA: 2009).
Femin.:
2%*
Femin.:
14,5%
Femin.:
17%
2008/2009
*- Dados de 2003. **- Esta percentagem foi ponderada pelo facto de haver diferenças significativas entre o número dos homens e das mulheres.
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Indicador

Comentários sobre as
mudanças

2004/2005

Mantêm-se

-

1.6. Percentagem de raparigas e rapazes
com idade compreendida entre 15-24 anos
que se encontram infectados com HIV

Pessoas que fazem sexo comercial
1.7. Percentagem de pessoas que fazem
Nova definição para
Dados não
sexo comercial que são alcançados por
especificar o grupo alvo
disponíveis
Programas de Prevenção do HIV e SIDA
1.8. Percentagem de pessoas que fazem
sexo comercial comercial (homens e
Dados não
Mantêm-se
disponíveis
mulheres) que declararam terem usado o
preservativo na última relação sexual
1.9. Percentagem de pessoas que fazem
sexo comercial que pediram o teste de HIV,
Nova definição para
Dados não
foram testadas e receberam o resultado nos especificar o grupo alvo
disponíveis
últimos 12 meses
1.10. Percentagem de pessoas que fazem
sexo comercial que vivem com HIV

Nova definição para
especificar o grupo alvo

Dados não
disponíveis

2006/2007

2008/2009

2010/2011

14,4%
(2007)

Feminino =
14,1%

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Homens que fazem Sexo com Homens (HSH)
1.11. Percentagem de HSH que são
Nova definição para
Dados não
Dados não
alcançados por Programas de Prevenção do
especificar o grupo alvo
disponíveis
disponíveis
HIV e SIDA
1.12. Percentagem de homens que
declararam terem usado o preservativo na
Dados não
Dados não
Mantêm-se
última relação de sexo anal com parceiro do
disponíveis
disponíveis
mesmo sexo
1.13. Percentagem de HSH que pediram o
Nova definição para
Dados não
Dados não
teste de HIV, foram testados e receberam o
especificar o grupo alvo
disponíveis
disponíveis
resultado nos últimos 12 meses
1.14. Percentagem de HSH que vivem com
HIV

Nova definição para
especificar o grupo alvo

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis
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Indicador

Comentários sobre as
mudanças

2004/2005

2006/2007

2008/2009

2010/2011

Objectivo 2: Reduzir a transmissão de HIV em usuários de drogas injectáveis em 50% até 2015
2.1. Número de seringas distribuidas por
pessoa, por programas de agulhas e
Novo Indicador
seringas, para os usuários de drogas
injectáveis
2.2. Percentagem de usuários de drogas
injectáveis que declararam ter usado
Mantêm-se
preservativo na última relação sexual
2.3. Percentagem de usuários de drogas
injectáveis que declararam ter utilizado
Mantêm-se
seringas esterilizadas na última vez em que
se injectaram
2.4. Percentagem de usuários de drogas
injectáveis que pediram o teste de HIV,
Novo Indicador
foram testados e receberam o resultado nos
últimos 12 meses
2.5. Percentagem de usuários de drogas
Nova definição para
injectáveis que vivem com HIV
especificar o grupo alvo

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Objectivo 3: Eliminar a transmissão de mãe para filho pelo HIV até 2015 e substancialmente reduzir mortes maternas
relacionadas ao SIDA
3.1. Percentagem de mulheres grávidas
sero-positivas que receberam profilaxia de
ARV’s para reduzir o risco da transmissão
vertical

Mudanças na definição

3.2. Percentagem de crianças nascidas de
mães seropositivas e que foram testadas
dentro de dois meses após o nascimento

Novo Indicador

6,7%
(2005)

29,8%
(2007)
8,3%
(2006)

32,1%
(2008)
45,8%
(2009)
30,9%
(2009)

60,2%
(2010)
66,0%
(2011)
35,3%
(2010)
40,9%
(2011)
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Comentários sobre as
mudanças

Indicador
3.3. Prevenção de transmissão vertical
(modelado)

Mudanças na definição

2004/2005
24,6%
(2005)

2006/2007

2008/2009

2010/2011

-

31,0%
(2008)
29,0%
(2009)

23,1%
(2010)
20,2%
(2011)
52,4%
(2010)
45,5%
(2011)
74,0%
(2010)
74,0%
(2011)

Objectivo 4: Atingir 15 milhões de PVHIV pelo TARV até 2015
4.1. Percentagem de adultos e crianças
elegíveis recendo terapia antiretroviral

Mantêm-se

4.2. Percentagem de adultos e crianças com
HIV recebendo TARV 12 meses após o início
da terapia antiretroviral

Mantêm-se

7,4%
(2005)

28,0%
(2007)
13,70%
(2006)

30,0%
(2008)
38,0%
(2009)

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Objectivo 5: Reduzir mortes por TB em PVHIV em 50% até 2015
5.1. Percentagem de casos estimados de
TB/HIV que receberam tratamento
combinado de TB/HIV

Mantêm-se

Não foi
reportado em
2005

3,9%

9,8%

(2006)

(2009)

8,3%
(2010)
9,8%
(2011)

Objectivo 6: Alcançar um nivel significativo da despesa anual global (US$ 22-24 biliões) nos países de baixa e média renda
6.1. Despesa doméstica e internacional em
SIDA por categoria e fontes financeiras
(US$)

Pequenas diferencas,
pelo facto de ter sido
usada versao
preliminar em
2008/2009

107 496 637
(2004-05)

96 624 000
(2006)

146 425 000

146 420 694

(2008)

(2008)
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Comentários sobre as
mudanças

Indicador

2004/2005

2006/2007

2008/2009

2010/2011

Objectivo 7: Factores críticos e sinergias nos sectores de Desenvolvimento
7.1. Compromissos Nacionais e
Instrumentos de Políticas (Prevenção,
Tratamento, Cuidados e Suporte, Direitos
Humanos, Involvimento da Sociedade Civil,
Género, Políticas de Trabalho, Estigma e
Discriminação e Monitoria e Avaliação)
7.2. Proporçao de casados ou mulheres com
parceiros dos 15-49 anos que foram
fisicamente e sexualmente violentadas pelo
seu parceiro nos últimos 12 meses

Mudança na
denominação e
questões adicionadas

Novo indicador

7.3. Frequência escolar actual entre crianças
órfãs e não órfãs com idades
compreendidas entre os 10-14 anos
7.4. Percentagem de agregados familiares
que receberam apoio económico externo
nos últimos 3 meses
*- Dados de 2003

Mantêm-se

Mudanças na definição

82%
70%

75%

74%

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

Dados não
disponíveis

0,6%

Órfãos: 62,6%*

Órfãos: 62,6%*

Órfãos: 77,3%

Órfãos: 66%

Masc.: 72,6%

Masc.: 72,6%

Femin.: 54%

Femin.: 54%

(2008)

(2009)

22%

22%

22%

Dados não
disponíveis

(2005)

Não-órfãos: 86,5% Não-órfãos: 79,3%
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II.

PANORAMA DA EPIDEMIA DE SIDA

Prevalência do HIV
A prevalência do HIV em adultos em Moçambique é estimada com base no Inquérito
Nacional da Prevalência, Riscos Comportamentais e Informação sobre o HIV e SIDA em
Moçambique (2009 INSIDA1), e na vigilância epidemiológica do HIV nos postos de
sentinela, efetuada às mulheres grávidas que vão às consultas pré-natais. Um quarto dos
144 distritos administrativos e cidades de Moçambique possui postos de sentinela
(Centro: 15 postos; Norte: 11 postos; Sul: 10 postos). Embora o trabalho de campo tenha
sido concluído com relação a vigilância nas consultas pré-natais referentes à ronda 2011,
os testes laboratoriais ainda não se encontram concluídos, pelo que os resultados
disponíveis referem-se ainda a 2009.

Prevalência em Mulheres Grávidas
Em 2009, a vigilância epidemiológica foi feita nos mesmos 36 postos de sentinela usados
em 2004 e 2007. Um total de 13.373 mulheres aceitou submeter-se aos testes
(aproximadamente 300 mulheres por posto sentinela).
Tabela 1 - Prevalência Mediana do HIV entre Mulheres Grávidas de 15-49 Anos de Idade
que frequentam as CPN, por Faixa Etária, Região, Localização do Posto, e Gravidez,
Moçambique 2001-2009
Prevalência mediana do HIV2

Característica
2001

2002

2004

2007

2009

8,6%

9,8%

12,4%

7,7%

8,2%

20 – 24
25 – 29

15,1%
14,9%

15,1%
13,9%

19,2%
16,3%

16,2%
13,6%

14,9%
18,5%

30 – 49

11,3%

14,2%

15,5%

13,0%

12,7%

Região
Sul

15,2%

16,8%

20,0%

20,3%

22,2%

Centro
Norte

16,0%
6,0%

15,4%
8,3%

19,1%
10,1%

15,4%
7,4%

15,1%
7,9%

Faixa Etária
15 – 19

Localização
Urbano
Rural
Gestação
1ª gravidez
2 ou mais gestações
Nacional

15,3%

18,0%

19,0%

18,7%

22,1%

9,0%

12,0%

12,7%

9,4%

9,5%

9,8%

9,4%

13,0%

10,0%

10,5%

14,3%

14,0%

17,9%

14,6%

16,6%

14,2%

13,7%

16,0%

13,2%

13,7%

Fonte: RVE 2009 V19-página 27

1

Inquérito Nacional de Prevalência, Riscos Comportamentais e Informação sobre o HIV e SIDA em
Moçambique.
2
Entre 2002 e 2004 a RVE fechou dois postos urbanos e abriu dois novos postos rurais, portanto as
US incluídas entre 2001 e 2009 são consistentes só a partir de 2004.
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A taxa de recusa foi de 0,3%. A prevalência média entre as mulheres grávidas foi de 13,7%
ao nível nacional, com uma variação de 22,2% no sul a 7,9% no norte. Nas zonas urbanas,
a prevalência era de 22,1%, enquanto nas zonas suburbanas a prevalência situava-se nos
9,5%. O grupo etário com a taxa de prevalência mais alta em 2009 era entre os 25 e 29
anos de idade (18,5%).
As estimativas das consultas pré-natais encontram-se sintetizadas ao nível regional e
nacional com base nos dados medianos das estimativas de prevalência nos postos
sentinela. Os resultados das últimas 4 rondas da vigilância através dos postos sentinela
são apresentados na Tabela 1.
Uma análise de regressão linear foi feita para determinar as tendências de prevalência nas
consultas pré-natais em mulheres com idades compreendidas entre os 15 e 49 anos de
idade. Não foram encontradas mudanças significativas na prevalência apurada entre 2002
e 2009, embora a região sul tenha registado um aumento ao longo desse período, tendo os
postos das zonas urbanas tido uma maior prevalência que os postos das zonas rurais
2009.

Prevalência na População Adulta
De acordo com o INSIDA, a prevalência nacional era de 11,5% no seio dos adultos com
idades entre os 15 e 49 anos em 2009. A prevalência do HIV era mais acentuada entre as
mulheres (13,1%) do que entre os homens (9,2%) e mostra-se bastante variável entre as
províncias, de 3,7% em Niassa a 25,1% em Gaza. A prevalência estimada do HIV para
adultos na região sul é de 17,8%, na região centro situa-se nos 12,5% e na região norte é
de 5,6%.
Figura 1 - Projecção da prevalência regional do HIV, 1988-2015

Fonte: RVE v19- página 45
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A prevalência nacional é projetada com base no uso de um modelo de epidemia que se
enquadra na projeção para a prevalência do INSIDA nas três regiões (norte, centro e sul) e
a prevalência do HIV de cada posto sentinela durante todos os anos em que a vigilância
através dos postos sentinela foi conduzida. O modelo pondera as estimativas de
prevalência com base na população de cada região onde se encontra localizado o posto
sentinela. A população adulta é calculada em função do uso das projeções do Censo
disponíveis e que se baseiam no censo populacional de 2007. Deste modo, as taxas de
prevalência são calculadas relativamente a cada região e para o país no seu todo. As taxas
de prevalência projetadas não se encontram desagregadas entre as zonas rurais e urbanas.

Tendências Regionais
A Figura 1 mostra as tendências históricas da prevalência do HIV no seio da população e as
projeções futuras entre a população adulta, ao nível regional, a partir de 1988 até 2015. À
semelhança do que foi notado nas rondas anteriores, as três regiões do país denotavam
diferenças acentuadas: a região sul apresenta as taxas de prevalência mais altas, seguindo
a região centro e depois a região norte.
Figura 2 - Prevalência nacional do HIV, com os limites de incerteza, 1988-2015

Fonte: RVE v19- página 45

A análise das tendências da prevalência projetada do HIV entre adultos ao nível regional,
de 2001 a 2009 (Figura 1), mostra que os níveis estabilizaram nos últimos anos e poderão
ter registado um declínio na região centro e, mais recentemente, na região norte. No sul, os
níveis de prevalência aumentaram entre 2001 e 2007, tendo ocorrido uma desaceleração
do crescimento e possível estabilização entre 2007 e 2009.

Tendências Nacionais
A análise das tendências históricas das taxas de prevalência do HIV entre a população
adulta, a nível nacional, de 1988 a 2015, revela a estabilização da prevalência nacional
(Figura 2).
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Indicador do GARPR #1.6: Percentagem de rapazes e raparigas jovens com idades entre
15 e 24 anos infetados pelo HIV

Tabela 2 - Percentagem de raparigas jovens com idades entre os 15 e 24 anos infetadas
pelo HIV
Faixa Etária

Todas 15-24

Valores Dasagregados
15-19

20-24

Numerador: Número de frequentadoras de CPN
(idades entre 15 e 24 anos) testadas e cujo
843
255
588
resultado do teste de HIV foi positivo
Denominador: Número de frequentadoras de CPN
(idades entre 15 e 24 anos) testadas para
5.999
2.738
3.261
determinar o seu estado em relação a infecção pelo
HIV
Valor do Indicador
14,1%
9,3%
18,0%
Percentagem*
*-Percentagem de prevalência agrupada e calculada como o numerador / denominador × 100. Importa notar
que os valores apresentados na Tabela acima referem-se apenas às mulheres. (Fonte: MISAU/INS, 2009)

De acordo com o método de medição do GARPR (UNGASS), a prevalência do HIV entre as
raparigas jovens (15-24 anos) que foram atendidas nas CPN em 2009 situou-se em 14,1%.
A taxa de prevalência do HIV é mais alta entre o grupo etário dos 20 aos 24 anos (18,0%)
comparativamente ao grupo etário dos 15 aos 19 anos (9,3%) (tabela 2).
As taxas de prevalência mediana entre as mulheres com idades que variam entre os 15 e
os 24 anos que foram atendidas nas consultas pré-natais e identificadas durante as rondas
de vigilância através dos postos sentinela são apresentadas na Tabela 3.
Tabela 3 - Taxas de prevalência mediana do HIV entre as mulheres grávidas com idades
compreendidas entre os 15 e os 24 anos de idade e atendidas nas CPN, no período
2001-2009†
2009
Ano
2001
2002
2004
2007
Prevalência Nacional
12,5%
13,1%
15,6%
11,3%
12,0%
[Fonte: MISAU/INS, 2009]. † Mediana das percentagens de prevalência ao nível do local

De acordo com a Tabela 4, a taxa de prevalência do HIV entre as raparigas jovens (15-24
anos) atendidas nas consultas pré-natais atingiu o valor de pico em 2004 (15,6%) e
apresentou um declínio em 2007 (11,3%), que se viria a confirmar em 2009 (12,0%).
A análise de regressão linear revela que, no período 2002-2009 no seio das raparigas
jovens com idades entre os 15 e 24 anos, ao nível nacional, não se registou uma redução
significativa na prevalência do HIV. Ao nível regional, a região norte continua a apresentar
a taxa de prevalência mais baixa do país relativamente a este grupo etário. A região centro,
denota uma tendência de decréscimo. Os postos situados nas zonas urbanas apresentam
taxas de prevalência mais altas, em comparação com os postos das zonas rurais, no mesmo
9
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grupo etário, relativamente a 2009. Isto é ilustrado na Figura 3 que mostra a prevalência
mediana do HIV em cada posto sentinela, no seio do grupo etário dos 15 aos 24 anos.
Figura 3 - Prevalência mediana do HIV entre as mulheres com idade dos 15 aos 24 anos
em todos os postos sentinela, por região, 2001-2009, Moçambique.

[Fonte: MISAU/INS, 2009]
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III.

RESPOSTA NACIONAL À EPIDEMIA DE SIDA

PARTE I. COMPROMISSO E ACÇÃO NACIONAL
Despesa Doméstica e Internacional em HIV e SIDA
Em Moçambique foi introduzida pela primeira vez a medição de gastos com HIV e SIDA
(MEGAS) para os anos de 2004 a 2006, no início de 2008, utilizando a metodologia MEGAS,
que permite rastrear com alguma exaustão as despesas financiadas por fontes públicas,
privadas e internacionais. Naquele exercício foram rastreadas as despesas de nível
nacional baseadas na recolha de dados das despesas domésticas, externas e privadas junto
dos principais actores da resposta nacional.
Figura 4– Taxa de crescimento anual
As estimativas mostraram que
entre 2004 e 2006 o País
gastou com HIV e SIDA um
total de US$ 204 milhões,
apresentando um crescimento
exponencial, sendo que a
despesa de 2006 foi o dobro da
registada em 2005, e os
crescimentos anuais variaram
de 22% entre 2004 e 2005
para 64% entre 2005 e 2006.
No mesmo período, as fontes
financeiras externas representaram 82% das despesas com HIV e SIDA contra 16% dos
fundos públicos e apenas 2% para as fontes privadas.
Para medição dos gastos dos anos 2007 e 2008, a MEGAS seguiu a mesma metodologia,
onde os dados da despesa foram obtidos principalmente a partir dos registos mantidos
pelas fontes de informação primárias. Em alguns casos, os dados tiveram que ser ajustados
ao calendário fiscal do País, que correspondendo ao calendário civil, é diferente do
adoptado por alguns países e organizações internacionais. Em outros casos, foi necessário
fazer estimativas das despesas com HIV e SIDA utilizando técnicas de custeamento, usando
a melhor informação disponível e pressupostos adequados.
Este exercício tem como limitante o facto de algumas organizações envolvidas na resposta
nacional não estarem baseadas no País e não ter sido possível recolher informação
relevante. Em geral, as organizações tendem a não relevar as despesas relacionadas com a
gestão e administração de programas relacionadas com o HIV e SIDA. Outra limitação
deriva do facto de ser muito difícil estimar, na ausência de inquéritos de base
populacional, as despesas pagas pelas famílias, pelos serviços e medicamentos consumidos
no âmbito da luta contra o HIV e SIDA.
Os dados aqui apresentados são os mais actualizados em matérias de despesas de HIV e
SIDA no país. Embora tenham sido apresentados no relatório do UNGASS de 2010, aqui se
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apresentam como versão final, pois naquele relatório, foi feita a apresentação destes dados
ainda em versão preliminar. São aqui apresentados não apenas por serem os mais
actualizados, mas também pelo facto de terem sofrido pequenas modificações.
Principais Resultados
como ilustram a Figura 5 e a tabela 4, as estimativas da MEGAS mostram que as despesas
com o HIV e SIDA totalizaram o montante de US$ 251 milhões no período 2007 e 2008. A
despesa estimada de 2007 e 2008 é 23% superior a registada nos três anos anteriores
(2004 a 2006).
Figura 5 – Despesa anual com HIV e SIDA

Embora o crescimento da despesa entre 2006 e 2007 tenha sido modesto, apenas 9%,
acelerou para 39% entre 2007 e 2008 confirmando a tendência de elevados ritmos de
crescimento como verificado entre 2004 e 2006.
A figura 5 ilustra claramente que a despesa com HIV e SIDA triplicou entre 2004 e 2008.
Tabela 4 – Despesa total por áreas e por anos (US$)
Categorias de Despesa

2007

2008

2007-2008

Var
2007/2008 %

ASC.01 Prevenção
ASC.02 Cuidados e Tratamento
ASC.03 Órfãos e crianças vulneráveis
ASC.04 Gestão de programas e administração
ASC.05 Recursos humanos
ASC.06 Protecção social e serviços sociais
(excluindo COVs)
ASC.07 Ambiente propício
ASC.08 Pesquisa relacionada com HIV e SIDA
(excluindo pesquisa operacional)

26.133.742
28.566.098
9.239.784
32.822.701
5.056.421

40.242.840
41.735.566
12.593.144
36.085.951
8.486.865

66.376.582
70.301.664
21.832.928
68.908.652
13.543.286

54%
46%
36%
10%
68%

928.090

1.899.639

2.827.729

105%

1.810.620

2.497.158

4.307.778

38%

678.132

2.879.532

3.557.663

325%

105.235.588

146.420.694

251.656.282

39%

Total
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No período em análise, 2007 e 2008, os crescimentos verificaram-se em todas as 8
principais categorias de despesa (ASC) sendo de notar que os maiores crescimentos, acima
de 65%, registaram-se em Pesquisa relacionada com HIV e SIDA (325%), Protecção social
e Serviços sociais (105%) e Recursos humanos (68%). As actividades programáticas que
beneficiam populações específicas aumentaram entre 46% e 54% enquanto as despesas
com Gestão de programas e administração cresceram apenas 10%.
Para os dois anos, como ilustra a Figura 6, três categorias de despesa: Prevenção; Cuidados
e tratamento; e Gestão de programas e administração, representam 81% das despesas
totais. Cuidados e tratamento é a categoria de despesa que absorveu mais recursos (28%).
Figura 6 – Proporção das Categorias de Despesa no total dos anos 2007 e 2008

As despesas com Recursos humanos situam-se nos dois anos entre apenas 5 a 6% da
despesa total.
O financiamento dos Programas de HIV e SIDA em Moçambique vem de três fontes,
nomeadamente: Públicas, Privadas e Externas (Internacional). Como ilustra a Tabela 5 e a
figura 7, o peso relativo do financiamento externo directo para HIV e SIDA aumentou de
94% em 2007 para 96% em 2008, contra o decréscimo verificado nos fundos Públicos de
6% para 3% e manutenção dos fundos privados entre cerca de 0.7 a 1%.
Tabela 5 – Fontes Financeiras (US$ milhares)
Fontes Financeiras
Público
Privado
Internacional
Total

2007
5.967.118
693.965
98.574.505
105.235.588

%
6%
0,7%
94%

2008
5.033.452
1.479.443
139.907.799

100% 146.420.694

%
3%
1%
96%
100%
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Figura 7 – Despesa por fonte financeira, (2007 e 2008)

A distribuição dos diferentes tipos de fontes de financiamento pelas Categorias de despesa
é mostrada na tabela 6 abaixo.
Tabela 6 – Despesas por tipo de Fonte de financiamento e por anos (US$ Milhares)
Categorias de despesa
ASC.01 Prevenção
ASC.02 Cuidados e Tratamento
ASC.03 Órfãos e crianças vulneráveis
ASC.04 Gestão de programas e
administração
ASC.05 Recursos humanos
ASC.06 Protecção social e serviços sociais
(excluindo COVs)
ASC.07 Ambiente propício
ASC.08 Pesquisa relacionada com HIV e SIDA
(excluindo pesquisa operacional)
Total

Publico

Privado

Internacional

2007
1.959
1.648
0

2008
1.123
1.358
0

2007
294
85
55

2008
787
133
9

2007
23.880
26.832
9.185

2008
38.332
40.245
12.584

2.252

2.252

60

258

30.511

33.576

4

140

168

220

4.884

8.127

30

0

30

67

869

1.832

24

161

2

3

1.784

2.334

49

0

0

2

629

2.877

98.575

139.908

5.967

5.033

694

1.479

Os Fundos Públicos concentram-se em três Categorias de despesa, nomeadamente:
Prevenção, Cuidados e Tratamento, e Gestão de programas e administração
desempenhando papel insignificante nas demais categorias de despesa. Os fundos
privados mais que duplicaram entre 2007 e 2008 embora continuem a representar apenas
cerca de 1% da despesa total nos dois anos. A resposta nacional ao HIV e SIDA é assim
essencialmente financiada por fundos externos.
Os Fundos externos (internacionais) quando desagregados revelam que os fundos
Bilaterais representam 72% e 72,5% respectivamente em 2007 e 2008, os Multilaterais
15% e 17% e as ONGs e Fundações Internacionais 12% e 10% (tabela 7).
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Tabela 7 – Fundos Externos desagregados (3 principais) (US$ Milhares)
Categorias de Despesa
ASC.01 Prevenção
ASC.02 Cuidados e Tratamento
ASC.03 Órfãos e crianças vulneráveis
ASC.04 Gestão de programas e administração
ASC.05 Recursos humanos
ASC.06 Protecção social e serviços sociais
(excluindo COVs)
ASC.07 Ambiente propício
ASC.08 Pesquisa relacionada com HIV e SIDA
(excluindo pesquisa operacional)
Total

2007

2008

MULTILATERAIS
2007
2008

17.109
20.337

23.326
33.303

4.900
4.739

12.561
2.140

8.384
19.406
3.185

10.955
21.909
6.263

736
3.399
1.152

1.579
5.244
1.573

741

895

111

912

17

25

1.461

2,098

110

167

214

70

510

2.702

0

27

120

149

71.133

101.451

15.147

24.201

12.267

14.083

BILATERAIS

ONGs e
Fundações
2007
2008
1.843
2.273
1.756
4.801
64
50
7.706
6.424
548
291

A tabela 8 abaixo, revela que os Fundos Bilaterais aumentaram 43% entre 2007 e 2008, os
Multilaterais 60% e os das ONGs e Fundações 15%. É interessante notar que o crescimento
da contribuição dos Fundos Multilaterais foi negativa nos Cuidados e tratamentos quando
as contribuições Bilaterais cresceram em todas Categorias de despesa. Os recursos das
ONGs e Fundações foram dirigidos preferentemente para Cuidados e tratamento,
Prevenção, Serviços sociais e Pesquisa.
Tabela 8 – Variação dos diferentes tipos de fundos externos 2007/2008
Var 2007/2008 %
Categorias de Despesa

ASC.01 Prevenção
ASC.02 Cuidados e Tratamento
ASC.03 Órfãos e crianças vulneráveis
ASC.04 Gestão de programas e administração
ASC.05 Recursos humanos
ASC.06 Protecção social e serviços sociais
(excluindo COVs)
ASC.07 Ambiente propício
ASC.08 Pesquisa relacionada com HIV e SIDA
(excluindo pesquisa operacional)
Total

BILATERAIS

MULTILATERAIS

36%
64%
31%
13%
97%

156%
-55%
114%
54%
37%

ONGs e
Fundações
internacionais
23%
173%
-22%
-17%
-47%

21%

724%

54%

44%

52%

-67%

430%

78.114%

24%

43%

60%

15%

Conclusões
Dos dados apresentados fica claro que um elevado volume de recursos tem sido devotado
anualmente à resposta nacional ao HIV e SIDA em Moçambique. Embora o crescimento
entre 2006 e 2007 tenha sido relativamente pequeno de apenas 9%, o crescimento
registado entre 2007 e 2008 foi muito elevado (39%) ultrapassando o registado em
quaisquer outros programas de saúde pública no País.
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A inexistência de um Plano Estratégico da Resposta Nacional valorizado não possibilita
também avaliar em que medida as despesas realizadas correspondem às prioridades
definidas em termos financeiros.
O grau de dependência aos fundos externos para financiar a despesa com o HIV e SIDA
continuou a aumentar nos anos em análise. Neste sentido não são de descurar as
preocupações à volta da sustentabilidade dos programas de luta contra o HIV e SIDA.
Como se verificou a despesa financiada por fundos públicos decresceu entre 2007 e 2008
confirmando também a tendência já verificada entre 2004 e 2006.
A dificuldade de considerar as despesas pagas pelas famílias continua a ser uma forte
limitação destas estimativas, pois não ilustra convenientemente o peso que o HIV e SIDA
efectivamente representa para a população.
Indicador do GARPR # 6.1: Despesas Domésticas e Internacionais com HIV E SIDA
por categorias e fontes de financiamento são apresentados de forma resumida na
tabela 9.

Tabela 9 – Categorias de despesa por tipo de Fonte financeira e ano (US$ milhares)
Categorias de despesa
Prevenção
Cuidados e Tratamento
Órfãos e crianças vulneráveis
Gestao de programas e administração
Recursos humanos
Protecção social e serviços sociais
(excluindo COV)
Ambiente propicio
Pesquisa relacionada com HIV e SIDA
(excluindo pesquisa operacional)
Total

Público
2007 2008

Privado
2007 2008

Internacional
2007
2008

Total
2007

2008

1.959
1.648
0
2.252
4

1.123
1.358
0
2.252
140

294
85
55
60
168

787
133
9
258
220

23.880
26.832
9.185
30.511
4.884

38.332
40.245
12.584
33.576
8.127

26.134
28.566
9.240
32.823
5.056

40.243
41.736
12.593
36.086
8.487

30

0

30

67

869

1.832

928

1.900

24

161

2

3

1.784

2.334

1.811

2.497

49

0

0

2

629

2.877

678

2.880

5.967

5.033

694

1.479

98.575

139.908

105.236

146.421
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Compromissos Nacionais e Instrumentos de Políticas (CNIP)
PLANO ESTRATÉGICO
O PEN III 2010-2014, é uma demonstração do Governo de Moçambique da renovação do
seu compromisso de promover uma resposta efectiva ao HIV e SIDA à escala nacional e
regional em estreita observância dos compromissos globais e regionais assumidos.
O PEN III é uma estratégia elaborada numa abordagem de gestão baseada em resultados.
As actividades previstas são baseadas em evidência e a abordagem dos aspectos como
género, deficiência, grupos de alto risco, circuncisão masculina conheceram neste PEN III
melhoria muito significativa, comparado com o PENII.
Alguns sectores do governo estão envolvidos no PENIII, caso dos Ministérios da Saúde,
Educação, Mulher a Acção Social, Juventude e Desportos, Defesa Nacional, Interior,
Trabalho, Justiça. Destes sectores, há que realçar que Saúde e Educação tem dotação
orçamental e os outros não têm.
É consenso generalizado que a estratégia multissectorial é abrangente. As populações
consideradas chaves e outros grupos populacionais vulneráveis estão lá abordados na
estratégia, com excepção de muito poucos casos de usuários de drogas e homens que
fazem sexo com homens. A sua não inclusão deriva do facto de não ser consensual que
essas questões sejam prioritárias na realidade nacional, além da ausência de evidências
sobre o tamanho destas populações e das dinâmicas da epidemia no seio destes grupos.
Os programas de HIV, identificaram alguns grupos considerados vulneráveis e populações
chaves como trabalhadoras de sexo, homens que fazem sexo com homens, camionistas,
professores, pessoas com elevada taxa de mobilidade, comerciantes informais, jovens
raparigas e rapazes, mulheres, prisioneiros, crianças órfãs e vulneráveis, idosos, pessoas
com deficiência, militares, mineiros, polícias.
O desenvolvimento da estratégia multissectorial contou com o envolvimento da sociedade
civil, com dois membros eleitos e através da sua participação nos grupos de trabalho
constituídos para o efeito. A estratégia é compreensível para todos e foi elaborada com
metas, objectivos claros e com instrumentos de monitoria e avaliação. É de realçar a
ausência de orçamentação desta estratégia, através dum exercício que iria estimar os
custos de cada área de intervenção. Os parceiros de desenvolvimento, alinharam e
harmonizaram os seus programas de HIV com a estratégia multissectorial.
A integração do HIV e SIDA nos principais planos de desenvolvimento do país foi feita,
pode se constatar, por exemplo, na Matriz Estratégica do PARP 2011-2014, que estipula a
redução da taxa de prevalência entre adultos de 19-49 anos de idade, dos 11,5% em 2009,
para 8,5% em 2014.
No entanto, o país precisa avaliar o impacto do HIV e SIDA no seu desenvolvimento sócio
económico para melhorar a planificação macroeconómica e a respectiva alocação de
recursos financeiros e humanos.
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De forma geral, o esforço de planificação estratégica do país é bom, contudo, a questão de
recursos financeiros tem sido o grande constrangimento para pôr em prática as acções
identificadas. Deve-se referir que a mobilização de recursos internos é o grande desafio do
país.
ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE CIVIL
O Governo de Moçambique adoptou uma abordagem multissectorial de resposta ao HIV e
SIDA que prima por um amplo envolvimento dos diversos sectores da sociedade, com o
Conselho Nacional do Combate ao SIDA, como órgão coordenador.
Reconhece-se o esforço da sociedade civil, que tem vindo a trabalhar para o fortalecimento
da resposta nacional do HIV e SIDA, a partir do fortalecimento de plataformas existentes e
criação de novos fóruns. Actualmente existe uma Plataforma da Sociedade Civil para
operacionalização do PEN III, existe também um grupo de advocacia para assuntos da
Saúde Pública, existe o Fórum dos Parceiros onde a sociedade civil discute os planos e
estratégias do combate ao HIV e SIDA, só para citar alguns exemplos a nível central.
A maioria das organizações da sociedade civil realça a existência de uma boa coordenação
e um bom envolvimento. A sociedade civil faz-se sentir ao mais alto nível, através de dois
representantes no steering committee do PEN III.
A inclusão dos serviços da sociedade civil nos relatórios nacionais é clara e satisfatória. A
maior parte de informação nos programas de prevenção, cuidados, TARV é levada a cabo
pelas organizações da sociedade civil.
Em relação à participação da sociedade civil nos relatórios sobre HIV e SIDA, persiste
ainda o desafio de recolher e incluir a informação sobretudo das Organizações
Comunitárias de Base (CBOs). Outro desafio, prende-se com o reforço do cometimento por
parte das organizações da sociedade civil nacionais, pois, em algum momento falta-lhes
capacidade, sobretudo técnica e financeira para dar seguimento às acções planificadas.
Em relação à monitoria e avaliação, a participação da sociedade civil é aberta e ela
participa com as suas contribuições a vários níveis. A título de exemplo a sociedade civil
faz-se presente no processo da avaliação conjunta anual. Mas é no Fórum dos Parceiros
onde a sociedade civil tem a oportunidade de contribuir para a planificação com base nos
dados existentes. Realça-se no entanto a necessidade do CNCS contribuir para a divulgação
e massificação dos indicadores nacionais, de modo a que todos os intervenientes estejam a
alimentar o mesmo sistema.
Reconhece-se a inclusividade da Plataforma da Sociedade civil, onde os representantes dos
diferentes grupos encontram-se. Este mecanismo permite uma maior harmonização das
acções.
As organizações da sociedade civil têm recebido apoio financeiro por parte de parceiros
bilaterais. Nota de realce, é que desde a altura em que o CNCS deixou de exercer o papel de
financiador, as organizações da sociedade civil têm enfrentado alguns problemas para
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terem financiamento, isto por um lado, por outro lado a crise financeira mundial é
apontada pela sociedade civil como sendo outro obstáculo para financiamento.
APOIO POLÍTICO E LIDERANÇA
Sua Excelência, o Presidente da República de Moçambique é um exemplo de cometimento
das lideranças na luta contra o HIV e SIDA. O Chefe do Estado lançou uma estratégia de
combate ao HIV e SIDA no seio da juventude e na ocasião advogou para uma maior
intervenção na prevenção e no combate ao estigma e descriminação, durante as
celebrações do Primeiro de Dezembro.
O Chefe de Estado para além das campanhas e das estratégias lançadas no passado, é
actualmente o Patrono da EcoSIDA, uma organização que luta contra o HIV e SIDA no
Sector Privado. Outros governantes moçambicanos, a vários níveis, Central, Provincial e
Distrital na sua maioria estão comprometidos com a luta contra o HIV e SIDA.
Sua Excelência o Primeiro-Ministro presidiu o lançamento do INSIDA e é Presidente do
Conselho Nacional do Combate ao SIDA e tem como adjunto o Ministro da Saúde. O
Primeiro-Ministro dirige os encontros de alto nível do CNCS e o Ministro da Saúde tem
dirigido encontros técnicos multissectoriais sobre o HIV e SIDA. Ainda a nível central os
Ministros nas suas instituições dirigem e falam para seus funcionários nas jornadas de
combate à doença promovidas pelos Núcleos de HIV e SIDA. A nível provincial, os
governantes têm feito réplica da Iniciativa Presidencial de Combate ao HIV e SIDA.
A aparição dos governantes é de facto notável e de louvar, bem como o envolvimento de
outras lideranças, a destacar os líderes religiosos que não têm poupado esforços na
resposta nacional contra o HIV e SIDA.
Os membros do CNCS estão claramente definidos em número de cinco, incluindo uma
Rede de Pessoas Vivendo com o HIV, a RENSIDA, e a EcoSIDA em representação do Sector
Privado.
O Governo, o Sector Privado e as Organizações da Sociedade Civil, estabeleceram um
mecanismo de interacção, onde anualmente organizam uma reunião de avaliação
conjunta, para rever os progressos e desafios encontrados durante o ano. Um dos grandes
indicadores de sucesso é que foi através do mecanismo criado que os indicadores que
medem o nível da resposta ao SIDA no país, foram acordados.
Constituem desafios ainda a questão de recursos humanos qualificados e financeiros e as
infra-estruturas para pôr em marcha as estratégias e intervenções no combate ao SIDA em
todo país. Ainda persistem grandes desafios, para alcançar os alvos acordados na
Declaração de Abuja e a exploração das oportunidades domésticas de financiamento.
Outro desafio do país está na coordenação dos doadores para evitar-se fundos paralelos e
a duplicação de esforços na programação e no relatório.
O apoio político está presente e é positivo, a avaliar pela activa participação das lideranças
ao mais alto nível. Nos últimos dois anos foi possível fazer provisões de fundos adicionais
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através do Orçamento do Estado, o que resultou na integração financeira dos programas
de Combate ao HIV nos sectores governamentais.
DIREITOS HUMANOS
O respeito aos direitos humanos é fundamental para que as estratégias ligadas às matérias
sensíveis como sexualidade ou equidade de género possam trazer resultados. O respeito
aos direitos humanos individuais e particularmente de PVHS, populações marginalizadas,
populações de alto risco, mulheres, pessoas com deficiência, idosos são indispensáveis
para assegurar o acesso equitativo aos serviços de saúde e informação.
A legislação contra discriminação no país tem sido massificada, e de certa forma veio
reforçar a protecção e promoção dos direitos humanos. A legislação existente abrange os
seguintes grupos vulneráveis: Pessoas vivendo com HIV e SIDA, crianças órfãs e
vulneráveis, pessoas com deficiência, prisioneiros, trabalhadoras de sexo, mulheres e
raparigas.
O país tem se esforçado para ter uma legislação mais generalizada. A título de exemplo,
temos a Lei 5/2002 que protege pessoas vivendo com o HIV e SIDA no local de trabalho. A
protecção dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV e SIDA, tornou-se mais
abrangente com aprovação da Lei 12/2009, que defende os direitos e combate a
discriminação e estigmatização das PVHS.
As organizações da sociedade civil que prestam assistência legal de forma gratuita têm
desempenhado um papel chave na protecção dos direitos das PVHS. As vítimas recorrem a
essas organizações e estas encaminham às instâncias legais.
No geral não existem mecanismos eficientes para implementação das Leis. No entanto, a
Sociedade Civil tem jogado um papel preponderante na disseminação das Leis e outras
intervenções tais como a formação de para-legais nas comunidades. Contudo, o acesso aos
serviços judiciários ainda é deficiente e uma parte significativa da população não tem as
habilidades e recursos necessários para navegar neste sistema.
PREVENÇÃO
A prevenção continua a ser a área de enfoque central e sustenta-se em evidências
realçadas na Estratégia de Aceleração da Prevenção. O foco do investimento vai para
redução da prevalência do HIV em mulheres grávidas. As estratégias de prevenção são
suportadas por uma componente de mudança de carácter social e individual galvanizados
pelo amplo envolvimento da família e comunidades.
Na área de prevenção, o país adoptou estratégias que promovem a informação, educação e
comunicação, com mensagens claras e específicas. Essas estratégias incluem mensagens
sobre: uso correcto e consistente do preservativo, abstinência, fidelidade, conhecimento
do estado serológico, retardar o início da actividade sexual, prevenção de transmissão de
mãe para filho, uso de seringas esterilizadas.
A educação sobre o HIV tem merecido uma certa atenção por parte do Governo. Várias
actividades têm sido levadas a cabo para promover habilidade para vida para os jovens. De
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realçar igualmente que a educação sobre o HIV é parte do curriculum no ensino
secundário e na formação dos professores.
Os esforços das políticas na prevenção, fazem-se sentir através da tendência de redução de
incidência de casos de infecção no país. Para ilustrar algumas realizações foram
conseguidas desde 2009 a destacar: O lançamento da campanha para evitar múltiplos
parceiros sexuais que foi positivamente avaliado; Massificação da testagem em todos os
contextos: ATIP, ATIU e ATSC; Melhorias registadas na gestão, stocks e disponibilização do
preservativo nas Unidades Sanitárias; Fortalecimento e expansão do aconselhamento e
testagem da mulher grávida e dos jovens nos SAAJ; Formação do pessoal de saúde em
precauções universais de biossegurança e disponibilização de Equipamento de Protecção
Individual; Melhorias na sensibilização e adesão do pessoal de saúde à testagem e aos
cuidados e tratamento; Aumento da cobertura do TARV; Introdução de módulos de HIV
nas formações iniciais e fortalecimento das formações contínuas do pessoal de saúde.
Nesta área ainda persistem alguns desafios a saber: Mudança de comportamento; Baixar a
incidência do HIV; Garantia dos insumos utilizados na prevenção concretamente material
IEC, testes rápidos de HIV, Preservativos, medicamentos associados a uma cada vez
melhor gestão e logística dos insumos; Sensibilização das comunidades para maior adesão
aos cuidados prestados; Maior envolvimento e protagonismo de grupos de alto risco como
HSH, Trabalhadoras de sexo, prisioneiros e outros nas actividades de prevenção do HIV
aliado à redução do estigma e discriminação destes grupos tanto nas US como nas
comunidades.
O país identificou algumas necessidades específicas para os programas de prevenção do
HIV, a destacar os estudos feitos para melhorar o entendimento da epidemia no país.
Debates têm sido organizados para melhor entendimento em como combater a epidemia a
partir da dinâmica social e cultural. Estes esforços culminaram com a recomendação para
a “moçambicanização das mensagens sobre o HIV e SIDA”.
A par destes esforços, há que realçar que os programas de cuidados e tratamento do HIV
estão sendo expandidos. Ao nível das unidades sanitárias, há uma cada vez maior
integração do HIV nos cuidados primários, de atenção e associado a isso uma integração e
expansão do ATIP nos diversos serviços e programas da US e ainda do ATIU e do ATSC nas
comunidades.
Os programas de prevenção estão a ser implementados regularmente e diga-se com
relativo sucesso. As pessoas com necessidades, concordam que tem tido acesso ao sangue
seguro, a promoção dos preservativos, prevenção do HIV para jovens fora da escola,
prevenção do HIV no local de trabalho. De realçar que concordam fortemente que tem tido
acesso à prevenção de transmissão do HIV de mãe para filho, aconselhamento e testagem
de HIV, informação, educação e comunicação para redução do risco, serviços de saúde
reprodutiva incluindo a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis.
A maioria das pessoas com necessidades em relação ao acesso à redução do dano para as
pessoas que injectam droga e à redução de risco para homens que fazem sexo com homens
não tem sido suficientemente abrangida por programas de prevenção.
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TRATAMENTO, CUIDADOS E APOIO
As intervenções estratégicas na componente de Tratamento e Cuidados assentam sob
cinco áreas de provisão de serviços mutuamente interligados que incluem a massificação
de aconselhamento e testagem em saúde como forma de ampliar o universo dos
beneficiários dos serviços e cuidados de saúde.
O país identificou os elementos essenciais para um pacote abrangente de serviços de
tratamento, cuidados e serviços de apoio de HIV. Constituem prioridades nesta área a
redução do risco e da vulnerabilidade da infecção pelo HIV através do despiste e
tratamento de ITS, prevenção do HIV nas US e comunidades através do fornecimento
integrado dos serviços de prevenção acima referenciados, fornecimento de tratamento e
cuidados ao HIV, mitigação das consequências do HIV através de apoio alimentar e
aconselhamento nutricional as pessoas infectadas e suas famílias.
A expansão dos serviços de tratamento, cuidados e apoios tem sido feito através de:
Fornecimento de pacote integrado de cuidados ao HIV nas US já existentes e que reúnam
condições para tal, como intra-estrutura, pessoal, farmácia, laboratório; abertura de novas
unidades sanitárias e novos sítios para o TARV; formação do pessoal técnico e delegação
de tarefas.
A maioria das pessoas com necessidades tem acesso para além da terapia anti-retroviral,
tem o TARV para pacientes com TB, a profilaxia de cotrimoxazole em pessoas vivendo com
HIV, o diagnóstico precoce em recém-nascidos, a testagem e aconselhamento de HIV em
pessoas com TB, serviços de tratamento no local de trabalho, cuidados de nutrição, o
tratamento do SIDA pediátrico.
Contudo, há ainda a necessidade de se melhorar o acesso aos cuidados de HIV e apoio no
local de trabalho, incluindo formas alternativas de trabalho.
O Governo tem providenciado apoio social e económico às pessoas vivendo com o HIV e
SIDA, sob diversas formas a destacar o apoio que é providenciado aos trabalhadores
formais que recebem apoio alimentar em 30% do seu salário. Através de critérios
claramente definidos alguns funcionários HIV positivos recebem a cesta básica.
De uma forma geral considera-se o esforço na implementação de programas de
tratamento, cuidado e apoio em HIV de muito bom a avaliar pelo grau de realizações
durante os últimos dois anos, com destaque para: Abertura de novos locais TARV;
Aumento do número de doentes a receberem TARV e das respectivas coberturas;
Implementação de estratégias para a melhoria da retenção dos doentes aos cuidados;
Melhoria dos serviços pré –TARV; Actualização das metas do TARV Pediátrico; Elaboração
de novos instrumentos de monitoria e avaliação do TARV; Autorização da prescrição do
TARV por enfermeiros incluindo as da SMI e agentes de medicina.
Apesar de esforços feitos serem considerados muito bons, ainda persistem alguns desafios
nesta área a saber: i) Disponibilidade de medicamentos e testes de HIV e melhoria da
logística e gestão de insumos ii) Aumento do acesso e das coberturas ao TARV
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principalmente pediátrico; iii) Melhoria da adesão e retenção dos doentes aos cuidados e
ao TARV com consequente redução dos abandonos; iv) Formação do pessoal para a
prescrição do TARV; v) Implementação de novos instrumentos de monitoria e avaliação;
vi) Tutoria clínica aos Técnicos e Agentes de medicina, enfermeiras de SMI e outros.
MONITORIA E AVALIAÇÃO
O país possui um Plano Integrado e Orçamentado de Monitoria e Avaliação – PIMA
alinhado e harmonizado com os instrumentos de M&A dos parceiros. O Sistema de
Monitoria e Avaliação do PENIII visa acompanhar de forma proactiva a evolução da
epidemia de HIV e SIDA e o progresso de acções e intervenções. O país possui duas
unidades funcionais de M&A baseadas uma no Ministério da Saúde e outra no CNCS.
O Plano de M&A inclui as seguintes componentes: Estratégia de colecta de dados, que
contempla avaliação e pesquisas, vigilância de resistência às drogas, vigilância de HIV,
monitoria programática de rotina. Este plano inclui ainda a análise de dados, disseminação
de dados e uso da estratégia, indicadores padrão claramente definidos e guião para os
instrumentos de colecta de dados.
Existe um Grupo Técnico Multissectorial de M&A a nível central funcional que aconselha
sobre as melhores metodologias. O país dispõe de uma base de dados central relacionada
com o HIV. O sistema de informação de saúde é funcional, desde o nível central até ao nível
distrital passando do provincial, porém precisar de ser melhorado.
Os dados de M&A são usados para melhoria de programas, desenvolvimento da resposta
nacional ou sua revisão e para alocação de recursos. Constituem desafios na utilização de
dados de M&A a validação do grau de cumprimento das metas preconizadas e de
cobertura dos serviços prestados e a definição e priorização de estratégias e distribuição
de recursos materiais e humanos.
São organizadas algumas acções de formação e em 2011 foram formados 14 técnicos de
M&A com apoio de parceiros de desenvolvimento (ONUSIDA e USAID-MEASURE
Evaluation).
A M&A de HIV no país é boa, tendo conseguido alcançar realizações dignas de registo como
por exemplo, o reforço dos recursos humanos e materiais para M&A, elaboração do plano
de M&A do sector de saúde e do programa de HIV e SIDA e a identificação e definição de
prioridades no âmbito da implementação da M&A de programas.
Constituem desafios na área de M&A a divulgação e implementação do plano, os recursos
humanos e materiais, a harmonização dos indicadores com estratégias chaves e o processo
de harmonização e integração de informação gerada pelos vários intervenientes.
Análise das Tendências do NCPI de 2003 a 2011
As figuras abaixo mostram as tendências reveladas pelos dados chave do Índice Composto
(CNIP) de 2003 a 2011.
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Figura 8 – Análise das tendências do Índice Composto, 2003-2011, Parte A
(avaliação do Governo)
Análise das tendências do Índice Composto, 2003-2011, Parte A
(avaliação do Governo)
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A Figura 8 revela que em 2010 – 2011, do ponto de vista do CNCS e dos representantes
governamentais (Parte A), existe uma boa satisfação em relação ao Plano Estratégico e
este nível de satisfação é quase o mesmo de 2009. Em relação ao apoio político e
prevenção, existe uma pequena variação, esta cresceu ligeiramente comparativamente ao
exercício conduzido em 2009. Em relação ao tratamento não houve variação comparando
com 2009 e em relação a Monitoria e Avaliação o nível de satisfação cresceu comparado
com 2009.
A Figura 9 abaixo, revela em geral em 2011, houve uma redução da satisfação por parte
dos parceiros do Governo em comparação ao exercício de 2009.
As diferenças não significativas em relação aos aspectos ligados aos Direitos Humanos,
Participação da Sociedade Civil e Prevenção. E em relação ao Tratamento, Cuidados e
Apoio, houve uma certa evolução.
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Figura 9 – Análise das tendências do Índice Composto, 2003-2011,
Parte B (avaliação não Governamental)
Análise das tendências do Índice Composto, 2003-2011,
Parte B (avaliação não Governamental)
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A Resposta ao HIV e SIDA no Sector Privado
A resposta ao HIV e SIDA no local de trabalho que se insere na resposta multissectorial
está alinhada com os objectivos da resposta nacional definidos no PENIII e tem
intervenções nas seguintes áreas: i) Prevenção; ii) Advocacia para a mobilização de
gestores para a integração do HIV e SIDA nos planos das empresa; iii) Redução do estigma
e discriminação de PVCHS no local de trabalho e divulgação da legislação sobre os direitos
das PVHIV; iv) Facilitação para o acesso a serviços como o Aconselhamento e Testagem do
HIV, Tratamento e Cuidados.
A nível da resposta ao HIV e SIDA do local de trabalho e do sector privado em particular,
registou-se um aumento do número de empresas com políticas e programas de HIV e SIDA
sendo as actividades vindo a ser desenvolvidas quer pelas próprias empresas, quer por
outros intervenientes como a ECoSIDA, o Programa SEDE da PSI, Sindicatos, Associações
de PVHIV. Foram reforçadas as parcerias com a UNAIDS, OIT e OIM em questões de HIV e
SIDA no local de trabalho, em particular na área de M&A.
No sentido de reforço da capacidade de planificação e coordenação e descentralização dos
mecanismos de tomada de decisão e gestão de recursos continuou em funcionamento o
Grupo de Coordenação da Resposta ao HIV e SIDA no local de trabalho, que para além das
organizações acima referidas, integra ainda o CNCS. Foi criado um Grupo de Trabalho de
Monitoria e Avaliação da resposta ao HIV e SIDA no local de trabalho que desenhou um
Manual do Subsistema de M&A da resposta no local de trabalho com o objectivo de
aumentar o nível de relato de dados do sector privado para alimentar a base de dados de
M&A da resposta nacional do CNCS. Para testar o Subsistema foi realizado um Projecto
Piloto de M&A em parceria com o CNCS e com o apoio da UNAIDS e da OIT, nas seguintes
províncias: Cabo Delgado, Tete, Zambézia, Manica e Sofala, tendo sido treinados um total
de 93 técnicos de associações do sector privado, empresas, sindicatos e do CNCS. Como
resultado do Piloto aumentou o número de empresas reportando informação ao CNCS e
dando maior visibilidade da resposta ao HIV e SIDA no local de trabalho.
Neste período foi reforçada a colaboração entre o sector privado e instituições do
Governo, nomeadamente com o MITRAB (Ministério do Trabalho) e MIC (Ministério da
Indústria e Comércio) no sentido de alargar a mobilização para a resposta ao HIV e SIDA
no local de trabalho. Assim com o apoio da OIT, foram treinados cerca de 140 Inspectores
de Trabalho de todas as Províncias do País cuja principal função será de informar as
empresas sobre a legislação referente ao HIV e SIDA no local de trabalho e de supervisar o
seu cumprimento. No MIC foram treinados em questões de HIV e SIDA cerca de 30
técnicos do BAU (Balcões de Atendimento Único) que é o sector responsável pelo
licenciamento de empresas, para as mobilizar para a integração do HIV e SIDA nos seus
planos de negócio.
Numa parceria com a OIM foram treinados 50 técnicos de empresas portuárias de Maputo
e da Beira em questões de Género, HIV e SIDA e Migração.
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Foi alargado o acesso ao Aconselhamento e Testagem do HIV aos trabalhadores através do
estabelecimento de brigadas móveis que disponibilizam o serviço nas empresas.
As tabelas abaixo indica os principais resultados das actividades de HIV e SIDA no sector
privado:
Mobilização de empresários
Indicadores

2010

2011

TOTAL (2010-2011)

Encontros de mobilização de empresas
Novas empresas a implementarem o
Roteiro
Número de novos membros

123

169

292

215

139

354

23

8

31

2010

2011

TOTAL (2010-2011)

2.554

2.963

5.517

22.675

36.593

59.268

Sensibilização
Indicadores
Sessões de sensibilização realizadas
Trabalhadores alcançados pelas
sessões de sensibilização

Aconselhamento e Testagem Voluntária
Indicadores

2010

2011

TOTAL (2010-2011)

Trabalhadores aconselhados e testados
em HIV

26.548

30.903

57451

Formação/Capacitação
Indicadores
Formadores de EPs formados
Educadores de Pares formados
Facilitadores de Desenho de Políticas
formados

2010

2011

TOTAL (2010-2011)

161
362

72
297

233
659

54

36

90

Políticas de HIV e SIDA
Indicadores
Grupos de trabalho de HIV e SIDA
constituídos
Políticas de HIV e SIDA elaboradas

2010

2011

TOTAL (2010-2011)

68

57

125

57

58

115

Disponibilização de Material Educacional e Preventivo
Indicadores
Material IEC distribuído
Preservativos masculinos
disponibilizados
Preservativos femininos
disponibilizados

2010

2011

TOTAL (2010-2011)

429.496

75.475

504.971

5.520.582

3.003.784

8.524.366

82.856

21.164

104.020
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PARTE II. PROGRAMAS NACIONAIS
PROGRAMAS DE PREVENÇÃO
Segurança do Sangue
Em Moçambique, após a Independência Nacional em 1975, e com base na Portaria n.º
325/77 de 11 de Agosto do Ministério da Saúde (regulamenta a doação de sangue e
estabelece os Deveres do Estado e Direitos dos Dadores) e no Decreto 14/88 de 30 de
Novembro (um reforço ao instituído na Portaria n.º 325/77 de 11 de Agosto), foi criado o
Programa Nacional de Transfusão de Sangue (PNTS) do Ministério da Saúde que,
actualmente, conta com cerca de 149 Bancos de Sangue a nível nacional, distribuídos pelos
hospitais centrais, provinciais, gerais, distritais e centros de saúde. O PNTS, em
coordenação com a Associação Moçambicana de Dadores de Sangue e a Cruz Vermelha de
Moçambique, que actuam unicamente na mobilização de dadores, é actualmente
responsável pela colheita, processamento, armazenamento e distribuição gratuita de
sangue para as Unidades Sanitárias do Estado e do sector privado.
Como o sangue não pode ser fabricado nem produzido artificialmente, pelo que a única
fonte é o próprio organismo humano, a resolução WHA 28.72 da 28ª Assembleia da
Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta os Estados-Membros a promoverem o
desenvolvimento dos Serviços Nacionais de Sangue baseados em dadores voluntários não
remunerados. O Conselho de Ministros de Moçambique, reunido na sua 45.ª Sessão
Ordinária em Dezembro de 2011, apreciou e aprovou a proposta de Lei que cria o Serviço
Nacional do Sangue (SENASA), apresentada pelo Ministério da Saúde (MISAU) e que,
posteriormente, será submetida à Assembleia da República. O SESANA visa garantir a
obtenção e disponibilização de sangue humano e hemoderivados em quantidade e
qualidade adequadas às necessidades em terapia de sangue do Serviço Nacional de Saúde3.
Resultados Alcançados
Em Moçambique, as doações de sangue podem ser efectuadas por indivíduos com idades
compreendidas entre os 16 e os 65 anos de idade. Porém, estes indivíduos passam por
uma triagem de modo a seleccionar dadores de baixo risco. O sangue é colhido nos bancos
de sangue e também em brigadas móveis. De 2003 a 2011, o número de unidades de
sangue colhidas passou de 66 932 por ano, para 107 019 por ano, o que representa um
crescimento de cerca de 14% de 2009 a 2011. Não obstante o número de doações de
sangue estar a aumentar ao longo dos anos, ainda não é suficiente para satisfazer a
demanda de sangue no país. Em 2011, foram colhidas 107 019 unidades e de acordo com
as estimativas da OMS este número de unidades de sangue representa 53,5% das
necessidades do sangue do país (~ 200 000 unidades/ano) (Figura 10).

3

http://www.misau.gov.mz/misau/destaques/governo_aprova_proposta_de_lei_que_cria_servico_nacional_do
_sangue.
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Figura 10 – Número de unidades de sangue colhidas nos bancos de sangue, 2003 – 2011

Fonte: PNTS, MISAU. 2012

O reforço da área de mobilização e recrutamento de dadores de sangue de baixo risco
continua a ser uma área prioritária para o PNTS visto que, a segurança do sangue começa
com a selecção de dadores de baixo risco. De 2003 a 2011, a percentagem de sangue
colhido em dadores voluntários tem aumentado e superado a percentagem de sangue
colhido em dadores familiares/repositores. Dados de 2010 mostram que, actualmente,
cerca de 60% das doações de sangue foram efectuadas por dadores voluntários não
remunerados (benévolos) enquanto que 40% por dadores repositores/familiares. Tendo
em conta que a OMS preconiza e que são os ideais do PNTS, que é ter 100% de doações
benévolas ou pelo menos ter a maior percentagem de doações benévolas, como forma de
reduzir o risco de transmissão de agentes infecciosos através da transfusão de sangue.
Figura 11: Percentagem de marcadores infecciosos nas doações de sangue de 2009,
2010 e 2011.

Fonte: PNTS, MISAU. 2012

De acordo com a figura 11 a percentagem de unidades de sangue reactivas ao HIV
decresceu de 8,3% (2003) para 5,8% (2011). A Prevalência do HIV em doações de sangue
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tem estado a flutuar entre 6 a 7% nos últimos 3 anos (2009-2011), com um pico em 2010
onde atingiu a cifra de 7%. Com uma taxa de doações de reposição/familiares de 40% vai
ser muito difícil baixar a prevalência do HIV em doações para os níveis desejáveis tendo
em conta que a prevalência do HIV na população em geral é de 11.5% (INSIDA 2009).
A percentagem de unidades de sangue reactivas à sífilis aumentou de 2009 para 2010 e
decresceu significativamente em 2011 de 3 para 4% e para 1,4%, respectivamente. Quanto
à hepatite B (HbsAG) reduziu de 7 para 4,5% de 2009 para 20114. A testagem da hepatite
C (HCV) em doações de sangue foi introduzida em 2010, e representa o marcador menos
prevalente, com uma prevalência abaixo de 1% (0,8% em 2010 e 0,9% em 2011).
Todos os bancos de sangue e todas unidades sanitárias que efectuam actividades de banco
de sangue têm disponível um Procedimento Operacional Padrão (POP) para a testagem do
HIV porém, ainda não existe um sistema de controlo externo de qualidade. O
Departamento de Imunologia tem feito o controlo de qualidade nos laboratórios nacionais
e bancos de sangue. Em 2011, isso foi feito em 34 dos 149 bancos de sangue existentes. No
seu conjunto, estas 34 unidades colheram 74 274 unidades de sangue, o que representa
69,4% de todas as unidades de sangue doadas em 2011 (107 019) (Tabela 10).
O Programa Nacional de Transfusão de Sangue testa presentemente 100% do sangue para
as infecções transmitidas pela transfusão (ITTs). Todavia, 30,6% das unidades de sangue
ainda não são testadas em condições adequadas de garantia de qualidade. A percentagem
de sangue testado com garantia qualidade aumentou de 35,5% em 2007, para 69,4% em
2011.
Tabela 10 – Percentagem de unidades de sangue doadas que foram testadas para o HIV
em condições de garantia de qualidade, Janeiro a Dezembro de 2010 e 2011.

Método de Medição
Numerador: Número de unidades de sangue doadas testadas para
HIV em centros/laboratórios de rastreio de sangue que possuem
tanto: (1) procedimentos de funcionamento padrão observados e
(2) participação num esquema externo de garantia de qualidade
Denominador: Número total de unidades de sangue doadas

Valor: 2010

Valor: 2011

77 111

74 274

105 319

107 019

Valor de Indicador: Percentagem
73,3%
69,4%
[Fonte: Programa Nacional de Transfusão Sangue – DNAM/MISAU/Moçambique, 2012]

4

Relatório das Actividades dos Bancos de Sangue do Ano de 2010. MISAU/ PNTS.
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Principais Desafios
As maiores dificuldades enfrentadas são na área de mobilização e recrutamento de dadores de
sangue e são as seguintes:
• Falta de incentivos e estímulos para os dadores de sangue, o que leva a desistências
acentuadas por parte dos dadores voluntários;
• Falta de material educativo (panfletos, cartazes e folhetos) para a realização de
trabalhos de sensibilização e divulgação da doação de sangue;
• Falta de viatura adequada para as brigadas móveis;
• Falta de cumprimento dos direitos dos dadores já estabelecidos pelo Governo; e
• Falta de pessoal para a realização de actividades de mobilização e recrutamento de
dadores.
Proposta de acções para o aumento de doações de sangue seguras
• O Governo deve alocar recursos adequados para aquisição de meios de transporte,
materiais de educação e mobilização de dadores de sangue;
• Realização de formações e seminários na área de mobilização e recrutamento, não só a nível
dos hospitais centrais e provinciais, mas também para hospitais rurais, distritais e centros
de saúde;
• Melhoria do sistema de informação a nível dos bancos de sangue, por exemplo garantia do
preenchimento adequado dos formulários em uso no PNTS;
• Respeito e cumprimento dos direitos dos dadores de sangue, e criação de mecanismos para
o estímulo e reconhecimento da acção dos mesmos;
• O PNTS deverá desenvolver junto as províncias planos de mobilização tendo em conta o
calendário escolar, datas festivas, de modo a aumentar o número de doações benévolas e
fazer face a prováveis crises de sangue que possam surgir.
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Prevenção da Transmissão Vertical
Moçambique é um dos 16 países no mundo que contribuem para 60% do peso global de
mulheres grávidas vivendo com HIV, apenas depois da África do Sul, a Nigéria e o Quénia
em termos de número de mulheres grávidas infectadas por ano.
A prevenção da transmissão da mãe para o filho (PTV) e o acesso ao TARV pediátrico
aumentou exponencialmente em Moçambique nos últimos anos, mas a sua cobertura
ainda está aquém do desejado para um impacto substancial.
O espectro de serviços de PTV cobre desde a gravidez até ao período pós-parto e
amamentação, incluindo a administração de regimes profilácticos, cuidados e tratamento
de mulheres infectadas pelo HIV e suas crianças expostas sendo no seu todo conhecido
como cascata de serviços de PTV.
A PTV é actualmente reconhecida como uma prioridade em todas as iniciativas de Saúde
Materna, Neonatal e Infantil para o alcance dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
4, 5 e 6.
O governo, através da Agenda de Desenvolvimento do Milénio (2000) e a Declaração de
Compromisso da UNGASS (2001), e mais recentemente em 2011, ratificou compromissos
de alto nível para melhorar drásticamente a sobrevivência materna e infantil até 2015, em
reduzir o número de novas infecções por HIV até menos de 5%, e alcançar 90% das
mulheres grávidas com serviços de PTV, e aumentar a proporção de mães HIV positivas
que têm acesso ao tratamento anti-retroviral para 30% até 2015. Por conseguinte, são
necessárias acções inovadoras e sólidas para expandir a cobertura e melhorar a qualidade
dos serviços para assegurar que o país alcance a eliminação da transmissão vertical do
HIV.
Para prevenir a Transmissão Vertical do HIV, as Nações Unidas recomendam uma
abordagem abrangente que consiste em quatro pilares que são: (1) a prevenção primária
do HIV em mulheres em idade fértil; (2) a prevenção de gravidezes indesejadas em
mulheres vivendo com HIV; (3) a prevenção da transmissão vertical em mulheres vivendo
com HIV para as suas crianças; e (4) cuidados, tratamento e apoio adequados para mães
vivendo com HIV e para as suas crianças e famílias.
Expansão do programa e políticas
A consulta pré-natal (CPN) é a principal porta de entrada para identificação de mulheres
HIV-positivas nos serviços de Saúde Materna e Infantil. No país, segundo dados do MICS
2008, 89% de mulheres grávidas frequentam pelo menos uma CPN (MICS 2008) enquanto
somente 58% têm parto em maternidades atendidas por profissional qualificado.
Moçambique iniciou a implementação da PTV em 2002 em 8 unidades sanitárias tendo-se
tornado um programa de âmbito nacional em 2004 com integração nos serviços de SMI
em 2006. Até ao final de 2010, a expansão dos serviços de PTV tinha sido para 909 (86%)
das 1.063 unidades sanitárias com CPN.
Todas as mulheres independentemente do seu sero-estado precisam de ter acesso a
cuidados pré-natais, de parto e pós-parto, de qualidade que incluem:
• Acesso precoce à consulta pré-natal (CPN) com cuidados pré-natais;
• Despiste e tratamento da anemia, e de infecções de transmissão sexual (ITS);
• Provisão de profilaxia contra a malária;
• Vacinação contra o tétano;
• Suplementação com multivitaminas e micronutrientes;
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•
•

Aconselhamento e apoio a práticas seguras de alimentação infantil;
Aconselhamento e testagem (AT) para o HIV.

As opções existentes para prevenir a Transmissão Vertical correntemente em uso no país
incluem a dose única de nevirapina (du-NVP), a NVP mais o AZT e o TARV por toda a vida
para mulheres que necessitam do tratamento para a sua própria saúde, assim como dose
única de xarope de nevirapina e AZT por 4 semanas para o recém-nascido.
Desde as normas de 2006, existem novas evidências sobre: o tempo adequado/óptimo e
elegibilidade para iniciar o TARV, os benefícios do início precoce da profilaxia antiretroviral para PTV durante a gravidez, a eficácia da profilaxia anti-retroviral para a mãe
ou recém-nascido na redução do risco de transmissão do HIV durante a amamentação. Isto
ditou a actualização das normas de PTV em 2009 por parte da OMS dadas as vantagens
adicionais, sobre o estado de saúde da mãe, a taxa de transmissão do HIV da mãe para o
filho para <5% em populações que amamentam e <2% em populações que não
amamentam, e a sobrevivência livre do HIV.
O MISAU aprovou as referidas directrizes a nível nacional em 20105 introduzindo várias
orientações chave como: os benefícios do início precoce da profilaxia anti-retroviral para a
PTV durante a gravidez a partir do início do 2° trimestre (14 semanas de gravidez), o
tempo adequado/óptimo e elegibilidade para iniciar o TARV grávidas HIV-positivas
elegíveis ao TARV (estimadas em 30-40% das HIV-positivas) contam para cerca de 87%
das transmissões. A profilaxia anti-retroviral para a mãe ou criança durante a
amamentação é muito eficaz na redução do risco de transmissão do HIV. Em Julho de 2011
iniciou a sua implementação a nível nacional.
O MISAU adequou as normas de alimentação infantil às novas normas de PTV. Assim, as
normas actuais recomendam que mães que vivem com HIV façam amamentação exclusiva
desde o nascimento aos 6 meses, prossigam com a amamentação e introduzam alimentos
complementares, após os 6 meses. Após os 12 meses, a amamentação deve continuar até
que uma dieta nutricionalmente adequada e segura possa ser fornecida sem leite materno.
Todas as US com PTV devem assegurar que mulheres grávidas HIV positivas e suas
crianças recebam profilaxia ARV e de acordo com a sua opção de alimentação infantil
prossigam ou não com a amamentação após os 6 meses.
As crianças expostas ao HIV são seguidas regularmente nas Consultas da Criança de Risco
(CCR), com a oferta de profilaxia das infecções oportunistas com cotrimoxazol, avaliação
regular do crescimento e do desenvolvimento psico-motor, aconselhamento sobre a
alimentação e diagnóstico precoce com PCR na primeira oportunidade que se apresenta na
Unidade Sanitária entre o 1º e 9º mês de vida. Todas as crianças expostas com idade igual
ou superior a 9 meses, que não fizeram o PCR-ADN antes ou que tiveram o teste PCR-ADN
negativo devem fazer o teste rápido aos 9 meses.
As crianças com resultado de teste rápido positivo devem fazer o teste PCR ADN HIV para
confirmar o diagnóstico. Em crianças com teste rápido de HIV negativo aos 9 meses e que
não estão em aleitamento materno há mais de 2 meses e sem nenhum sintoma sugestivo
de HIV, exclui–se a infecção por HIV e recomenda-se parar a profilaxia com cotrimoxazol e
dar alta da CCR.

5

Circular do Ministério da Saúde No. 7820/GPS-3/DNS de Novembro 2006
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A criação de “grupos de mãe-para-mãe”, grupos de mulheres grávidas e de mães
seropositivas ao nível das US, que fornecem apoio psicossocial para ajudar os membros a
superarem os obstáculos e a aderirem às recomendações da PTV. Em 2011 foi aprovado o
Guião Nacional para os Grupos de Mãe para Mãe e prevê-se o início da sua expansão em
2012.
Resultados da implementação
Estima-se que em 2010, 98.128 mulheres grávidas eram HIV positivas, 22.644 crianças
menores que cinco anos adquiriram a infecção, e 87.040 crianças menores que 15 anos
tinham necessidade de TARV.
Figura 12 – Tendências de cobertura do PTV de 2006 a 2011.

Fonte: MISAU, 2012 (spectrum 2011 + actualização de Março de 2012)

De acordo com os dados do programa no mesmo ano, 736.794 mulheres grávidas (64,6%
das mulheres presentes na 1ª CPN receberam aconselhamento e testagem para o HIV, e
59.087 receberam profilaxia anti-retroviral, totalizando uma cobertura de 60,2% de todas
as mulheres grávidas infectadas com o HIV. Em relação às crianças expostas, 42.162 (44%)
receberam profilaxia anti-retroviral.
O acesso ao tratamento antiretroviral (TARV) para mulheres grávidas ainda é um grande
desafio em Moçambique. Em 2010, 6.944 grávidas receberam TARV e em 2011, este
número cresceu para 8.643. Se considerarmos que 30% das mulheres grávidas HIV
positivas seriam elegíveis para TARV (CD4<350/mm3), correspondendo a um total de
65.963 mulheres grávidas HIV-positivas em 2010, constatamos que muito há ainda que
fazer.
Em 2010, um total de 17.642 crianças foram testadas com PCR dentro dos primeiros dois
meses de vida e destas, 1.306 com resultado PCR positivo, representando uma prevalência
de 7,4% entre aquelas que foram testadas. Em relação a crianças testadas com teste rápido
de HIV com menos de 18 meses de idade, 12.463 foram testadas as quais 2.476 foram
positivas.
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Figura 13 - Cascata pré-natal e pós-natal para a PTV, 2009-2010

Fonte: MISAU, 2012 (spectrum 2011 + actualização de Março de 2012)

Em finais do 1º semestre de 2011, cerca de 314 US faziam a colheita de amostras de PCR
e enviadas para quatro laboratórios existentes no país (Maputo, Beira, Quelimane e
Nampula) para processamento.
O MISAU colabora com vários parceiros na implementação do programa da PTV. Como
forma de assegurar uma boa coordenação entre os parceiros técnicos e de implementação,
o MISAU dispõe de um grupo técnico de trabalho de PTV. O grupo reúne-se regularmente
sob a liderança do MISAU e discute todas as questões programáticas e políticas
normativas, bem como os progressos na implementação, desafios e lições aprendidas. Nos
últimos dois anos (2010 e 2011), o grupo se restruturou com vista a reforçar a capacidade
do MISAU na implementação e expansão da PTV com qualidade visando o acesso universal
e pleno benefício da PTV do HIV na saúde da mulher e criança. O seu enfoque se concerne
ao desenvolvimento/actualização de estratégias, normas e guiões, formação, monitoria e
avaliação, divulgação e partilha de conhecimento baseado em evidências em PTV e
advocacia a todos os níveis de sua implementação em Moçambique.
Principais Desafios
Os desafios principais estão relacionados com:
• Insuficiente acesso ao TARV por parte de mulheres grávidas elegíveis nas CPN;
• Baixa cobertura de partos institucionais com insuficiente uso de maternidades;
• Baixa cobertura dos serviços de PTV;
• Baixa cobertura de ARV’s para crianças e fraco seguimento das crianças expostas
na consulta de Criança em Risco;
• Inconsistente adopção de práticas seguras de aleitamento materno-infantil;
• Frágil inclusão da família, dos parceiros masculinos e de outras pessoas com poder
de decisão na família;
• Controle insuficiente da qualidade dos dados na área de monitoria e deficiente
padronização dos indicadores;
• Deficiente prática de implementação de pesquisa operacional e avaliação do
programa.

35
Relatório Global de Progresso da Resposta ao HIV e SIDA 2012 em Moçambique

Prioridades
O enfoque estratégico nesta área é assegurar uma provisão adequada e abrangente de
serviços de PTV de qualidade a todas as mulheres em idade reprodutiva e dos seus
filhos, bem como o seu seguimento a nível familiar e comunitário para reforçar a
adesão ao programa. Mas também são de destacar as seguintes accções:
• Integração de temáticas de PTV/TARV/AIDI nos curricula de formação pré-serviço
de enfermeiras básicas de SMI, para aumentar o acesso com qualidade.
• Envolvimento comunitário (reforço da ligação do Serviço Nacional de Saúde com
as famílias e comunidade, conhecendo e dialogando sobre práticas sociais e
culturais);
• Início do TARV nas mulheres grávidas HIV-positivas elegíveis;
• Reforço da integração do PTV com componentes de Saúde Sexual e Reprodutiva,
como planeamento familiar e consulta pós-parto;
• Reforço do aconselhamento para a alimentação infantil mais segura sobretudo no
período pós-parto;
• Definição das modalidades de envolvimento do homem, sogras e idosas notáveis,
Parteiras Tradicionais e Praticantes de Medicina Tradicional, assim como melhorar
a coordenação entre os diversos sectores da unidade sanitária, para aumentar o
acesso à PTV para a mulher grávida e o seguimento regular da criança exposta na
consulta de CCR. A assistência alimentar e nutricional a mulheres em PTV e a
crianças, deverá merecer atenção porque contribui para reforço da adesão ao
programa;
• Reforço do diagnóstico precoce para crianças expostas e aumento do acesso ao
TARV para crianças HIV-positivas.
Indicador do GARPR # 3.1: Percentagem de mulheres grávidas HIV-positivas que
receberam ARV para reduzir o risco de transmissão vertical do HIV
Tabela 11 – Percentagem de mulheres grávidas HIV-positivas que receberam ARV para
reduzir o risco de transmissão vertical do HIV (2010/2011)
Método de Medição
Numerador: Número de mulheres grávidas infectadas com
HIV que receberam anti-retrovirais durante os últimos 12
meses, para reduzir a transmissão de mãe para filho.
Denominador: Número estimado de mulheres grávidas
infectadas com HIV nos últimos 12 meses.
Valor do Indicador: Percentagem

Valor do Indicador
2010

2011

59.087

65.558

98.127

98.791

60,2%

66,4%

[Fonte: MISAU, 2012]
É evidente um incremento importante da percentagem de mulheres que receberam ARV
para reduzir o risco de transmissão vertical. De facto, esta era de 14,2% e 48,0% em 2006
e 2007, respectivamente, tendo crescido para 68,4%, 60,2% e 66,4%, em 2009, 2010 e
2011, respectivamente.
No relatório de Acesso Universal de 2010 foi relatado que 69.880 mulheres grávidas HIV+
receberam ARVs ou TARV, consoante os dados programáticos para o período. Em 2011, o
programa relata 70.270 mulheres HIV+ receberam ARVs ou TARV. Moçambique tem uma
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epidemia de HIV regionalizada, portanto usa modelos regionais de Spectrum para
projectar as necessidades de PTV e outros indicadores. O modelo de Spectrum utiliza
dados de vigilância epidemiológica em mulheres grávidas, dados do censo, e dados de
monitoria dos programas de HIV para estimar o número de partos de mulheres infectadas
pelo HIV e cobertura do programa de PTV. Segundo estas projecções, o número de partos
de mulheres infectadas pelo HIV na região Sul é inferior ao número das que receberam
esta intervenção de acordo com dados programáticos. O Spectrum, sendo um modelo
matemático a sua avaliação é determinada em função de um valor máximo de 100% para
cobertura programática, assim, quando efectua estimativas de cobertura, limita as suas
projecções das que receberam a intervenção em cada região para 100%. Este cálculo
resulta numa estimativa de cobertura nacional para PTV que difere dos dados
programáticos para 2010 e 2011. A tabela 12 ilustra estes diferenças para os dois anos. O
resultado deste processo é uma estimativa de cobertura programática inferior ao
reportado pelo programa (60% em comparação com 71% em 2010, e 66% em
comparação com 71% em 2011).
Tabela 12 – Comparação entre os dados oficiais do programa de PTV e os projectados a
partir do modelo spectrum (2010/2011)

Região
Receberam PTV
Gráv. HIV+
Cobertura

Norte
12.876
16.256
79%

Região
Receberam PTV
Grav HIV+
Cobertura

Norte
12.876
16.256
79%

Dados Programáticos
2010
Centro
Sul
Nacional
Norte
17.552
39.452
69.880
14.816
53.213
28.659
98.128
16.164
33%
138%
71%
92%
Dados de Projecções Spectrum
2010
Centro
Sul
Nacional
Norte
17.552
28.659
59.087
14.503
53.213
28.659
98.128
16.164
33%
100%
60%
90%

2011
Centro Sul
22.629 32.825
54.514 28.113
42%
117%

Nacional
70.270
98.791
71%

2011
Centro Sul
22.629 28.113
54.514 28.113
42%
100%

Nacional
65.245
98.791
66%

Esta discrepância dos dados está associada à questão da qualidade dos dados que tem sido
um grande desafio nos processos de relato do país tais como o PESS e UNGASS/GARPR.
Até finais de 2011, o registo de dados já não era consonante com a realidade do programa
pelo facto de ainda não estar integrado, o sistema de contagem manual, fraco
conhecimento técnico no preenchimento correcto dos instrumentos e uso de instrumentos
de registo não padronizados. Estes factos resultaram em dupla ou sobre-contagem, por
exemplo, mulheres grávidas que receberam esquema profiláctico de AZT e NVP são
reportadas tanto no indicador de NVP simples como no de NVP e AZT. Estas situações
foram amplamente constatadas na recente Avaliação Nacional de PTV.

37
Relatório Global de Progresso da Resposta ao HIV e SIDA 2012 em Moçambique

Indicador do GARPR # 3.2: Percentagem de crianças sero-positivas nascidas de mães
sero-positivas
Tabela 13 – Percentagem de crianças sero-positivas nascidas de mães sero-positivas
(2010/2011)
Método de Medição
Numerador: Número estimado de crianças infectadas pelo
HIV, nascidas de mulheres grávidas HIV-positivas
Denominador: Número estimado de mulheres grávidas
elegíveis para PTV nos últimos 12 meses
Valor do Indicador*: Percentagem
[Fonte: MISAU, 2012]

Valor do Indicador
2010

2011

17.642

40.396

98.128

98.791

18,0%

40,9%

A percentagem de crianças sero-positivas nascidas de mães sero-positivas aumentou
significativamente de 18 a 41%, de 2010 a 2011, respectivamente.
Indicador do GARPR # 3.3: Prevenção de transmissão vertical (modelado)
Tabela 14 – Percentagem de crianças que serão infectadas pelo HIV, devido a
transmissão vertical dentre as nascidas nos últimos 12 meses de mães seropositivas
(2010/2011)
Método de Medição

Valor do Indicador

2010
2011
Numerador: Número estimado de crianças que serão
infectadas pelo HIV, devido a transmissão vertical dentre as
22.644
19.040
nascidas nos últimos 12 meses de mães seropositivas
Denominador: Número estimado de mulheres grávidas
98.128
98.791
elegíveis para PTV nos últimos 12 meses
Valor do Indicador*: Percentagem
23,1%
19,3%
[Fonte: MISAU, 2012] *Indicador calculado com modelo matemático Spectrum.

38
Relatório Global de Progresso da Resposta ao HIV e SIDA 2012 em Moçambique

Aconselhamento e Testagem em HIV
O Aconselhamento e Testagem em Saúde (ATS) é uma componente fundamental para a
prevenção do HIV e SIDA visto que é a porta de entrada para cuidados, tratamento e
suporte psicossocial, constituindo a base de rastreio de principais doenças crónicas
incluindo o HIV e SIDA e, deste modo, permitindo um melhor encaminhamento do
indivíduo para uma vida saudável, para a mudança de comportamento e para o acesso ao
tratamento, cuidados e apoio6.
Para avaliar o conhecimento e cobertura dos serviços de aconselhamento e testagem, no
INSIDA, os inquiridos foram questionados se conhecem locais onde podem fazer o teste de
HIV e se alguma vez fizeram o teste. Aqueles que já fizeram o teste foram questionados se
tinham feito o teste nos 12 meses anteriores ao inquérito e se receberam o resultado7. Dos
inquiridos 73% das mulheres e 72% dos homens de 15-49 anos conhecem locais onde
podem fazer o teste sem nenhuma tendência clara em relação à idade. As Mulheres (87%)
e homens (88%) vivendo em áreas urbanas conhecem mais locais onde fazer o teste
quando comparado com mulheres e homens em áreas rurais (66% e 63%,
respectivamente). Apenas 37% das mulheres e 19% dos homens de 15-49 anos já foram
testados (33% das mulheres e 17% dos homens receberam o resultado). Apenas 17% das
mulheres e 9% dos homens de 15-49 anos foram testados e receberam o resultado nos
últimos 12 meses. Os que estão na faixa dos 20 anos têm maior probabilidade de terem
feito o teste nos últimos 12 meses que os outros grupos etários.
Resposta Política e Institucional
Em 2008, o Ministério da Saúde aprovou e divulgou dois importantes documentos que
reforçam a estratégia de aconselhamento e testagem no país: Guião do Aconselhamento e
Testagem Iniciado pelo Provedor no Contexto Clínico; e o Guião Estratégico-Operacional
para a Implementação das Unidades do Aconselhamento e testagem em Saúde (UATS). Em
2009, com vista a expandir a estratégia da massificação dos serviços de aconselhamento e
testagem aprovou e divulgou as Directrizes para o Aconselhamento e Testagem em Saúde
na Comunidade. Estes documentos colocam de forma clara as directrizes para estes
serviços e reforçam os papéis que devem ser desempenhados pelos níveis central,
provincial, distrital, Unidades Sanitárias, Comunidade, bem como dos parceiros
implementadores destas acções.
A grande aposta do MISAU nesta área continua a ser a expansão dos serviços de ATS no
Serviço Nacional de Saúde. Este pacote de promoção da saúde propõe a continuação e
expansão de aconselhamento e testagem do HIV e o fortalecimento do despiste de doenças
que podem estar associadas ao HIV, e encaminhamento quando necessário, como a
Tuberculose (TB) e as Infecções de Transmissão Sexual (ITS’s). Adicionalmente, o pacote
inclui o despiste da hipertensão e o aconselhamento em saúde para a prevenção da
malária e diabetes, educação sobre a saúde ambiental, e orientação sobre a saúde sexual e

6

Plano Estratégico Nacional de Resposta ao HIV e SIDA, 2010-2014. Governo de Moçambique. 2010.
Inquérito Nacional de Prevalência, Riscos Comportamentais e Informação sobre o HIV e SIDA em
Moçambique. MISAU, INE, 2009.
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reprodutiva – especialmente em relação ao diagnóstico precoce de gravidez e promoção
do parto institucional.
Com vista à massificação destes serviços com a qualidade desejada, o MISAU definiu como
actividades prioritárias:
i.
Capacitação de todos os profissionais de saúde e conselheiros na nova abordagem
do ATS;
Formação de todos os profissionais de saúde na execução da testagem rápida para
ii.
o HIV com qualidade;
iii.
Utilização dos meios de comunicação para divulgação das propagandas
publicitárias sobre o ATS;
Distribuição dos guiões político-estratégicos do ATS e directrizes para a
iv.
implementação do ATS na comunidade;
v.
Criação de material educativo;
vi.
Realização de feiras de saúde.
Relatório Geral do Décimo Painel de Proficiência (QUALIMUN-Ser-HIV-10)
O Instituto Nacional de Saúde (INS) – MISAU - introduziu em 2006 no Serviço Nacional de
Saúde o programa de garantia de qualidade para a serologia do HIV (QUALIMUN-Ser-HIV). O
objectivo principal deste programa é manter a qualidade da testagem do HIV comparável a
padrões internacionais em todos os laboratórios do Serviço Nacional de Saúde.
Uma das actividades do Programa de Garantia de Qualidade é a testagem de proficiência.
Para o efeito, o INS envia periodicamente um painel de amostras codificadas para testagem
em vários locais. Os resultados obtidos pelos locais de testagem são depois enviados ao INS
para avaliação. Cada local que participa neste Programa recebe um relatório individual
confidencial sobre a sua proficiência.
Constituição do Décimo Painel de Proficiência
O Décimo painel de proficiência foi enviado para vários pontos do País entre Novembro e
Dezembro de 2011. Este painel foi constituído por seis (6) amostras de plasma em tubo seco
(Dry Tube Specimen), sendo três (3) negativas e três (3) positivas para anticorpos contra
HIV-1&2.
Locais Participantes
O décimo painel de proficiência foi enviado a 240 locais de testagem distribuídos pelas 11
províncias de Moçambique. Dos locais que receberam o painel, 197 (82%) testaram as
amostras e responderam atempadamente.
Principais Resultados/Conquistas:
Em 2010 e 2011 um total de 2.551.319 e 2.882.543 pessoas, respectivamente, foram
testadas nos diferentes serviços de saúde, como laboratórios, consultas da Tuberculose,
bancos de sangue, serviços de circuncisão masculina, serviços de atendimentos a
adolescents e jovens, serviços de prevenção da transmissão vertical, unidades de
aconselhamento e testagem em saúde e serviços de ATS comunitário. Os serviços de
prevenção da transmissão vertical registaram o maior número de pessoas aconselhadas e
testadas. Este serviço (PTV) associado ao ATS comunitário representam quase metade da
cobertura de serviços do ATS no país (figura 14).
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Figura 14 – Pessoas (15 anos ou mais), atendidas nas diversas unidades de ATS do
Serviço Nacional de Saúde em 2010 e 2011

Fonte: MISAU, 2012.

ATS Comunitário
O Aconselhamento e Testagem em Saúde na Comunidade (ATSC) é uma estratégia que visa
contribuir para o aumento do acesso aos Serviços de Saúde nas comunidades, através de
modalidades inovadoras. O MISAU introduziu esta actividade com vista a promover acções
preventivas integradas de saúde na comunidade, incluindo actividades relacionadas com o
HIV, de forma a aumentar a efectividade e aceitabilidade das mesmas e também reduzir o
estigma que possa ser gerado com acções isoladas.
As acções preventivas consistem essencialmente na provisão de acções educativas básicas
de saúde nas áreas da Malária, TB, HIV, Saúde Reprodutiva, Hipertensão, Doenças de Pele,
Nutrição e Higiene pessoal e ambiental/saneamento do meio, promoção do diagnóstico
precoce da gravidez e do parto institucional de forma integrada. Estas estão a cargo de
pessoal comunitário devidamente formado, por parceiros implementadores, com a
utilização de materiais aprovados pelo MISAU. Há que se destacar a actuação dos
membros de Organizações da Sociedade Civil Nacionais (OSC’s) na expansão das
actividades do ATSC. Além de serem fortalecidas para o alcance da sustentabilidade
institucional e técnica de organizações nacionais, as OSC’s tem proporcionado uma maior
capilaridade nas acções de modo a alcançar um número maior de pessoas.
Das 695.179 pessoas aconselhadas e testadas em 2011, através dos serviços de ATSC, a
maior parte (66,7%) foi coberta pela JHPIEGO, como ilustra a figura 15 abaixo, a seguir a
PSI com 16,4%.
No âmbito do apoio inter-governamental, o Instituto de Comunicação Social, através do
seu programa de unidades móveis apoiado pelo UNICEF, tem vindo a organizar sessões de
mobilização comunitária através da abordagem multimédia (cinema, teatro, palestras
comunitárias), em parceria com as Direcções Provinciais de Saúde. Em 2011, durante estas
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sessões, foi oferecido à comunidade o serviço de aconselhamento e testagem que atingiu
cerca de 16.000 pessoas, tendo sido realizado em barracas de unidades móveis.
Figura 15 – Pessoas (15 anos ou mais) atendidas nas diversas unidades de ATSC em 2011

Fonte: MISAU, 2012.
ATS para pessoas com deficiência auditiva (PCDA)
As pessoas com deficiência (PCD) representam 7% da população moçambicana8, sendo
que pela 1ª vez são apontadas pelo PEN III como grupos vulneráveis ao HIV. Os factores de
vulnerabilidade a infecção do HIV para as PCD são variados como o caso do fraco acesso à
informação e serviços de saúde (informação não adaptada as necessidades do grupo e
pessoal de saúde não capacitado para atender necessidades específicas), baixo índice de
escolaridade e consequente alto nível de desemprego e pobreza, estigma e descriminação,
e exclusão social.
No país, estratégias na área do HIV e SIDA abrangentes para PCD são poucas e quase
inexistentes. Como forma de aumentar o acesso a serviços de ATS para este grupo alvo, o
MMAS em parceria com o MISAU e apoio do UNFPA, Pathfinder International, Population
Service International, JHPIEGO e ASUMO, desenvolveram a estratégia de ampliação aos
serviços de ATSC para pessoas com deficiência auditiva no ano de 20099.
Nesse âmbito, foram formados 6 provedores de saúde de 2 Centros de Saúde de referência
em línguas de sinais e 8 pessoas com deficiência auditiva em matéria de ATSC (tendo sido
certificados 5). Após a formação, os conselheiros passaram por um estágio prático de 4
semanas e a posterior foram inseridos nas equipes de trabalho do PSI e da JHPIEGO. As
actividades no terreno tiveram início em Agosto de 2010 e consistiram na mobilização
comunitária para o acesso e ATSC, mapeamento dos principais locais de PCDA,

INE, et al. Living Conditions among People with Disabilities in Mozambique. 2009
Estratégia de Ampliação do Acesso do Aconselhamento e Testagem para as Pessoas Com Deficiência Auditiva.
MMAS, 2010
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aconselhamento e testagem, e referências para os Centros de Saúde. Em termos de
resultados alcançados de Agosto de 2010 a Dezembro de 2011, a tabela abaixo sumariza
os resultados.
Figura 16 – Cobertura do ATS por sexo de PCDA em 2010 e 2011

Fonte: MMAS, 2012
De agosto de 2010 a finais de 2011, foram aconselhadas e testadas 1.402 pessoas com
deficiência auditiva, das quais 46% eram do sexo masculino e 54% do sexo feminino
(figura 16).
Do total dos testados, 59 tiveram resultado positivo (4,2%), dos quais 12 homens e 47
mulheres, o que corresponde a 1,69% da população testada (dos quais 79,45% são
mulheres).
Estão em curso conversações entre o MMAS e o MISAU para a expansão da estratégia para
mais pontos do país, e a integração de outras componentes de saúde na estratégia.
ATS para Circuncisão Masculina
O Programa de Pequenas Cirugias e Circuncisão Masculina (CM) do MISAU com apoio dos
parceiros iniciou em Maio 2009. As primeiras actividades singiram-se na formação de uma
equipa inicial para a implementação de um piloto em Moçambique. Esta equipa foi
treinada na Zâmbia (país que introduziu o programa em 2006).
Após a formação foram criadas condições em 5 unidades sanitárias identificadas pelo
MISAU para implementação do Piloto: Hospital Militar de Maputo, Centro de Saúde de
Boane, Hospital Rural de Chókwe, Centro de Saúde do Dondo, Hospital Distral de Manica.
Neste momento a JHPIEGO e o PSI estão a apoiar o MISAU nesta actividade. A JHPIEGO está
a implementar a CM nas seguintes unidades sanitárias: Hospital Militar de Maputo, Centro
de Saúde de Boane, Hospital Geral José Macamo, Hospital Geral de Mavalane, Centro de
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Saúde de Dhlavela, Hospital Distrital de Dondo, Hospital Distrital de Manica, e Centro de
Saúde de Chókwe. Por sua vez, a PSI está a realizar actividades de CM nos seguintes locais:
Centro de Saúde da Base Aérea da Beira, Hospital Militar de Nampula, Centro de Saúde de
Laulane, e Centro Médico do Khovo.
Desde Janeiro de 2010 a Dezembro de 2011, foram aconselhados no contexto da
circuncisão masculina 40.280 utentes. Destes, 99% (40.031) foram testados para o HIV
dos quais 3% (1.230) receberam o resultado positivo no despiste do HIV. A faixa etária
que mais testou no contexto da CM foi a dos Jovens do 10-24 anos com cerca de 79%
(31.888).
Neste momento, a elaboração de um plano estratégico da circuncisão masculina em
Moçambique constitui um dos grandes desafios. A elaboração e implementação deste
documento orientador irá contribuir para a massificação dos serviços de aconselhamento
e testagem, dado que é recomendável que todos utentes que necessitam de fazer a
circuncisão sejam previamente testados.
Desafios
A escassez de recursos humanos constitui um dos maiores constrangimentos para o
alcance dos resultados desejados na área do ATS, em Moçambique. Mas são de destacar os
seguintes desafios:
• Deficiente qualidade dos serviços de testagem oferecidos aos utentes em todos os
contextos (painel de proficiência);
• Deficiente gestão dos testes rápidos de HIV a todos os níveis (US, SDSMAS, DPS,
MISAU);
• Implementação deficiente do sistema de monitoria e avaliação da informação;
• Insuficiente cobertura dos serviços de ATS a todos os níveis;
• Variabilidade da língua de sinais no seio da comunidade de PCDA;
• Divulgação dos serviços de ATSC no seio de PCDA;
• Preparar e distribuir material de suporte adequado às PCDA, principalmente sobre
SSR e HIV;
• Melhorar a capacidade técnica das conselheiras de forma a melhorar suas
habilidades de aconselhamento e manipulação dos testes, bem como de trabalho
no campo, no ATS para PCDA;
• Formar os supervisores em língua de sinais;
• Melhorar a planificação da supervisão e reciclagem dos provedores de saúde já
formados em matérias de ATS para PCDA.
Acções Chave para aumentar o Acesso Universal ao ATS
• Assegurar e fortalecer a supervisão de apoio técnico, a monitoria e avaliação
permanentes das actividades do ATS (ATIU, ATIP e ATSC) pelas US´s, SDSMAS,
DPS e MISAU;
• Acelerar a capacitação do pessoal de saúde na abordagem integrada do ATS,
privilegiando a formação em trabalho;
• Definir e clarificar responsabilidades na gestão dos testes rápidos do HIV ao nível
das províncias (Farmácia e Laboratório);
• Expandir e monitorar o ATS e disponibilizar atempadamente os testes rápidos do
HIV aos vários serviços das unidades sanitárias;
• Reforçar a qualidade da testagem capacitando os profissionais de saúde e
conselheiros comunitários em matéria de testagem usando módulos padronizados;
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Estabelecer mecanismos funcionais de referência e contra-referência dos
pacientes atendidos no ATS Comunitário para as Unidades Sanitária;
Sensibilizar e reforçar o uso dos instrumentos de registo para o controle e gestão
dos testes rápidos ao nível dos provedores;
Orçamentação ao nível das províncias da reprodução dos instrumentos
provinciais;
Envolver as lideranças comunitárias com vista a sensibilização das comunidades
para adesão à testagem;
Estabelecer sistema de registo de dados sobre as PCDA nas US, para consolidar as
contra referências e criar uma base de dados nacional sobre saúde das PCDA;
Maximizar o trabalho das conselheiras através de divulgação de matérias e
informações sobre SSR e HIV adaptadas às necessidades das PCDA, e
disponibilização de mais insumos de prevenção;
Reciclar os provedores de saúde formados em língua de sinais;
Formar supervisores dos conselheiros em língua de sinais;
Monitorar e estabelecer sistema de formação contínua sobre língua de sinais para
os provedores de saúde e supervisores;
Sensibilizar os familiares e grupos comunitários de base para aumentar o acesso e
aceitação das acções de aconselhamento e testagem para PCDA;
Actualização técnica e contínua dos conselheiros com deficiência auditiva para
garantia da qualidade;
Estabelecer redes de apoio para as PCDA – auxílio transporte, apoio psicossocial,
combate ao estigma;
Ampliação dos serviços de ATS voltados para as PCDA para outros locais do país.

Indicador do GARPR # 1.5.: Percentagem de mulheres e homens dos 15–49 anos de idade que pediram o teste
de HIV, foram testados e receberam o resultado nos últimos 12 meses.
Tabela 15 – Percentagem de mulheres e homens dos 15–49 anos de idade que pediram o teste de HIV, foram
testados e receberam o resultado nos últimos 12 meses.
Valores Desagregados
Todos dos
Sexo
Idade
Método de Medição
15-49
Masculino
Feminino
15-19
20-24
25-49
Numerador: Número de inquiridos dos
15–49 anos de idade que pediram o teste
de HIV, foram testados e receberam o
resultado nos últimos 12 meses
Denominador: Número de todos
inquiridos dos 15–49 anos de idade
Valor do Indicador: Percentagem

1 338

372

966

193

354

791

9 841

4 168

5 673

1 849

1 819

6 173

13,6%

8,9%

17,0%

10,4%

19,5%

12,8%

[Fonte: INSIDA, 2009]
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Infecções de Transmissão Sexual (ITS’s)
As infecções de transmissão sexual (ITS’s) continuam a ser um importante problema de
saúde pública, com enorme significado em muitas partes do mundo, incluindo
Moçambique.
O surgimento do HIV e da SIDA chamou mais a atenção para o controlo das ITS’s,
principalmente devido a forte correlação entre a difusão das ITS’s convencionais e a
transmissão do HIV, tendo-se descoberto que as ITS ulcerativas ou não ulcerativas,
aumentam o risco da transmissão do HIV por via sexual.
O tratamento efectivo das ITS’s contribui para o seu controlo uma vez que evita que se
desenvolvam complicações e sequelas, reduzindo desta maneira a difusão destas
infecções.
Todavia, o seu alto custo inicial deve ser ponderado face aos custos de uma terapia
inadequada, incluindo complicações, recaídas e transmissão ulterior da infecção.
Programa Nacional de Combate às ITS/HIV/SIDA (PNC ITS/HIV/SIDA) estabeleceu como
prioridades para o controlo das ITS’s a prevenção, detecção precoce e tratamento
correcto e atempado.
No País a prevenção das ITS’s não é feita de forma isolada, pois está integrada nas
actividades preventivas do HIV/SIDA, tais como: Campanhas de sensibilização,
distribuição de preservativos, etc.
O tratamento das ITS’s é feito em todas as Unidades Sanitárias e, de forma integrada nas
consultas de Saúde Materno-Infantil (SMI), Triagem, Medicina, Serviços Amigos de
Adolescentes e Jovens (SAAJ) e ainda em clínicas móveis nocturnas que estão situadas
predominantemente nos corredores ferro/rodoviários e outras áreas.
No Nível Primário de atenção o tratamento é feito com base na Abordagem Sindrómica.
A Abordagem Etiológica está reservada aos casos de resistência ou casos complicados e é
feita nos Hospitais de Referência.
PACOTES DE SERVIÇOS
i.
Diagnóstico correcto por síndrome ou teste laboratorial;
ii.
Oferecer um tratamento efectivo no primeiro contacto;
iii.
Reduzir o comportamento de risco através de aconselhamento e educação;
iv.
Promoção e oferecimento de preservativos com uma orientação clara no uso
correcto e consistente;
v.
Notificação e tratamento dos contactos;
vi.
Rastreio e tratamento da sífilis na mulher grávida;
vii.
Aconselhamento e testagem em HIV em todos os locais que oferecem tratamento
para as ITS.
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Principais Resultados
Figura 17 - Evolução das notificações de 2007 a 2011.

(Fonte: MISAU, 2012)

Dados recentes do PNC ITS/HIV/SIDA indicam uma certa redução dos casos notificados de
corrimento uretral e úlcera genital, de 184.392 casos notificados em 2007 para 128.059
em 2011, e 205.775 casos notificados em 2007 para 168.617 em 2011, respectivamente.
Embora de 2010 a 2011 os dados indiquem um certo crescimento, relacionamento com o
aumento da capacidade de diagnóstico. Relativamente à casos de leucorreia (corrimento
vaginal) a tendência tem sido crescente de 2007 a 2011, onde foram registados 128.721 e
192.568, respectivamente (Figura 17).
Figura 18 - Análise da situação da sífilis de 2009 a 2011.

(Fonte: MISAU, 2012)
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Em 2009, 886.394 mulheres grávidas foram atendidas na consulta pré-natal (CPN), destas
546.891 foram testadas para sífilis, tendo 36.338 das testadas sido os seus resultados
positivos ao treponema pallidum (agente causador da sífilis). Das mulheres testadas
positivas para a sífilis a percentagem correspondente é de 7%, sendo a mais elevada nos 3
anos em análise, ie, 5% para 2010 e 2011 (Figura 18). O número de mulheres grávidas
assistidas nas CPN’s aumentou de 2009 para 2011, tendo passado de 886.394 para
1.312.749, respectivamente. Este crescimento deveu-se ao aumento do acesso às unidades
sanitárias e sobretudo a melhoria do sistema de monitoria, com registos adequados. Este
aumento do número de mulheres grávidas na CPN não foi acompanhado de uma forma
adequada com o aumento da capacidade de diagnóstico tendo de certa forma contribuído
para a redução da taxa de cobertura de rastreio da sífilis de 2009 para 2010, de 61.7%
para 41.6%, como ilustra a figura 19, abaixo.
Figura 19 - Cobertura do rastreio da sífilis na CPN de 2009 a 2011.

(Fonte: MISAU, 2012)

O MISAU tendo em vista reverter a situação acima descrita, estabeleceu metas realistas
para os períodos de 2012 a 2014, para o controlo das ITS’s. Para a testagem de sífilis
estimou um crescimento de 688.394 em 2012 para 918.179 em 2014. Em termos de
resultados positivos à sífilis estimou uma redução de casos de mulheres grávidas com
sífilis positiva na CPN de 21.525 em 2012 para 13.432 em 2014. Em relação à notificação
de casos de corrimento vaginal e úlcera genital, está a prever um aumento de capacidade
de registo de 272.116 em 2012 para 438.869 em 2014, e 223.643 em 2012 para 270.586
em 2014, respectivamente. Relativamente ao corrimento uretral está a prever uma
redução de casos de 256.855 em 2012 para 245.598 em 2014 (Figura 20).
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Figura 20 - Metas nacionais para 2012, 2013 e 2014

(Fonte: MISAU, 2012)

Principais Desafios
O MISAU aponta como principais desafios, a nível do PNC ITS’s/HIV/ SIDA para o controlo
das ITS’s: i) limitada capacidade para o rastreio, diagnóstico e notificação de contactos; ii)
limitada disponibilidade de medicamentos e consumíveis; iii) falta de disponibilidade de
algoritmos das ITS em todos os locais de diagnóstico; iv) falta de disponibilidade de
instrumentos de M&A para o resgisto adequado das ITS’s; v) Desinformação associada a
proliferação e venda de “medicamentos para tratamento das ITS´s” no mercado informal.
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PROGRAMAS DE TRATAMENTO
Tratamento Antiretroviral
A provisão de cuidados e tratamento do HIV em Moçambique iniciou em 2003, em
alinhamento com o Plano Estratégico Nacional 2004-2008 para as ITs, HIV, e SIDA (PEN
Saúde). O tratamento foi citado como uma das sete áreas prioritárias no PEN II (20052009). No PEN Saúde, a abordagem sempre foi a de começar a tratar desde o início de
forma abrangente a sustentabilidade a longo prazo com as necessidades gerais do sector,
usando o tratamento anti-retroviral como um factor impulsionador para balançar a
abordagem do HIV no sector de saúde no seu todo. O resultado foi uma estratégia
completa e equilibrada que cobrisse desde a prevenção ao diagnóstico, cuidados,
tratamento, e uma mitigação do impacto. Igualmente e como pré – requisito, foi garantido
que questões como a capacidade a todos os níveis fossem tratadas para garantir o
tratamento e a complexidade da expansão dos serviços.
Desde o início da estratégia nacional em 2003, tem-se verificado progressos notáveis nas
áreas de cuidados e tratamento. Em 2003, havia apenas 3.314 pessoas em TARV em
Moçambique. Em Dezembro 2011, havia um total de 273.561 (250.508 adultos e 23.053
crianças) em tratamento ARV (meta geral para 2011). Aproximadamente 9% do total de
pacientes são crianças menores de 15 anos estando esta cobertura abaixo daquilo que é
preconizado pela OMS, onde se prevê que do total dos pacientes em TARV 10 a 15% destes
devem ser de população pediátrica.
Apesar dos cuidados e tratamento pediátricos não terem sido especificamente descritos
ou planificados no PEN saúde inicial, tem havido progressos importantes nesta área. O
tratamento pediátrico foi incorporado no programa do HIV do MISAU em 2005, foram
também desenvolvidos guiões, protocolos e foram criados grupos técnicos de trabalho
para o HIV pediátrico. Em abril de 2011 foram divulgadas as novas normas de TARV
pediátrico. Contudo, apesar dos progressos verificados, Moçambique ainda tem um grande
percurso pela frente no que diz respeito aos cuidados e tratamento pediátricos.
A cobertura geográfica de serviços do HIV também expandiu significativamente. Em 2003,
TARV era apenas providenciado em 12 locais urbanos, na província de Maputo e cidade de
Maputo. Até Dezembro 2011, todos os distritos do país tinham pelo menos uma unidade
sanitária oferecendo serviços de TARV, perfazendo um total de 261 locais prestando
TARV. Apesar da expansão significativa dos serviços de TARV, a sua cobertura ainda é
baixa em Moçambique. Até finais de 2011, de uma estimativa de 250.508 adultos e 23.053
crianças em tratamento, aproximadamente 51,7% dos adultos e 19,7% das crianças
estavam a recebê-lo.
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Figura 21 – Tendência da cobertura de TARV e número de US envolvidas de 2005-2011

Fonte: MISAU, 2012.

Em termos da percentagem de adultos e crianças com infecção por HIV avançada
recebendo TARV, a Tabela 16 mostra os últimos resultados para 2010 e 2011.
Indicador do GARPR # 4.1.: Percentagem de adultos e crianças com infecção HIV avançada
que recebem terapia anti-retroviral
Tabela 16 – Percentagem de adultos e crianças com infecção HIV avançada
que recebem terapia anti-retroviral (2010/2011)
Valor do Indicador
Método de Medição
2010
2011
Numerador: Número de adultos e crianças com infecção avançada por
HIV que estão actualmente a receber terapia anti-retroviral de acordo
com o protocolo de tratamento aprovado a nível nacional (ou padrões
da OMS / UNAIDS) no final do período de referência

218.991

273.561

Denominador: Número estimado de adultos e crianças com infecção
avançada por HIV

417.621

601.384

52,4%

45,5%

Valor do Indicador: Percentagem
[Fonte: MISAU, 2012]
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A terceira estratégia nacional para HIV e SIDA (PEN III)10 foi desenvolvida em 2009 e de
novo prioriza os cuidados e o tratamento do SIDA e prevencao como uma das quatro
componentes fundamentais da resposta nacional. O tratamento do HIV adulto e pediátrico
são também considerados prioridades em outros documentos do governo elaborados pelo
MISAU. Por exemplo, os indicadores do tratamento do SIDA estão incluídos como
componentes da segunda Estratégia de Redução da Pobreza, 2006-2009 (PARPA II) com
metas específicas, e são dois dos 54 indicadores fundamentais da monitoria que são
revistos duas vezes por ano como parte do “Performance Assessment Framework“
monitorada pelo Governo e Parceiros de Ajuda (os doadores G19 que prestam apoio
directo ao orçamento do Governo). Esta estrutura da avaliação de desempenho tem como
objectivo avaliar em conjunto o progresso da implementação do PARPA II. Deste modo,
estas áreas são consideradas cruciais para monitorar o progresso da resposta do HIV e do
SIDA.
TARV no adulto
Em relação ao TARV para adultos, a Figura 21 destaca a expansão dos serviços e cobertura
entre 2007-2011. No final de 2011, a meta do MISAU de 241.240 pacientes adultos em
TARV foi ultrapassada em aproximadamente 9.268 pacientes, com 250.508 pacientes
adultos efectivamente em TARV. Baseado em estimativas de necessidades de tratamento
calculadas usando o pacote de projecções da Spectrum, cerca de 51,7% de adultos
necessitando tratamento (484.404) estavam em TARV.
Figura 22 – Tendência da cobertura de TARV, 2006-2011

Fonte; MISAU, 2012 (spectrum 2011).

Embora este seja um sucesso impressionante para um programa nacional que está a
prestar serviços de tratamento e cuidados há apenas seis anos, a equidade na distribuição
da cobertura do TARV nas diferentes regiões de Moçambique é uma questão preocupante.
Como se ilustra na Figura 22, as províncias do centro e norte têm cerca de metade da
cobertura de TARV, comparativamente à região sul, onde se localiza a capital do país.
10

Plano Estratégico Nacional de Resposta ao HIV e SIDA 2010 – 2014.
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Figura 23 – Cobertura de TARV por região, em adultos e crianças, em 2011

Fonte: MISAU, 2012 (spectrum 2011)

TARV Pediátrico
Em Moçambique o tratamento antiretroviral (TARV) pediátrico é definido como
prioritário, assim como a melhoria da qualidade dos serviços que têm em vista a redução
do abandono ao tratamento.
De acordo com as projecções mais actualizadas, ilustradas na figura 23, em 2010 foi
estimado que 201.913 crianças menores de 15 anos vivem com HIV em Moçambique, das
quais 87.040 eram elegíveis ao TARV. Em 2011, o número de crianças infectadas
aumentou ligeiramente para 205.320, com cerca de 116.980 elegíveis para o TARV. O
factor que precipitou o crescimento do número de crianças elegíveis ao TARV em 2011, foi
a implementação de novas normas sobre o TARV pediátrico, incluíndo a introdução dum
critério mais inclusivo para a iniciação do TARV pediátrico. Apesar do progresso positivo
no aumento do número de crianças com acesso ao TARV, de acordo com os dados do
programa, a proporção do número de crianças que necessitam do TARV para salvar suas
vidas nos primeiros dias de vida continua não satisfatória. Em finais de 2010 17.395
crianças estavam em tratamento antiretroviral, representando uma cobertura estimada de
20,0% - um crescimento de 11% comparativamente a 2006. Todavia um défice
considerável na provisão de serviços continua a existir. Embora o número de crianças em
TARV tenha crescido para 23.053 em 2011, a cobertura do TARV continua estagnada mais
ou menos aos 19% nos últimos 4 anos, devido ao aumento de crianças elegíveis ao
tratamento. A incapacidade do programa do TARV pediátrico em registar um crescimento
rápido em relação à população infantil elegível para o TARV é a grande preocupação tendo
em conta o recente compromisso assumido pelo país ao acesso universal (>80% de
cobertura) até o final de 2015.
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Figura 24 - Tendências de cobertura do TARV pediátrico de 2006 a 2011

Fonte: MISAU, 2012 (spectrum 2011).

De modo a atingir este admirável compromisso, não será apenas necessário aumentar a
capacidade do sistema de saúde em identificar e iniciar o TARV em crianças elegíveis, mas
vai requerer também o aumento da retenção de crianças em TARV e reduzir gravidezes
indesejáveis e taxas de transmissão vertical através de serviços de Saúde Matero-Infantil
(SMI) e Prevenção de Transmissão Vertical (PTV) mais fortes. O desafio das perdas no
seguimento no programa de TARV pediátrico foi claramente documentado em 2011 com a
publicação do Relatório sobre a Retenção em TARV do Ministério da Saúde de
Moçambique11, que indica que apenas 66% de crianças com menos de 15 anos de idade
continuavam vivas e em TARV, contra uma taxa global de 74%, 12 meses após o início do
tratamento (figura 24). Um outro estudo publicado recentemente e conduzido no período
compreendido entre 2004 e 2007, revela uma taxa de retenção de 79%12(Tabela 17).
Figura 25 - Retenção de Adultos e Crianças em TARV aos 3, 6, 9 e 12 meses

Fonte: MISAU, 2011.

Análise de Retenção aos 12 Meses dos Pacientes que Iniciaram TARV em Junho de 2009. MISAU, Setembro 2011.
Auld AF, Mbofana F, Shiraishi RW, Sanchez M, Alfredo C, et al. (2011) Four-Year Treatment Outcomes of Adult Patients
Enrolled in Mozambique’s Rapidly Expanding Antiretroviral Therapy Program. PLoS ONE 6(4): e18453.
doi:10.1371/journal.pone.0018453
11
12

54
Relatório Global de Progresso da Resposta ao HIV e SIDA 2012 em Moçambique

Indicador do GARPR # 4.2.: Percentagem de adultos e crianças com HIV recebendo TARV 12
meses após o início da terapia antiretroviral
Tabela 17 – Percentagem de adultos e crianças com HIV recebendo TARV 12 meses após o
início da terapia antiretroviral (2010/2011)
Valor do Indicador
Método de Medição
2010
2011
Numerador: Número de adultos e crianças com infecção avançada por
1.721
1.721
HIV, que continuam vivas e em tratamento 12 meses apos o inicio do
TARV
Denominador: Número de adultos e crianças com infecção avançada
2.326
2.326
por HIV, que iniciaram o tratamento dentro do periodo de estudo
(incluindo os abandonos, mortes e perdas de seguimento)
74%
74%
Valor do Indicador: Percentagem
[Fonte: MISAU, 2012]
Os serviços de tratamento e cuidados para crianças vivendo com HIV estão a ser colocados
mais perto de casa das pessoas como resultado do processo de descentralização levado a
cabo desde 2009, assim como o processo de delegação de funções em curso no país. Ainda
mais, o MISAU aumentou esforços para massificar o diagnóstico infantil precoce através da
implementação de tecnologias inovadoras tais como o uso da SMS para entrega rápida do
resultado do PCR ao paciente.
Em seguimento ao lançamento das Normas da OMS em 2010, um desenvolvimento
positivo tendo em vista a aprovação pelo MISAU das Normas pediátricas revistas ocorreu
em princípios de 2011, que resultou num processo mais agressivo na iniciação do TARV
em crianças com menos de 24 meses de idade, independentemente da sua contagem de
CD4.
Neste âmbito o MISAU iniciou a implementação das novas Normas no segundo semestre
de 2011, com a realização da formação de formadores que envolveu todas as províncias.
Os materiais de formação, assim como materiais de apoio foram adaptados com a
integração de mudanças feitas nas Normas sobre a Política Nacional de 2011.
Durante o período de preparação deste relatório, o sistema nacional de saúde consolidou o
processo de descentralização, incluíndo a melhoria do processo de delegação de funções
na provisão de serviços pediátricos com recurso aos técnicos de medicina nas unidades
sanitárias do nível primário. Os técnicos se sentem mais confiantes em iniciarem o TARV
nas crianças.
A seguir à revisão das Normas sobre TARV e cuidados pediátricos, houve a necessidade de
se ajustarem as metas existents, uma vez que o número de crianças que necessitam do
TARV tinha aumentado para cobrir um número adicional de crianças até aos 24 meses de
idade. Este processo levou em conta os dados do Impacto Demográfico do SIDA,
recentemente publicados. A definição das metas foi extendida até ao nível das unidades
sanitárias (figura 26).
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Figura 26 - Metas actualizadas para o período 2011 -2015

Fonte: MISAU, 2012 (spectrum 2011).

Desafios do TARV
Os principais desafios incluem a perda de seguimento e falta de aderência assim como
poucas actividades psicossociais e pouca participação das comunidades em assuntos
ligados aos cuidados e tratemento pediátricos. Crianças dependem de seus pais para
procurarem cuidados e tratamento. O relato de roturas periódicas de stock de
medicamentos ARV, em todo o país. Além dos acima mencionados são de destacar os
seguintes desafios:
• Aumentar o número das crianças a receber TARV;
• Melhorar diagnostico e tratamento de TB infantil;
• Assegurar a disponibilidade do medicamento e reagentes para o TARV adulto e
pediatrico;
• Melhorar a integração dos serviços de TARV/PTV/TB;
• Melhorar o seguimento das crianças expostas no CCR e a ligação entre o PTV e o
TARV Pediátrico;
• Reduzir o número de abandonos ao TARV;
• Providenciar apoio psicossocial aos doentes infectados;
• Massificar a prevenção e o ATS;
• Rastrear para TB todos os doentes HIV+;
• Elaborar a Estratégia Nacional de Apoio Psicossocial.
Perspectivas
Tendo em conta os desafios acima mencionados o MISAU com apoio dos seus parceiros,
estabeleceu como prioritárias as seguintes acções:
• Elaboração do Plano de aceleração do TARV pediátrico;
• Elaboração Plano de aceleração do PTV;
• Implementação do GAAC;
• Implementação de novos instrumentos de monitoria e avaliação do TARV e ATS;
• Estabelecimento do Grupo técnico de planificação e quantificação de
medicamentos e consumíveis;
• Elaboração de Directrizes de atendimento aos grupos de alto risco;
• Aceleração das normas das actividades colaborativas TB/HIV.
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Co-gestão do Tratamento da Tuberculose e HIV
Reposta Política e Institucional
A missão do Programa Nacional de Controlo da Tuberculose (PNCT) é de melhorar a
qualidade de serviços e as intervenções no sistema de cuidados de saúde primários
através da detecção precoce e tratamento adequado dos doentes. O Plano Estratégico
Nacional da Tuberculose de Moçambique (2008-2012) tem como objectivo geral reduzir o
peso da Tuberculose (TB) no país, através da redução da prevalência da TB de
636/100.000 em 2006 para 390/100.000 até 2012, reduzir a taxa de mortalidade da TB
de 12% em 2006 para 7% até 2012, aumentar a taxa de detecção de casos de baciloscopia
positiva de 50% em 2006 para 75% até 2012; e aumentar a taxa de sucesso do
tratamento através da Estratégia de Tratamento de Observação Directa (DOTS) de 80%
em 2006 para 85% até 2012.
Estimativas da OMS (WHO Global TB Control Report 2011), indicam que Moçambique está
no 19º lugar entre 22 países com elevado peso de TB no mundo, com uma taxa de
incidência estimada de 330/100 000 (todas as formas), e uma prevalência incluindo o HIV
estimada de 491 casos/100.000.
A Tuberculose constitui um sério problema de Saúde Pública em Moçambique e a sua
associação com a pandemia do HIV/SIDA é um dos maiores desafios na luta contra esta
doença.
O número de casos de Tuberculose associados ao HIV continua a aumentar, já que as
pessoas detectas para o HIV positivo, têm probabilidade de 50% de desenvolverem a
tuberculose ao longo da sua vida. A prevalência da co-infecçao da TB/HIV é de 61% no
país.13
O manejo dos casos de Tuberculose Multi-droga Resistentes (TB-MDR) no país constitui
uma das prioridades do PNCT, pois o diagnóstico, tratamento e seguimento destes casos
no País ainda é um grande desafio.
Expansão do DOTS
No âmbito da implementação da estratégia para o controlo da Tuberculose, todas
Províncias tem 100% de cobertura do DOTS Institucional, o que significa que todas as
unidades sanitárias periféricas (centros e/ou postos de saúde) implementam
componentes da estratégia, principalmente o DOTS. Em relação ao DOTS Comunitário, os
128 distritos do País estão a implementar esta estratégia.
O DOTS comunitário foi introduzido de modo a cobrir todas as áreas geográficas do país e
há voluntários comunitários activamente envolvidos na detecção de casos de TB. Em 2010,
dos 94.289 casos esperados foram detectados 42.123 casos supeitos, oque representa uma
taxa de detenção de 45% e esta taxa subiu para 48% em 2011. Este crescimento resulta do
esforço que o MISAU tem feito em parceria com voluntários e médicos tradicionais
13
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envolvidos em DOTS comunitário. Algumas das acções que contribuiram para o alcance
dos resultados apresentados, foram o aumento da capacidade de diagnóstico através da
capacitação de pelo menos 5 Unidades Sanitárias sem laboratório em cada Província em
baciloscopia, e a formação de 220 Clínicos, entre Médicos, Agentes de Medicina,
Enfermeiros, Enfermeiras de SMI, no rastreio da Tuberculose em pacientes HIV+14.
Colaboração entre os programas de HIV e de TB
Em Moçambique, as co-infecções TB-HIV estão a aumentar: em 2007, 47% dos doentes de
TB eram HIV-positivos, enquanto em 2011 representavam 63%. A mortalidade
relacionada com a co-infecção TB-HIV está a dificultar o alcance dos ODMs, no que toca à
taxa de sucesso de tratamento15.
Tabela 18 – Número total de doentes de TB testados para o HIV, co-infectados, recebendo
profilaxia com cotrimoxazole, e a receber TARV, 2010-2011

Ano

2010
2011

Total de
Total de
Total de Casos
Total de
Casos de
casos de
TB HIV+ em
Casos de
TB testados Tuberculose
TPC
Tuberculose
para o HIV
com HIV+ (Cotrimoxazol)
46.174
40.554
24.574
23.738
47.452
41.896
26.538
24.095

Total de
casos TB
HIV+ em
TARV
6.250
7.661

Fonte: PNCT/MISAU 2012

No país no que concerne à integração TB/HIV, verifica-se um bom progresso das
actividades no global. Dos 40.554 pacientes com tuberculose testados para o HIV em 2010,
61% são positivos, dos quais 25% iniciaram o TARV e 97% iniciaram o tratamento
preventivo com cotrimoxazol. Em 2011, dos 41.896 casos testados para o HIV, 63% são
positivos, dos quais 91% estão a fazer profilaxia com cotrimoxazol e 29% estão em TARV.
Contribuiu muito para o aumento das actividades TB/HIV, o uso massivo do questionário
do rastreio da TB em doentes seropositivos nas consultas e a melhoria dos registos nas
unidades sanitárias (tabela 18 e figura 27).
A integração também é efectuada apartir dos serviços do HIV, onde se faz os rastreio da TB
em pacientes seropositivos. Dados do MISAU ilustrados na figura 28 abaixo revelam que
existe uma tendência de aumento de casos HIV positivos rastreados para a TB, onde em
2009 foram rastreados 24.330 pacientes e este número atingiu 112.606 pacientes em
2011. O número de pacientes HIV positivos que fazem a Terapia Profilática com Isoniazida
(TPI), também registou a mesma tendência crescente, tendo sido registados em 2009
2.429 e 17.064 casos em 2011.

14
15

PNCT/MISAU- Relatório de Actividades Desenvolvidas durante o ano 2010
WHO REPORT 2009 Global Tuberculosis Control - Mozambique Profile
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Figura 27 – Percentagens de doentes de TB testados para o HIV, co-infectados, recebendo
profilaxia com cotrimoxazole, e a receber TARV, 2009-2011

Fonte: PNCT/MISAU 2012

Em 2010 dos 87.320 casos HIV positivos que foram rastreados para a TB, 14.344 foram
confirmados como pacientes com co-infecção TB/HIV, nas formas pulmonares e
extrapulmonares. E destes 13.164 iniciaram a Terapia Profilática com Isoniazida. Em 2011
dos 112.606 casos HIV positivos que foram rastreados para a TB, 12.020 foram
confirmados como pacientes com co-infecção TB/HIV, nas formas pulmonares e
extrapulmonares. E destes 17.064 iniciaram a Terapia Profilática com Isoniazida.
Figura 28 – Números de doentes de HIV rastreados para a TB, co-infectados e em TPI,
2009-2011

Fonte: PNCT/MISAU 2012

TB multi-resistente às drogas
A gestão dos casos de Tuberculose Multi-droga Resistentes (TB-MDR) no país constitui
uma das prioridades do programa da Tuberculose, pois o diagnóstico, tratamento e
seguimento dos casos de TB MDR constituem ainda um grande desafio. Em 2010 e 2011 o
programa tem previlegiado formações com envolvimento de pessoal clínicos de todas as
províncias do País de modo a dotá-lo de conhecimentos para incitar a rápida suspeita e
diagnóstico da TB-MDR. De acordo com os dados do PNCT, do total de 184 pacientes
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diagnosticados 144 casos de TB-MDR iniciaram o tratamento em todo país durante o ano
2011 (tabela 19) e, actualmente estão em tratamentos 269 doentes em todo o País. Porém
o número de casos de TB-MDR tratados em 2010 foi bem menor que o esperado e
comparativamente à 2009, constitui umas das causas a paralisação dos serviços de Cultura
e TSA no Laboratório Nacional de Referência de TB (LNR), registada naquele ano.
Tabela 19 - Número de doentes TB/MDR e os resultados de tratamento, de 2006 a 2011.
Em
Sem
Ano
Total N Curado óbito Abandono Transferido
tratamento informação
2006
48
27
10
10
1
0
0
2007
97
47
28
14
1
0
7
2008
136
49
35
22
0
25
5
2009
137
0
28
16
1
88
4
2010
87
0
0
1
0
86
0
2011
144
33
30
20
3
269
3
Total
649
156
131
83
3
468
19
Fonte: PNCT/MISAU 2012

Desafios
1. Rotatividade constante dos Supervisores Distritais incluindo o pessoal de periferia
formado em esfregaço e/ ou microscopia.
2. Rotura de stock de medicamentos e de consumíveis como reagentes, lâminas e
escarradores.
3. Não desembolso dos fundos do Fundo Global.
Passos seguintes
1. Continuar com as visitas de apoio técnico às Províncias.
2. Aumento da cobertura da população na estratégia DOTS-Comunitário nas áreas de
saúde, em todas as províncias do País.
3. Assegurar o funcionamento dos 3 laboratórios de referência.
4. Formações Regionais em gestão do programa para os Supervisores Distritais
incluindo os Médicos Chefes distritais.
Indicador do GARPR # 5.1: Percentagem de casos estimados de TB/HIV positivas que
receberam tratamento combinado de TB/HIV
Tabela 20 – Percentagem de casos incidentes estimados de TB e HIV positivos
que receberam o tratamento para TB e HIV (2010/2011)
Valor do Indicador
Método de Medição
2010
2011
Numerador: Número de adultos com infecção avançada que estão
actualmente a receber a terapia antiretroviral de acordo com o protocolo
de tratamento aprovado a nível nacional (ou padrões da OMS/ONUSIDA)
6.250
7.661
e que iniciaram o tratamento da TB (de acordo com as normas do PNCT)
dentro do período de notificação.
Denominador: Número estimado de casos incidentes de TB em pessoas
75.502
77.897
vivendo com HIV
Valor do Indicador: Percentagem
8,3%
9,8%
[Fonte: MISAU e OMS, 2012]
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A tabela 20 acima ilustra que a percentagem de casos de TB/HIV baixou de 2009 para
2010 e voltou a subir de 2010 a 2011, com 9,9%, 8,3% e 9,8%, respectivamente.
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PROGRAMAS DE CUIDADOS E APOIO
Cuidados Domiciliários
Com maior acessibilidade do TARV, redução dos doentes acamados graves e um aumento
considerável de abandonos ao TARV e faltosos, o Programa dos o Programa de Cuidados
Domiciliários (CD’s) em Moçambique reformulou sua Estratégia nacional aprovada em
2011 que define como são constituídos, sua operacionalidade, instrumentos de formação,
monitoria e supervisão16.
De acordo com o Plano Estratégico Nacional de Cuidados Integrados, os CD’s surgem como
uma resposta à necessidade de se assegurar a continuidade dos cuidados relativos ao
HIV/SIDA e outras doenças crónicas (cancro, diabetes, AVC, hipertensão, insuficiência
renal…) ao nível comunitário, com vista a melhorar e prolongar o estado de saúde da
população alvo.
A abordagem de CD’s vem reforçar a ligação entre a unidade sanitária e as comunidades,
constitui um recurso fundamental para a provisão de cuidados básicos de saúde de forma
integrada com o envolvimento de diversos intervenientes tais como: MISAU, no desenho
de políticas de orientação, as organizações não governamentais nacionais e internacionais
como implementadores e financiadores, líderes comunitários, sector privado e a
comunidade em geral no envolvimento comunitario provisao, referencias e seguimento
dos pacientes.
O MISAU define Cuidados Domiciliários como o atendimento prestado em casa às Pessoas
vivendo com HIV/SIDA e outras doenças crónicas e suas famílias, os quais incluem: i)
educação para saúde, prevenção e aconselhamento sobre HIV/SIDA e outras doenças
crónicas, ii) avaliação e cuidados dos sintomas, iii) adesão aos tratamentos, busca activa,
profilaxia das doenças oportunistas, e vi) um sistema de referência entre SNS e a
comunidade e outros sectores sociais, com vista a redução de transmissão do HIV e
atendimento integral da população infectada e afectada.
Apesar da expansão e acesso ao TARV, a nível do País a retenção dos doentes com SIDA e
outras doenças crónicas no tratamento tem sido um dos problemas com que o Programa
tem vindo a confrontar-se. Evidências dão-nos a conhecer que muitos abandonos aos
tratamentos tem sua origem no facto dos indivíduos se sentirem melhores ou curados, na
falta de alimentos; nos efeitos colaterais dos medicamentos, na dificuldade de transporte
quando moram longe das US nas deslocações para irem cultivar “machamba”; na
participação em visitas, celebrações ou cerimoniais familiares; na percepção que tem
sobre a etiologia das doenças e da multiplicidade de sistemas de saúde privilegiados
devido ao conjunto de crenças, valores culturais que preservam e seus mecanismos de
cura.
Em 2010, devido a aspectos conjecturais acima descritos o MISAU definiu uma nova
abordagem de CD’s descrita no presente documento, que enfatiza três principais áreas,
nomeadamente: i) adesão ao tratamento e busca activa, ii) apoio em educação nutricional
e iii) cuidados paliativos.

16

Plano Estratégico Nacional de Cuidados Integrados. Ministério da Saúde. Outubro de 2011
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Em Moçambique, os Cuidados Paliativos (CP’s) foram formalmente introduzidos em 2008
como estratégia do governo para fazer face a doenças crônicas incluíndo o HIV e SIDA, na
perspectiva de sua integração na estrutura nacional de Cuidados Domiciliários já
existente. Estes, orientam-se para o alívio do sofrimento, focando a pessoa doente não a
doença, resgatando e revalorizando as relações interpessoais no processo de morte,
utilizando como elementos essenciais à compaixão, a empatia, a humildade e a
honestidade.
Com a criação da Associação Moçambicana de Cuidados Paliativos (MOPCA), em 2009,
esforços coletivos têm sido envidados, visando proporcionar a vinculação das matérias
sobre os cuidados paliativos nos currículos de formação das instituições de formação,
assim como promoção de formações específicas para os profissionais implementadores e
provedores de cuidados em matérias de cuidados paliativos. Além da atuação
empreendedora em advocacia para o reconhecimento legal deste enfoque de cuidar,
mostrando esperança para a operacionalização no âmbito nacional da filosofia dos
cuidados paliativos.
No âmbito da implementação do Programa dos Cuidados Domiciliários existem programas
que servem de ligação para apoio nutricional e alimentar e para aderência à medicação.
Estes são operacionalizados por voluntários que encaminham pessoas e membros de
famílias vulneráveis, (incluindo crianças órfãs e vulneráveis) para os serviços formais ou
informais existentes, relacionados as necessidades socio-económicas, tais como apoio
alimentar ou e concessões monetárias através do Ministério da Mulher e Acção Social
(MMAS); acesso à educação, prevenção e apoio psicológico (revelação e apoio em caso de
morte). Os voluntários são formados também para promover respeito pelos direitos
humanos e abordar o estigma e descriminação na comunidade.
Devido à necessidade duma rápida expansão e uma elevada demanda na formação, o
MISAU delegou em 2006, a responsabilidade da formação dos formadores dos voluntários
dos cuidados domiciliários à ANEMO (Associação Nacional dos Enfermeiros de
Moçambique).
Resultados Alcançados
Em 2011 a ANEMO (Associação Nacional dos Enfermeiros de Moçambique), no âmbito de
implementação do projecto “Chomchass” para a área dos CD’s das 2 re-formação de
formadores programadas realizou todas, uma em Maputo com participação de 22
candidatos e outra na Cidade da Beira com 22 candidatos respectivamente. Das 5
acreditações, que tinham sido programadas realizou 7 acreditações, nas províncias de
Maputo, Inhambane e Sofala, tendo abrangido 20 formadores e destes foram acreditados
16. De 1 visita de supervisão, programa foram realizadas 3 visitas, 2 na Província de
Maputo e 1 em Sofala. Foi realizada uma reciclagem onde participaram quatro (4) mestres
formadores e a coordenadora de formação, que teve duração de 10 dias. A reciclagem
tinha como objectivo actualizar os mestres em matéria dos cuidados domiciliários e das
novas abordagens introduzidas no programa pelo MISAU17.

17

Relatório de actividades realizadas de Junho a Setembro de 2011. ANEMO, 2011.
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O MMAS no âmbito do seu programa de Assistência Social em 2011, e efectuou 267.756
transferências monetárias regulares não condicionadas a pessoas em situação de pobreza
e incapacitadas para o trabalho (pessoas idosas, pessoas portadoras de deficiência (PPD),
doentes crónicos) das 252.842 planificadas, representando uma realização de 105,90%.
Também efectuou 33.330 transferências Sociais por tempo determinado a beneficiários
(doentes crónicos, mulheres grávidas malnutridas, crianças gémeas, PPD, pessoa idosa e
pessoas vítimas de incidentes) dos 37.328 planificados, representando uma realização de
89,29%. Também foi prestada assistência em alimentação, vestuário, utensílios
domésticos, material escolar, psicossocial, entretenimento e assistência médica e
medicamentosa a 2.077 utentes das Unidades Sociais (Infantários, Centros de Apoio à
Velhice, Centros de Trânsito e Centros Comunitários Abertos) dos 2.694 planificados, o
que corresponde a uma realização de 77,10%. e foram criadas oportunidades de autosustento para 5.140 indivíduos (3.414 são mulheres e 1.726 homens) vivendo em situação
de pobreza com capacidade para o trabalho, no âmbito da Acção Social Produtiva, atraves
da implementação de 303 projectos de geração de rendimento dos 347 planificados, o que
corresponde a uma realização de 87,32%.
No âmbito das actividades colaborativas MISAU/MMAS houve redefinição do programa de
formação para provedores de Cuidados e Visitas Domiciliárias (VD’s) no âmbito da
Integracao dos CD’s/VD’s com vista ao melhor atendimento das PVHIV e outras doenças
crônicas e provimento de cuidados a nível comunitário, testagem do Programa no terreno
para colheita de inputs ou experiências para validação do mesmo. Com apoio da FHI está
em curso o programa de formulação planos de formação conjunta dos activistas em
matérias de saúde e acção social.
Em 2009, o MISAU lançou o Programa da Cesta Básica, visando as PVHIV e Tuberculose em
TARV que tenham sido avaliadas dentro dos critérios clínicos previamente definidos. Em
2011 o Programa foi implementado com o apoio do PMA em todas as capitais provinciais
tendo expandido para 22 distritos, abrangendo 3.138 beneficiários.
Foi desenvolvido em 2011 um protocolo Institucional entre MISAU e MMAS estabelecendo
as responsabiliddes de cada uma das partes no processo sendo as responsabilidades do
MISAU a componente clínica e a do MMAS a componente social e nutricional, incluindo o
Programa da cesta básica.
Para além disso, o governo estabeleceu em 2010 o Programa de Reabilitação Nutricional
(PRN) e aprovou a Estratégia de Combate à Malnutrição Crónica, que irá reforçar também
as intervenções de nutrição da componente de Cuidados Domiciliários18.
De acordo com a figura 29 abaixo as actividades do Program de Cuidados Domiciliários
declinaram, no ano de 2009, devido à indefinição do MISAU em relação a este Programa,
devido ao sucesso que estava a observar no Programa de Tratamento Anti-Retroviral
(TARV). Razão pela qual as metas foram reajustadas a partir de 2010. Por outro lado, esta
indefinição, resultou numa instabilidade no que diz respeito à recolha e canalização dos
18

Manual de Tratamento e Reabilitação Nutricional- Volume I. Ministério da Saúde, Departamento de Nutrição,
Agosto de 2010.
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dados das ONG’s, SDSMAS, DPS e nível central. De acordo com os gestores do nível central
do Programa de Cuidados Domiciliários, Presume-se que os dados sejam recolhidos,
tratados e encamilhados devidamente das ONG’s, SDSMAS até ao nível Provincial, havendo
um nó da Província ao nível Central.
Figura 29 – Número de US que prestam serviços de Cuidados Domiciliários
e o número de clientes/utentes atendidos de 2006 – 2010.

[Fonte: MISAU, 2012]

A crise financeira que afectou a sustentabilidade e contribuiu para a redução do número
das Organizações Comunitárias de Base (OCB’s), que eram financiadas para
implementação do Programa dos Cuidados Domiciliários e de certo modo a própria
indefinição do MISAU quanto a Orientação a seguir concorreram para actual situação.
Desafios e Acções Chaves para aumentar o Acesso Universal aos Cuidados e Apoio
Em geral, o declínio da actividade verificado em 2008-2009, representa um grande desafio
para a restruturação e mobilização de recursos para a implementação do Programa de
Cuidados Domicilários, duma forma específica os desafios são:
• Sustentabilidade do Programa de Cuidados Domiciliários, em particular
financiamento para OCBs e ONGs;
• Expansão contínua da cobertura dos CD’s, dada a rápida expansão do TARV;
• Sistemas de referência bi-direccionais funcionais entre os centros de saúde e as
comunidades;
• Aplicação inconsistente de intervenções com custo-eficácia, tais como a profilaxia
com cotrimoxazole, serviços integrados de TB/HIV;
• Integração das actividades de CD’s com as actividades de apoio psicossocial, a nível
da comunidade;
• Ausência de mapeamento abrangente dos serviços de CD’s, para Saber com quem
contar na implementação e provimento de Cuidados;
• Supervisão funcional, gestão e de estruturas de coordenação a todos os níveis;
• Um sistema de M&A funcional padronizado, para os cuidados comunitários, ligado
ao Sistema Nacional de Informação (SIS).
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Nutrição e HIV
Existem importantes ligações entre o HIV e SIDA e a nutrição. Há necessidade duma
nutrição adequada para manter o sistema imunológico fortalecido, gerir infecções
oportunistas, manter níveis saudáveis de actividade física e apoiar uma qualidade de vida
óptima para pessoas que vivem com HIV (PVHIV). Uma boa nutrição contribui para
abrandar a progressão do HIV ao SIDA. As intervenções na área da nutrição também
podem ajudar a optimizar os benefícios do Tratamento Anti-retroviral (TARV), e aumentar
a adesão ao tratamento e/ou aos protocolos de Prevenção da Transmissão Vertical
(PTV)19.
A Organização Mundial da Saúde recomenda que todos os programas de cuidados e
tratamento do HIV devem incluir intervenções baseadas em evidências 20. A recolha de
informação sobre o consumo alimentar e levantamentos do estado nutricional das PVHIV
(peso e mudanças no peso, altura, Índice de Massa Corporal - IMC - ou Perímetro Braquial
- PB -, sintomas e consumo alimentar) deveriam ser feitas de forma rotineira. A segurança
alimentar a nível individual e da família também precisam de ser avaliadas.
Há poucos dados sobre o estado nutricional das PVHIV. O peso dos doentes não é medido
sistematicamente em todas as unidades sanitárias e a altura é medida muito poucas vezes.
As fichas individuais para adultos não têm um espaço dedicado para registar a altura, nem
para registar o IMC. A nova versão destas fichas vai ter espaço para estes indicadores. É
essencial calcular o IMC dos doentes, já que este é usado como critério de selecção do
doente para o programa de reabilitação nutricional com um suplemento nutricional ou
com a Cesta Básica.
Embora o MICS 2008 tenha revelado algumas melhorias sobre o estado nutricional de
crianças menores de cinco anos de idade, os níveis de desnutrição infantil, especialmente
de desnutrição crónica, continuam muito altos, segundo a classificação da OMS21. Como
ilustra a figura 30, a percentagem de crianças cronicamente desnutridas é de 44%,
enquanto que em 2003 era de 48%. A percentagem de crianças menores de cinco anos
com baixo peso para a sua idade diminuiu ligeiramente, atingindo 18%; a prevalência de
desnutrição aguda também diminuiu, passando de 5% em 2003 para 4% em 2008.
A redução observada nas taxas de desnutrição crónica entre 2003 e 2008 foi o resultado
de uma redução mais acentuada verificada nas zonas rurais, e de um declínio menor nas
zonas urbanas. Dados do IDS 2003 e do MICS 2008 mostram que a taxa de desnutrição
crónica em áreas urbanas tem vindo a diminuir a uma média de 0,4% por ano (de 37% em
2003 para 35% em 2008), enquanto que a média anual de redução na área rural foi de 1%
(de 52% para 47%).
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, HIV e SIDA, Nutrição e Segurança Alimentar: O
que podemos fazer, Uma síntese de princípios de orientação internacionais. 2008
20 WHO, Priority interventions: HIV/AIDS prevention, treatment and care in the health sector, 2009
21 De acordo com a classificacao padrão da OMS, as taxas de desnutrição crónica entre os 20 e os 30 por cento
são consideradas "médias", as taxas entre 30 e 40 por cento são consideradas "elevadas" e as taxas acima de
40 por cento são considerados 'muito altas' - World Health Organisation, Technical report series number 854 WHO, 1995.
19
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Figura 30 - Estado nutricional entre crianças menores de cinco anos, 2003 e 2008.

Fonte: MICS 2008.

Reposta Política e Institucional
As principais instituições do Governo responsáveis para assuntos de nutrição e HIV são o
Ministério da Saúde (MISAU) e o Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e
Nutricional (SETSAN). O MMAS é a instituição responsável para as Crianças Órfãos e
Vulneráveis (COVs). O MISAU estabeleceu um grupo de trabalho sobre nutrição,
alimentação e HIV.
O Ministério da Saúde desenvolveu o Guião de Orientação Nutricional para PVHIV
(brochura dirigida aos trabalhadores de saúde e aos gestores de programas) e elaborou
um pacote de formação em aconselhamento nutricional para PVHIV dirigidos aos
trabalhadores de saúde, aos activistas ligados aos cuidados domiciliários e às ONGs locais.
Este pacote cobre desde os pacientes adultos às crianças pequenas. Em processo, está o
desenvolvimento de materiais simplificados para as sessões de educação nutricional,
especialmente para pacientes adultos, como álbuns seriados e cartazes ilustrativos.
Além disso, entre 2010 e 2011, o MISAU procurou melhorar a integração da nutrição nos
serviços de Prevenção da Transmissão Vertical (PTV), através da introdução da
componente de nutrição, especialmente da Alimentação Infantil, considerando as novas
recomendações da OMS, e na abordagem de mães para mães.
Em 2011 o MISAU publicou o Manual de Tratamento e Reabilitação Nutricional22. Este
Manual indica os passos e procedimentos para o tratamento dos doentes classificados com
desnutrição aguda (moderada ou grave) num Hospital, num Centro de Saúde, numa
Unidade de Reabilitação Nutricional, ou qualquer outra Unidade que ofereça estes
cuidados. O Manual também apresenta alguns pontos-chave para o envolvimento das
Comunidades, de modo a que possam ajudar na identificação e seguimento destes doentes.
22

Manual de Tratamento e Reabilitação Nutricional. Volume I. MISAU, 2011.
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Segundo o Manual o Estado Nutricional Óptimo de um indivíduo é reflectido pela
manutenção dos processos vitais de sobrevivência, crescimento, desenvolvimento e
actividade. Qualquer desvio do estado nutricional óptimo resulta em distúrbios
nutricionais referidos como malnutrição. E esta é definida como o estado patológico
resultante tanto da deficiente ingestão e/ou absorção de nutrientes pelo organismo
(desnutrição ou sub-nutrição), como da ingestão e/ou absorção de nutrientes em excesso
(sobrenutrição).
As diferentes formas de desnutrição que podem aparecer isoladas ou em combinação
incluem:
• Desnutrição aguda: manifesta-se através de baixo peso para altura e/ou edema
bilateral;
• Desnutrição crónica: manifesta-se através de baixa altura para idade;
• Desnutrição de micronutrientes: as formas mais comuns de desnutrição de
micronutrientes estão relacionadas com as deficiências de ferro, vitamina A, iodo e
e das vitaminas do complexo B.
O crescimento insuficiente (CI) é diagnosticado numa criança, quando esta não apresenta
ganho de peso entre duas pesagens consecutivas, num intervalo não inferior a 1 mês e não
superior a 3 meses, o que significa curva de crescimento horizontal ou em declínio, da
curva no Cartão de Saúde da Criança.
A desnutrição aguda é causada pelo deficiente consumo alimentar e/ou aparecimento de
uma enfermidade, num passado recente, resultando na perda de peso num período
recente e/ou aparecimento de edema bilateral.
De acordo com a condição clínica, a desnutrição aguda pode ser classificada em ligeira,
moderada ou grave. A desnutrição aguda grave manifesta-se através das seguintes
condições clínicas:
i.
Marasmo (emagrecimento grave);
ii.
Kwashiorkor (edema bilateral);
Kwashiorkor-marasmático, ou emagrecimento grave com edema bilateral
iii.
Os indicadores nutricionais chave para o diagnóstico da desnutriçao aguda são:
i.
Perímetro braquial(PB);
ii.
Peso para estatura (P/E) para crianças dos 6-59 meses;
iii.
Índice da massa corporal para idade (IMC/Idade) para crianças e adolescentes dos
5-15anos de idade;
iv.
Edema bilateral (edema em ambos os pés).
Os indicadores do P/E e IMC/Idade mostram como o peso e estatura (altura ou
comprimento) das crianças ou adolescentes se comparam com o peso e estatura das
outras crianças ou adolescentes da população padrão da OMS, do mesmo sexo.
Intervenções para as PVHIV
O tratamento da desnutrição aguda grave (DAG) para as crianças HIV positivas e negativas
é similar. O tratamento em ambulatório para a DAG com o uso do Alimento Terapêutico
Pronto para Uso (ATPU; RUTF em inglês, fornecido pelo UNICEF e a Fundação Clinton) já
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está introduzido em todo o país para as crianças sem complicações. Das 216 unidades
sanitárias que oferecem Tratamento Antiretroviral (TARV) para crianças, 146 fornecem o
tratamento em ambulatório para a DAG com ATPU (Plumpy´ Nut). O envolvimento
comunitário esta sendo desenvolvido e expandido. Crianças HIV positivas com desnutrição
aguda moderada recebem o CSB++ ou ATPU (nos locais que não dispõem de CSB) para
assegurar uma reabilitação rápida.
O número de casos de desnutrição tem estado a aumentar no país. Dados do Ministério da
Saúde (figura 31), indicam que de 2010 a 2011 o número de casos atendidos quer em
ambulatório assim como em internamento subiu de 19.906 para 21.700, respectivamente.
O número de mortes devidas a malnutrição também aumentou no mesmo período de
1.206 para 1.497, isto resulta numa taxa de mortalidade de 6,1% e 6,9%, em 2010 e 2011,
respectivamente.
Figura 31 - Tratamento da desnutrição em ambulatório e internamento

Fonte: MISAU, 2012.

O programa Cesta Básica (CSB) introduzido pelo Governo em 2009, já cobriu cerca de
3.500 pessoas nas 11 capitais provinciais. Em 2010, expandiu- se para mais distritos do
país, de modo a cobrir mais doentes em TARV elegíveis. A Cesta Básica consiste de dez
alimentos diferentes, com um peso total de 28 kg de alimentos mensais, durante um
período de seis meses. Após o cumprimento de critétrios clínicos correspondentes a uma
avaliação biomédica estabelecida os pacientes saiem do programa. As PVHIV elegíveis
recebem uma senha na unidade sanitária, que lhes permite receber da loja os alimentos
mediante sua exibição.
O SETSAN desenvolveu um Manual de procedimentos, Insegurança Alimentar e
Nutricional e HIV e SIDA em 2006, com o objectivo de fornecer orientações para
intervenções nesta área23. Este manual está sendo usado pela SETSAN pela formação de
ONGs e outros intervenientes.

23

SETSAN, Manual de procedimentos, Insegurança Alimentar e Nutricional e HIV e SIDA, 2000
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O Ministério da Saúde implementa o Programa de Reabilitação Nutricional (PRN), que
cobre o tratamento da desnutrição aguda moderada e grave para as crianças HIV
positivas. Em 2010, este programa expandiu o tratamento para as crianças acima dos 5
anos até aos 15 anos de idade e desde 2011 que, de uma forma faseada, o MISAU está a
introduzir a reabilitação nutricional dos adultos crónicos (inclui PVHIV e Tuberculose) e
mulheres grávidas e lactantes, através da suplementação com CSB++. Neste momento, o
MISAU está em fase de finalização do Protocolo II do PRN que cobre os adultos com
desnutrição.
É importante ainda salientar que a componente comunitária do PRN inclui um pacote de
formação específico, com material de apoio, que inclui a temática do aconselhamento
nutricional para PVHIV.
Entre 2010-2011, foram formados formadores em todas as províncias através do Pacote
de Aconselhamento Nutricional para PVHIV do MISAU.
O MISAU está a finalizar, junto com os seus parceiros, o Manual de Reabilitação Nutricional
para Adolescentes e Adultos (tanto para as PVHIV e as pessoas sem HIV).
O Programa Mundial da Alimentação (PMA) apoia a distribuição de suplementos
alimentares (farinha de milho e soja ou “Corn Soy Blend (CSB)” para vários grupos alvo em
sete províncias: mulheres grávidas e lactantes (incluindo mulheres HIV positivas) com
desnutrição moderada, adultos HIV positivos e/ou com Tuberculose (TB) e com
desnutrição moderada e crianças expostas (crianças em risco) com desnutrição moderada
e/ou falência de crescimento. Para além deste suplemento nutricional, os doentes também
recebem um apoio alimentar para a família, que consiste em cereais e leguminosas.
Os suplementos servem para melhorar o estado nutricional dos pacientes e melhorar a
adesão ao tratamento ou ao protocolo de PTV. A distribuição é feita em colaboração com o
MISAU e com vários parceiros (incluindo vários ONGs e o Instituto Nacional de Apoio
Social (INAS). Ao longo de 2009, uma média mensal de aproximadamente 3.200 mulheres
e 3.900 crianças integradas no programa de Saúde Materno-Infantil, assim como quase
10.000 doentes recebendo TARV e 3.600 recebendo tratamento para Infecções
Oportunistas e TB receberam apoio alimentar (CSB mais cesta alimentar para a família).
Agregados familiares afectados pelo HIV e COV’s, podem ser elegíveis como beneficiários
directos ou indirectos do Programa de Subsídio de Alimentos ou o Programa de Apoio
Social Directo; ambos geridos pelo MMAS e INAS, O PMA também fornece apoio alimentar
às COV’s e suas famílias. Em 2009, o PMA forneceu apoio alimentar (cereais e
lentilhas/feijões) a um número médio de 40.000 COV’s, por mês. O PMA também fornece
apoio nutricional e alimentar às pessoas com doenças crónicas que recebem cuidados
domiciliários. Em 2009, o PMA forneceu este apoio a uma média mensal de 14.500
pessoas.
Conclusões e recomendações
Existe uma grande vontade política para melhorar a nutrição das PVHIV, e TB e está a ser
implementada uma variedade de intervenções nesta área. Contudo, há vários
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constrangimentos: ainda não há uma estratégia abrangente sobre nutrição e HIV, os
sistemas para medir o estado nutricional das PVHIV são fracas, muitas intervenções estão
a ser feitas em pequena escala, e não há muitos vínculos entre as intervenções.
Para acelerar e aumentar a cobertura e garantir a qualidade das intervenções de nutrição
para PVHIV, recomenda-se o seguinte:
1. Criar um consenso e obter apoio para o desenvolvimento de normas, protocolos e
planos operacionais relativos à nutrição no contexto do HIV com todos os
intervenientes do Governo, sociedade civil, ONG’s e agências bilaterais e das
Nações Unidas;
2. Desenvolver uma estratégia abrangente de nutrição e HIV para crianças e adultos;
3. Criar um consenso e promover o estabelecimento dum fórum para a coordenação
das acções de todos os intervenientes, para assegurar a disponibilidade dos
materiais necessários para as intervenções de nutrição dirigidas a PVHIV;
4. Fortalecer a capacidade dos trabalhadores de saúde das unidades sanitárias e os
provedores de saúde na comunidade sobre nutrição e HIV, particularmente em
relação à selecção de doentes com base em medições antropométricas,
seguimento, monitoria e avaliação;
5. Fortalecer o aconselhamento sobre nutrição para PVHIV, incluindo o
desenvolvimento e distribuição de ferramentas para o trabalho;
6. Fortalecer a ligação entre a comunidade e as unidades sanitárias para: i) melhorar
a identificação das crianças e adultos desnutridos, melhorar o acesso aos serviços
nutricionais a de HIV; e ii) melhorar o seguimento das crianças e adultos
desnutridos em tratamento ambulatório;
7. Aumentar a ligação dos programas de assistência alimentar com programas de
geração de renda, segurança alimentar e outros, para apoiar o sustento das PVHIV
quando estas acedem ao programa de assistência alimentar;
8. Monitorizar as intervenções de distribuição de alimentos e documentar o alcance
dos objectivos e o custo-efectividade, e usar esta informação para a tomada de
decisões sobre as mesmas; e
9. Aumentar o papel do MMAS nas intervenções de nutrição dirigidas a PVHIV.
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PROGRAMAS SOBRE O CONHECIMENTO E MUDANÇA DE
COMPORTAMENTO
Adolescentes e Jovens
Diariamente no mundo cerca de 3.000 adolescentes e jovens, com idade compreendida
entre os 15 e 24 anos se infectam com o vírus de HIV.
Pouco mais da metade das pessoas vivendo com HIV no mundo são mulheres e raparigas.
Na áfrica subsahariana, mais mulheres que homens vivem com o HIV e as raparigas dos 15
a 24 anos estão em maior risco que os rapazes de contrair o HIV24.
Em Moçambique estima-se que a taxa de prevalência do HIV entre as mulheres na faixa
etária dos 15-24 de idade é mais alta do que no mesmo grupo etário entre indivíduos do
sexo masculino25. Diversos factores influenciam o aumento do risco e da vulnerabilidade
nos jovens, em particular, entre as raparigas. Estes incluem aspectos socio-culturais que
perpetuam as desigualdades e violência baseadas no género , sexo inter-geracional
envolvendo raparigas e parceiros sexuais mais velhos, parceiros múltiplos e
concomitantes, com fraco ou inconsistente uso do preservativo26.
Um estudo conduzido recentemente em Moçambique concluíu que os rapazes, em geral,
têm melhor conhecimentos e atitutes sobre Saúde Sexual e Reprodutiva e HIV/SIDA que as
raparigas. Mas no que diz respeito à mudança de comportamento não está claro se os
rapazes são melhores que as raparigas27.
Figura 32 - Comparação entre o conhecimento, atitutes e mudanças de comportamento,
entre os rapazes e raparigas (15-24 anos) em 2003(IDS) e 2009 (INSIDA).

Legenda: *-uso de preservativo na última relação sexual; **-2 ou + parceiros nos últimos 12 meses; ***- 15.6%
na RVE 2004 (PEN III 2010). Conhecimento de pelo menos 2 métodos de prevenção do HIV (uso do
preservativo + limitar o número de parceiros a um único não infectado). Fontes: IDS 2003, INSIDA 2009 e PEN
III 2010.

UNAIDS, 2010 GLOBAL REPORT.
INSIDA 2009.
26 Governo de Moçambique, 2009. Plano de Acção Nacional Multi-sectoral sobre Género e HIV e SIDA, 20102015
27 In-depth Review of Geração Biz Programme, Mozambique. Preliminary Report. 10/2/2012
24
25
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Os jovens e adolescentes continuam a ser os mais vulneráveis ao HIV no país. Dado que a
população Moçambicana jovem, constituindo cerca de um terço da população, qualquer
mudança no comportamento e estilo de vida deste grupo etário teria um impacto
significativo no curso da epidemia. Uma análise comparativa dos dados do IDS (2003) e
INSIDA (2009) sobre o conhecimento, atitudes e mudanças de comportamento, revelam
que em 2003 os rapazes tinham mais conhecimento sobre o HIV comparativamente as
raparigas. Contudo o cenário mudou em 2009, onde ambos têm quase o mesmo nível de
conhecimento.
Quanto a idade do início da relação sexual(antes dos 15 anos), em 2003 constatou-se que
as raparigas iniciavam mais cedo (28%) comparativamente aos rapazes (24,9%), todavia
esta tendência mudou em 2009, sendo que ambos iniciam a relação sexual quase na
mesma idade. Relativamente ao uso do preservativo as raparigas tinham uma ligeira
desvantagem (28,8%) em 2003, comparadas aos rapazes (34,2%), contudo esta tendência
foi superada em 2009, onde 45,2% das raparigas referiram ter usado preservativo na
última relação sexual contra 43,5% dos rapazes. Em relação a múltiplos parceiros sexuais
os rapazes superam as raparigas em ambos períodos, mas com uma tendência a melhorar
(figura 32).
Estes resultados revelam que o governo está a focalizar a sua resposta na rapariga e este
esforço está a pouco e pouco a surtir o efeito desejado. Contudo muito há ainda que ser
feito, não obstante os dados revelarem que a prevalência continua ainda muito elevada
neste grupo populacional.
Contexto Institucional e Político
O Plano Estratégico Nacional de Resposta ao HIV e SIDA, 2010-2014 (PEN III), na análise
dos “Factores de Risco e Vulnerabilidade Estruturais” associados ao HIV e SIDA, identifica
os jovens como um grupo de elevada importância, pois constitui parte considerável da
população mais exposta ao risco de infecção, sendo a taxa de prevalência do HIV mais alta
na faixa etária entre 20 e 24 anos (18.3%). Cerca de metade dos jovens moçambicanos são
sexualmente activos antes de atingirem os 16 anos de idade. As mulheres em Moçambique
constituem cerca de 52% da população total, 72.2% das quais vivem em zonas rurais, com
indicadores de desenvolvimento humano extremamente baixos (tais como a taxa de
analfabetismo de cerca de 68%)28.
O PENIII no âmbito da sua Visão Estratégica estabelece que a componente da prevenção
continua a ser a área de enfoque central e sustenta-se em evidências realçadas na
Estratégia de Aceleração da Prevenção. E realça que o investimento vai para a redução da
prevalência do HIV em mulheres grávidas, de 15-24 anos, dos 11.3% registados em 2007
para 8.5% em 201429.
O Governo de Moçambique aprovou a Estratégia de Aceleração da Prevenção em 2008. A
estratégia estabelece mecanismos de uma redução progressiva e sustentável da incidência
do HIV no país e indica as acções prioritárias para este efeito. A estratégia reconhece
vulnerabilidade aumentada nos Adolescentes e Jovens no contexto da epidemia.
O Governo de Moçambique está comprometido com questões ligadas ao adolescente e
jovem. A Política Nacional da Juventude estabelecida pelo Conselho Nacional da Juventude
28
29

PEN III 2010
PEN III 2010
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incorpora programas que asseguram o acesso dos jovens à informação e serviços de saúde
sexual e reprodutiva (SSR).
O Ministério da Educação (MINED) estabeleceu os “cantos de aconselhamento” e de
informação em HIV nas escolas de todo o país, onde os adolescentes e jovens que
frequentam a escola podem obter informação e aconselhamento a partir de educadores de
pares, sobre prevenção do HIV, acesso a preservativos e transferências para os SAAJ, entre
outros serviços.
A Rádio Mozambique, o Instituto de Comunicação Social, a Televisão Nacional de
Moçambique e o Forúm das Rádios Comunitárias – FORCOM, com o apoio de UNICEF
envolveram ativamente 1.410 crianças, adolescentes e jovens na produção e apresentação
de programas de criança para criança de mídia (RM, TVM e FORCOM) com conteúdos
abrangentes aos direitos da criança nas 11 províncias, incluindo a prevenção do HIV. Em
2011, foram também produzidos 4 guiões de treinamento e de produção de programas
radiofónicos sobre prevenção do HIV (com foco em múltiplos parceiros simultâneos e
estigma), Prevenção da Violência e Abuso contra Crianças e sobrevivência e
desenvolvimento infantil.
No mesmo período, a FORCOM formou 10 formadores de qualidade para produção de
programas para crianças e adultos, foram realizados 6 treinamentos de produtores de
rádio, em 6 rádios comunitárias.
No âmbito comunitário, em 2011 a UNICEF apoiou actividades de mobilização social
participativa em 75 municípios através de programas de unidade móvel multimídia com o
Instituto de Comunicação Social (ICS) e de teatro na comunidade, em parceria com o
Grupo de Teatro do Oprimido (GTO). Cerca de 1.600.000 pessoas de 190 localidades
receberam pelo menos duas vezes a visita das unidades multimídia e cerca de 184.000
pessoas em 275 localidades beneficiou pelo menos três vezes de actividades de teatro
comunitário que promovem o aleitamento materno, a prevenção da malária, do HIV e da
cólera. No mesmo período, 8 vídeos sobre Saúde e Vida (malária, a prevenção da cólera e
HIV, e promoção da imunização, aleitamento materno e boas práticas de higiene) foram
produzidos pelo ICS.
Os Ministérios da Juventude e Desportos (MJD), MINED, o Ministério da Saúde (MISAU) e
parceiros (FNUAP e Pathfinder), têm estado a gerir um programa multi-sectorial,
denominado Programa Geração Biz (PGB) para abordar a prevenção do HIV no seio dos
adolescentes, dentro e fora da escola, para adolescentes e jovens nas idades
compreendidas entre 10-24 anos no país, com ligações aos SAAJ’s.
Este programa em 2010 alcançou 56% do total da população estimada de adolescentes e
jovens (10 a 24 anos) no país. O resultado, dos 56%, contou com uma contribuição
importante da base escolar, a qual em média no país apresentou uma cobertura de jovens
escolares de 81%. Contribuição da base comunitária foi em torno dos 55%, o outro factor
que contribuíu foram as infraestruturas existentes, para suporte das acções de
intervenção do PGB, conforme ilustra a tabela (21), abaixo. Segundo a tabela nota-se
crescimento de número de escolas abrangidas pleo PGB tendo de 694 para 783 escolas
abrangidas pelo PGB respectivamente 2009 e 2010. As associações juvenis que apoiam a
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base comunitária passaram de 488, em 2009 para 674, em 2010. Com relação a base
clínica do total de 244 SAAJs, em 2009, para 335 em 2010.
A base clínica, em 2009 atendeu 292.842 jovens, em 2010 o número de jovens atendidos
teve um aumento em 71%, atingindo 500.619. Do número refenciado 15% dos jovens
atendidos foram referenciados pelos educadores de pares das bases comunitária e escolar.
Do valor atrás referido foram testados 22% dos jovens sexualmente atendidos no SAAJ, em
2010, este aumento significativo é superior ao alcançado em 2009, onde as testagens
anuais atingiram 60.728 jovens.
Tabela 21 - Distruibuição da Cobertura de Escolas pelo PGB (2010)
Escola
Escola. Associações
SAAJ
SAAJ
Instituição EP2/EPC
Secundária Técnica
Juvenis
Específico Alternativo
Total
512
235
36
674
109
226
Fonte: Relatório Anual 2010 do PGB.

Principais Sucessos
• Elaborado o Caderno sobre Boas Práticas em Programas de Prevenção, focalizando
Adolescentes e jovens em Moçambique;
• Criada uma página de internet para o caderno das Boas Práticas.
• As Associações para os Adolescentes e Jovens estão representadas em grupos de
trabalho diversos, nos Núcleos Provinciais do Conselho Nacional de Combate ao
SIDA, assegurando a inclusão das preocupações dos jovens nas estratégias de
prevenção e mitigação.
Principais Desafios
• As organizações da sociedade civil precisam ser melhor coordenadas, e se
tornarem mais críticas e intervir mais na resposta;
• Existência de poucos programas de prevenção focalizados nas necessidades
particulares dos grupos de jovens e adolescentes, tais como, aqueles envolvidos em
actividades de sexo comercial e deficientes;
• Distribuição de materiais de prevenção, incluindo preservativos e informação
sobre a prevenção continua a ser um desafio, especialmente no alcance das áreas
mais remotas.
Acções principais para expandir o Acesso Universal da Prevenção contra o
HIV
• Fortalecer a resposta contra a feminização do HIV e os esforços de redução da
violência baseada no género entre os adolescentes e jovens e melhorar o
engajamento dos homens.
• Continuar os esforços para reforçar a capacidade dos principais intervenientes
para traduzir a evidência na melhoria das estratégias de prevenção, planos e
orçamentos nacionais.
• Continuar os esforços de fortalecimento das redes de distribuição de materiais
de prevenção.
• Melhorar o envolvimento de jovens nos programas de prevenção.
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Indicador do GARPR # 1.1.: Percentagem de rapazes e raparigas dos 15–24 anos de idade que tanto
identificam de forma correcta os modos de prevenção da transmissão sexual de HIV como rejeitam
as principais concepções erróneas sobre a transmissão do HIV
Tabela 22 – Percentagem de rapazes e raparigas dos 15–24 anos de idade que tanto identificam de
forma correcta os modos de prevenção da transmissão sexual de HIV como rejeitam as principais
concepções erróneas sobre a transmissão de HIV, por sexo e grupo etário
Valores Desagregados
Todos dos
Sexo
Idade
Método de Medição
15-24
Masculino Feminino
15-19
20-24
Numerador: Número de inquiridos dos 15–24
anos de idade que tanto identificam de forma
correcta os modos de prevenção da
transmissão sexual de HIV como rejeitam as
principais concepções erróneas sobre a
transmissão de HIV.
Denominador: Número de todos inquiridos
dos 15–24 anos de idade
Valor do Indicador: Percentagem
[Fonte: INSIDA, 2009]

1 278

534

744

623

660

3 668

1 584

2 084

1849

1819

34,8%

33,7%

35,7%

33,7%

36,3%

Indicador do GARPR # 1.2.: Percentagem de rapazes e raparigas dos 15–24 anos de idade que
tiveram relações sexuais antes dos 15 anos
Tabela 23 – Percentagem de rapazes e raparigas dos 15–24 anos de idade que tiveram relações
sexuais antes dos 15 anos, por sexo e grupo etário
Valores Desagregados
Todos dos
Sexo
Idade
Método de Medição
15-24
Masculino Feminino
15-19
20-24
Numerador: Número de inquiridos dos 15–24
anos de idade que tiveram relações sexuais
antes dos 15 anos.
Denominador: Número de todos inquiridos
dos 15–24 anos de idade
Valor do Indicador: Percentagem
[Fonte: INSIDA, 2009]

914

393

521

466

437

3 668

1 584

2 084

1849

1819

29.4%

24,8%

25,0%

25,2%

24,0%
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Populações em Maior Risco
Existem determinados segmentos da população que estão sob alto risco de exposição ao
HIV, decorrente de factores socio-económicos, culturais ou comportamentais. Por
exemplo, pessoas que fazem sexo comercial, refugiados, migrantes, militares, prisioneiros,
usuários de drogas injectáveis, homens que fazem sexo com homens, e mulheres
especialmente nas comunidades nas quais existe pronunciada desigualdade de género. Os
dados de prevalência nas populações em maior risco no país são muito limitados. O estudo
de Avaliação e Resposta Rápida (I-RARE) forneceu dados preliminares de prevalência do
HIV em 2008. A prevalência do HIV foi de 48% (N-63) em pessoas que fazem sexo
comercial de ambos os sexos que utilizaram os serviços de aconselhamento e testagem e
de 43% (N-43), no seio dos utilizadores de drogas que utilizaram os serviços de
aconselhamento e testagem. Existem também alguns dados da prevalência do HIV a partir
dos dadores de sangue do serviço militar (35% em 1997; 33,3% em 1998; 48,7% em
1999)30.
O sexo pago é um veículo importante de novas infecções em países de epidemia
concentrada do HIV, e pode jogar um papel importante em países de epidemia
generalizada, como é o caso de Moçambique. Segundo o INSIDA 2009, 9% dos homens de
15-49 anos reportaram ter pago para relações sexuais nos 12 meses anteriores ao
inquérito. O uso do preservativo nas relações sexuais pagas é relativamente baixo, com
28% no total. A percentagem de mulheres e homens que reportaram ter mantido relações
sexuais em estado de embriaguez ou sob efeito de drogas é de 3%31.
Iniciaram em 2007 os primeiros passos de trabalho coordenado a nível nacional e
regional, sobre os grupos de alto risco(GAR), porém precisam de ser consolidados. Em
2008, com a aprovação da Estratégia de Aceleração da Prevenção foi criado o subgrupo
técnico para o grupo de alto risco, que tem como um dos objectivos a melhoria da
coordenação entre as instituições de tutela dos GAR, para desenho e harmonização de
instrumentos (políticas, estratégias) que facilitem as intervenções sobre estes grupos.
Define a Estratégica, que as Mulheres, as Crianças e a Adolescentes, Membros das Forças
de Defesa e Segurança, Profissionais de Saúde, Professores, Prisioneiros, Atletas de Alta
Competição, Mineiros, Garimpeiros, Marinheiros e Trabalhadoras de Sexo, são os que
devem merecer prioridade do Governo para intervenções imediatas.
Homens que fazem Sexo com Homens (HSH)
Os dados relativos à população de HSH em Moçambique são ainda escassos. Não há
estudos finalizados que indiquem o tamanho da população, nem tampouco suas áreas de
concentração ou características demográficas. Prevê-se que ao longo de 2012, o Inquérito
de Vigilância Comportamental e Biológica (Integrated Biological and Behavioural Survey),
poderá apresentar estimativas da população de HSH em Moçambique que orientarão os

Plano Estratégico Nacional de Resposta ao HIV e SIDA, 2010-2014. Governo de Moçambique. 2010.
Inquérito Nacional de Prevalência, Riscos Comportamentais e Informação sobre o HIV e SIDA em
Moçambique. MISAU, INE, 2009.

30

31
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programas de prevenção nas necessidades mais prementes, bem como informarão o
indicador no futuro.
Não obstante, a Associação Lambda, em parceria com outras organizações, desenvolve
acções de prevenção do HIV desde 2009 entre os HSH nas seguintes províncias: Maputo
Cidade, Maputo Província, Nampula, Cabo Delgado, Inhambane e Sofala. O programa de
prevenção desenvolvido pela Lambda está estruturado em duas componentes principais:
i.
componente da educação para saúde, implementada através de educadores de
pares capacitados para o efeito. Estes promovem acções de sensibilização para
mudança do comportamento nas redes de sociabilidade e locais de socialização
dos HSH, distribuição de preservativos masculinos e gel lubrificante à base de
água, material educativo sobre HIV, Direitos Humanos e Sexualidade e também
realizam referências para serviços de saúde ou outros serviços sociais;
ii.
componente de acesso aos serviços, composta pelos serviços de Aconselhamento e
Testagem em Saúde, Apoio Psicológico, Apoio Jurídico e ligação com outros
serviços sociais disponíveis em cada contexto.
Actualmente, a Lambda conta com 64 Educadores de Pares distribuídos pelas províncias
acima mencionadas.
Em 2010, operando apenas em Maputo, Sofala e Nampula, as acções da Lambda
beneficiaram 1.521 pessoas, seja nas actividades de educação em saúde, seja no acesso a
insumos de prevenção, ou ainda na referência aos serviços de apoio.
Em 2011, a Lambda expandiu os serviços para as províncias de Cabo Delgado e
Inhambane, neste ano, as acções alcançaram 1.585 novos HSH nas cinco províncias. Além
destes novos contactos (isto é, HSH que foram alcançados pelas acções educativas da
Lambda pela primeira vez), os educadores de pares realizaram 3.513 abordagens a
contactos antigos.
Neste âmbito, em 2011, foram distribuídos 29.668 preservativos e 21.367 saquetas de
lubrificantes à base de água. Também foram referidos 505 HSH aos serviços de saúde, e
outros serviços de apoio social.
Em 2009, realizou-se o primeiro estudo qualitativo sobre as vulnerabilidades estruturais e
riscos de infecção pelo HIV entre HSH na cidade e província de Maputo. O estudo foi
divulgado em 2010 e demonstrou que esta população têm alta taxa de desconhecimento
sobre os riscos de infecção, alta prevalência de parcerias e relações bissexuais, tem fraco
acesso aos serviços que atendam às suas especificidades e está sujeita a recorrentes
situações de discriminação, inclusive nos serviços de saúde.
Percentagem de homens que fazem sexo com homens que fizeram teste de HIV nos
últimos 12 meses e conhecem seus resultados
Em Moçambique não existem serviços específicos de aconselhamento e testagem em
saúde para os HSH. Em 2010, a Lambda, com apoio dos parceiros, desenvolveu uma
capacitação para os conselheiros do serviço de Aconselhamento e Testagem em Saúde na
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Comunidade (ATSC) em Maputo. Esta foi a primeira estratégia implementada para
adequar este serviço às especificidades e necessidades da população de HSH.
Posteriormente, esta acção foi expandida para Cabo Delgado, Nampula, Inhambane e
Sofala. Nestas províncias, conta-se actualmente com conselheiros do ATSC capacitados
para atender a população HSH. Em 2011, 947 HSH beneficiaram do serviço de
aconselhamento e testagem e actualmente conhecem seu sero-estado.
Mais recentemente, a Lambda e os parceiros têm apoiado o Ministério da Saúde para
reformulação dos guiões de ATSC de modo a adptá-los às necessidades das populações
específicas, incluindo-se os HSH. Na mesma senda, as fichas de registo do ATSC estão em
modificação de modo a apresentarem resultados desagregados por população específica.
Acreditamos que quando isto estiver disponível, este indicador será respondido com
maior precisão.
Percentagem de homens que fazem sexo com homens que vivem com HIV
Conforme acima descrito, não há serviços específicos de aconselhamento e testagem, nem
tampouco de cuidados e tratamento do HIV para HSH. Os únicos dados disponíveis
actualmente são oriundos da iniciativa de ATSC para HSH levada a cabo pela Lambda e
parceiros. Em 2011, foram identificados 42 HSH que vivem com HIV através destas acções
de aconselhamento e testagem, que foram encaminhados para os serviços de saúde para
cuidados e tratamento de entre os 947 testados.
Espera-se que ao longo de 2012, os dados do Inquérito de Vigilãncia Comportamental e
Biológica (IBBS) sejam divulgados. Este estudo poderá apresentar estimativas fiáveis do
tamanho da população de HSH que vive com HIV em nosso país, de modo a que programas
específicos sejam desenvolvidos.
Indicador do GARPR # 1.11.: Percentagem de HSH que são alcançados por
Programas de Prevenção do HIV e SIDA
Indicador do GARPR # 1.12.: Percentagem de HSH que declararam terem usado o
preservativo na última relação sexual anal com parceiro do mesmo sexo
Indicador do GARPR # 1.13.: Percentagem de HSH que pediram o teste de HIV,
foram testadas e receberam o resultado nos últimos 12 meses
Indicador do GARPR # 1.14.: Percentagem de HSH que vivem com HIV
Presentemente, não estão disponíveis dados para estes indicadores.

Pessoas que fazem sexo comercial
Em Moçambique os programas de prevenção voltados às trabalhadoras de sexo têm sido
expandidos em cobertura e alcance de intervenções. Actualmente existem acções de
prevenção desenvolvidas nos principais centros urbanos e corredores de desenvolvimento
79
Relatório Global de Progresso da Resposta ao HIV e SIDA 2012 em Moçambique

nas províncias de Cabo Delgado, Nampula, Tete, Sofala, Manica, Inhambane, Gaza, Maputo
Província e Maputo Cidade.
Os diferentes implementadores destas acções recolham sistematicamente dados de
monitoria sobre as actividades de prevenção desenvolvidas junto ao grupo alvo, contudo
importa referir que não é possível apresentar os dados em termos percentuais da
cobertura destas acções, da a ausência de denominador conforme o referido. Prevê-se para
finais de 2012 a divulgação dos resultados finais do Inquérito Integrado de Vigilância
Comportamental e Epidemiológica (IBBS) do HIV e ITS entre Trabalhadoras de Sexo,
informação que contribuirá para um conhecimento mais aprofundado da realidade da
epidemia do HIV no seio deste grupo, bem como propiciará estimativas fiáveis sobre o
tamanho da população.
De uma maneira geral, os parceiros do Governo (OBC’s e ONG’s) que implementam
actividades de prevenção do HIV junto às trabalhadoras de sexo desenvolvem programas
de prevenção que são operacionalizados através de duas componentes básicas:
i.
educação em saúde no nível comunitário, através de educadores de pares que
disseminam informações correctas sobre os modos de transmissão e de prevenção
do HIV, distribuem materiais informativos e materiais de prevenção como
(preservativos masculinos e femininos, lubrificantes à base de água) e realizam
referências para as unidades de saúde;
ii.
ampliação do acesso aos serviços de saúde, através do estabelecimento de serviços
amigáveis e livres de discriminaçaõ para as trabalhadoras de sexo.
A tabela 24 abaixo, apresenta alguns dados sobre a dimensão das intervenções.
Tabela 24 - Actividades de prevenção do HIV em trabalhadoras de sexo de 2009 a 2011
# de contactos com
# de
# de
# de
trabalhadoras de sexo
preservativos
preservativos
Ano
material IEC
através das educadoras
masculinos
femininos
distribuído
de pares
distribuídos
distribuídos
2009
34.678*
35.548*
278.285*
20.074*
2010
52.988**
88.251**
887.658**
83.755**
2011
40.940***
13.331***
352.255***
42.007***
*Dados relativos às províncias de Nampula, Tete, Sofala, Manica, Maputo Província e Maputo Cidade
**Dados relativos às províncias de Nampula, Sofala, Manica, Maputo Província e Maputo Cidade
*** Dados relativos às províncias de Cabo Delgado, Nampula, Sofala, Manica, Inhambane, Maputo Província,
Maputo Cidade

No que se refere às intervenções para redução dos factores de vulnerabilidade estrutural,
importa mencionar o trabalho articulado entre educadoras de pares, unidades sanitárias e
esquadras da polícia no que se refere ao seguimento dos casos de violência contra as
trabalhadoras de sexo.
Em 2010 e 2011, o Projecto 100% Vida (implementado pela Pathfinder, PSI, Direcções
Provinciais de Saúde e UNFPA) realizou cursos de sensibilização das forças policiais como
estratégia de implementaçaõ de esquemas integrados de atendimento às trabalhadoras de
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sexo vítimas de violência. Nesta actividade, foram capacitados 187 policiais de Nampula,
Sofala, Manica, Maputo Província e Maputo Cidade que renovaram o compromisso de
continuar a prestar a assistência necessária às trabalhadoras de sexo vítimas de violência,
de modo integrado com as unidades de saúde de referência para os casos de violência
sexual. Forma também capacitadas educadoras de pares do projecto na área de direitos
humanos e violência e passaram a integrar este tema entre suas actividades de educação
em saúde, com apoio de um material IEC desenhado especialmente para o efeito,
denominado “Trabalhadoras de Sexo: nós temos direitos!”.
Percentagem de pessoas que fazem sexo comercial que vivem com HIV
Embora seja universalmente conhecido que o grupo das trabalhadoras de sexo têm taxas
de prevalência do HIV geralmente superiores àquelas da população geral, mesmo em
ambientes de epidemia generalizada como é o caso de Moçambique, o país ainda não conta
com um sistema de vigilância epidemiológica capaz de retratar o percentual deste grupo
infectado pelo HIV pelo mesmo motivo referido no indicador anterior.
O estudo Inquérito Integrado de Vigilância Comportamental e Epidemiológica (IBBS),
actualmente em curso, poderá contribuir para apresentar dados fiáveis sobre a realidade
da epidemia no seio deste grupo. As informações resultantes do estudo poderão
contribuir para a adequação das intervenções viradas a esta população em Moçambique.
Em 2008, o I-RARE (International Rapid Assessment, Response and Evaluation – I-RARE),
um estudo qualitativo realizado em cidades portuárias do país, apesar da amostra
limitada, demonstrou que 48% das trabalhadoras de sexo que aceitaram participar do
estudo estavam infectadas pelo HIV.
Outras informações existentes sobre o assunto em Moçambique são aquelas oriundas dos
registos de alguns serviços de saúde que oferecem aconselhamento e testagem do HIV a
trabalhadoras de sexo no âmbito do Projecto 100% Vida, uma iniciativa de prevenção ao
HIV entre as trabalhadoras de sexo implementada pelas Direcções Provinciais de Saúde de
Maputo Cidade, Maputo Província, Sofala, Manica e Nampula, pela Pathfinder e pelo PSI.
Os dados são escassos dada a ausência de estudos que permitem captar o tamanho desta
população (figura 33).
Indicador do GARPR # 1.7.: Percentagem de pessoas que fazem sexo comercial
que são alcançados por Programas de Prevenção do HIV e SIDA
Indicador do GARPR # 1.8.: Percentagem de pessoas que fazem sexo comercial
(homens e mulheres) que declararam terem usado o preservativo na última
relação sexual
Indicador do GARPR # 1.9.: Percentagem de pessoas que fazem sexo comercial
que pediram o teste de HIV, foram testadas e receberam o resultado nos últimos
12 meses
Indicador do GARPR # 1.10.: Percentagem de pessoas que fazem sexo comercial
que vivem com HIV
Presentemente, não estão disponíveis dados para estes indicadores.
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Figura 33 – Prevalência do HIV em Trabalhadoras de Sexo de 5 províncias de 2009 a 2011

Fonte: Projecto 100% Vida

Recentemente, o MISAU iniciou a discussão para alteração da ficha de registo de dados
dos serviços de Aconselhamento e Testagem, na qual passou a incluir um campo para a
indicação da população em maior risco testada. Após a implementação completa do novo
sistema de informações será possível a obtenção de dados mais fiáveis, contribuindo,
assim para um retrato mais fiel da realidade da epidemia no seio deste grupo.
Presidiários
O Ministério da Justiça, através do Serviço Nacional das Prisões (SNAPRI), tem
desenvolvido em parceria com o UNFPA, UNODC, CDC e Pathfinder International, diferntes
acções para a população reclusa, funcionários do sistema prisional e seus familiares.
Dentre as estratégias implementadas, está a educação de pares iniciada no âmbito do
Projecto Inclusão em 2008, continuada pelos outros parceiros, tendo já atingido um
grande número da população reclusa com acções de sensibilização através de debates,
disponibilização de material de IEC, referências para os centros de saúde dentro dos
estabelecimentos prisionais e outras actividades como mostra a tabela abaixo
No âmbito do Projecto Inclusão, implementado em parceria com o UNFPA e a Pathfinder
International, no período 2009-2011, o MJ continuou com a expansão e fortalecimento da
estratégia de educação de pares para os maiores estabelecimentos prisionais do país
cobrindo 7 estabelecimentos do país, cobrindo cerca de 40% da população prisional em
todo o país. Outra acção que se juntou a esta, abarcando um grupo alvo diferente, foi a
criação e implantação dos Núcleos de Saúde em todas as instituições subordinadas ao MJ,
cujas acções têm como alvo principal o funcionário do sector de Justiça e com objectivo de
dar resposta no âmbito da operacionalização da Estratégia de combate ao HIV e o SIDA na
Função Pública, estimando-se o alcance de aproximadamente 19% funcionários
infectados pelo HIV32. Para sua operacionalização foram formados 30 funcionários ao nível

32

Estudo encomendando pelo Ministério da Função Pública.
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central de cada instituição e elaborados planos de trabalho com os respectivos
instrumentos de monitoria.
No âmbito da parceria com o UNODC, o MINJUST no período do presente relatório foram
realizados três seminários regionais sobre saúde prisional e sua relação com a saúde na
comunidade, com o objectivo de capacitar as lideranças dos estabelecimentos prisionais
de todo o país.
Uma outra grande realização resultante desta parceria com o UNODC, foi o desenho e
arranque do Estudo para Avaliação da Situação de HIV/ITS/TB e Necessidade de Saúde
nos Ambientes Prisionais em Moçambique, será um estudo com representação nacional e
com objectivo de ampliar e sistematizar a informação sobre HIV, SIDA, ITS e TB existente
no país e possibilitará o desenho de programas fundamentados em evidências. Este estudo
será feito em 7 (sete) províncias com uma amostra de 3.000 pessoas dentre reclusos e
funcionários, o piloto do deccoreu no final de 2011.
Tabela 25 - Actividades de prevenção do HIV em presidiários de 2009 a 2011
Indicadores
Número de reclusos atingidos em aconselhamento face-a-face
Número de reclusos alcançados nos eventos
Número de educadores de pares formados – Reclusos (80%) e
funcionários (20%)
Número de educadores de pares
Material de IEC distribuído para os reclusos
Número de referências feitas pelos Educadores de Pares
Número de funcionários do Ministério Treinados

UNFPA/P.I
2009-2011
8.560
23.364
207
126
2.974
2.922
25

Fonte: Projecto Inclusão

A tabela 25 acima mostra os alcances no âmbito do projecto inclusão implementado em
parceria com o UNFPA e Pathfinder International no período compreendido entre 2009 a
2011.
Principais Desafios
• Recursos limitados para intervenções dirigidas às populações em maior risco;
• A maioria dos estudos mostra um alto nível de conhecimento do preservativo
masculino, contudo revela um uso inconsistente no seio das populações em maior
risco, especialmente entre os parceiros de pessoas envolvidas em comportamentos de
risco;
• Necessidade de abordar comportamentos variados e concomitantes e de risco sexual,
usuários de drogas, incluindo a prática do sexo anal e vaginal sem protecção, e sexo
com parceiros múltiplos. Por exemplo, as trabalhadoras de sexo usam o álcool e drogas
(principalmente suruma) para enfrentar o seu trabalho e alguns utilizadores de drogas
vendem o sexo para obter drogas;
• Deficiente disponibilização de gel lubrificante à base de água para os HSH e
trabalhadoras de sexo; necessidade de aumentar o conhecimento sobre o gel e formas
correctas de uso;
• Limitada oferta de serviços de saúde, especialmente para diagnóstico e tratamento das
ITS. Necessidade de desenvolvimento de serviços de saúde que sejam sensíveis às
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•

•

especificidades de saúde das populações em maior risco (por exemplo, a atenção para
as ITS anais), e que ofereçam atendimento a estes grupos, livres de discriminação e
preconceito;
Direitos Humanos – a violência e a discriminação constituem barreiras efectivas entre
as populações em maior risco, para o acesso aos serviços de prevenção e de cuidados
de saúde.
Complexidade na implementação de intervenções continuadas e consistentes, tanto de
prevenção como de cuidados, dirigidas aos grupos populacionais móveis como
mineiros e camionistas de longo curso, entre outros.

Principais acções necessárias para expandir o Acesso Universal à Prevenção de HIV
para as populações em maior risco
• Garantir maior inclusão das populações em maior risco nas políticas e programas de
saúde: a questão da TB entre os reclusos e a questão do planeamento familiar para as
trabalhadoras de sexo na política de saúde reprodutiva são alguns dos aspectos a
considerar;
• Garantir maior acesso aos serviços de controlo do HIV, através da sensibilização entre
os tomadores de decisão sobre as necessidades destas populações particulares e
promoção e expansão da utilização dos serviços no seio das populações em maior
risco, como por exemplo a disponibilização de clínicas nocturnas já implementadas
nas cidade de Maputo, Nacala-Porto e Nampula, assim como no Inchope;
• Produzir metodologias de adesão ao tratamento, de cuidados de saúde que
contemplem as especificidades das populações em maior risco;
• Aumentar o acesso aos preservativos e a outros meios de prevenção. Advogar para o
acesso aos preservativos em ambientes prisionais. Para muitos HSH e utilizadores de
drogas, os preservativos não são facilmente acessíveis, seja pela indisponibilidade de
serviços de prevenção específicos para estes grupos, seja em virtude dos problemas de
logística experimentados para a provisão de preservativos em todo o país. Também
não é possível disponibilizar seringas e equipamento de injecção para os utilizadores
de drogas injectáveis, o que pode constituir outra barreira para as práticas de
prevenção.
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Educação baseada em habilidades para a vida nas escolas
De acordo com o Inquérito Nacional de Prevalência, Riscos Comportamentais e
Informação sobre o HIV e SIDA em Moçambique (INSIDA 2009), entre
adolescentes dos 12-14 anos que nunca casaram, que actualmente frequentam a
escola a percentagem de raparigas com segurança na escola é maior (86%) que a
percentagem de rapazes (78%). Raparigas reportaram uma elevada percentagem
de rapazes (53%) que assediam as raparigas. Por outro lado, raparigas e rapazes
reportam uma percentagem notável de professores (23%) que assediam as
estudantes.
O mesmo inquérito relata que entre jovens de ambos os sexos, do grupo etário 1524 anos, que alguma vez frequentaram a escola, existe maior proporção de
mulheres que homens que já não frequentam a escola, com 67% e 46%,
respectivamente. E a percentagem de mulheres e homens que actualmente não
frequentam a escola tende a aumentar com a idade: de 36% para as mulheres do
grupo etário de 15-17 anos a 87% para as de 23-24 anos e de 21% para os
homens do grupo etário de 15-17 anos a 81% para os de 23-24 anos de idade.
Entre as mulheres, as razões mais citadas para não frequentar a escola são:
casamento (43%), falta de dinheiro para pagar a escola (15%), gravidez (14%) e,
cuidar das crianças (7%). Nos homens, as razões mais citadas foram: falta de
dinheiro para pagar a escola (37%), necessidade de trabalhar (16%), ajuda na
machamba e casamento (8% cada). Alguns factores adicionais estão relacionados
com a rede escolar, nomeadamente a distância em relação à escola e a falta de
vagas.
Resposta Política e Institucional
A Estratégia de Combate ao HIVe SIDA no Ministério da Educação (MINED) em
Moçambique é integrada no Plano Estratégico da Educação e Cultura (PEEC),
alinhada ao Plano Estratégico Nacional de Combate ao HIVe SIDA (PEN III), guiada
pelo princípio de transversalidade (para todos os subsistemas e níveis) e utiliza
uma Estratégia de Comunicação, que orienta sobre o tipo de mensagens para as
diferentes faixas etárias 33.
O objectivo geral da resposta no sector da Educação em relação ao HIV e SIDA é
assegurar que os funcionários e alunos tenham habilidades para a vida e se
beneficiem de acções de mitigação do impacto da epidemia.
O sector ocupa-se por quatro áreas estratégicas de actuação:
i.
MINED como empregador: visa desenvolver acções de prevenção e de
minimização do impacto de HIV e SIDA aos professores, gestores e
funcionários do sector.
ii.
MINED como educador: visa desenvolver acções de prevenção e de
minimização do impacto de HIV e SIDA nos alunos e estudantes do sector,
incluindo o apoio para as crianças órfãos e vulneráveis.
iii.
MINED como sistema: visa desenvolver um quadro institucional efectivo que
permita ao MINED responder apropriadamente ao HIV e SIDA para que possa
realizar a sua missão central de educação, apesar do impacto da epidemia.

33

Ministério de Educação e Cultura. Direcção de Programas Especiais. Resposta do MEC ao HIV e SIDA. 2007
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iv.

MINED como parte da resposta nacional: visa desenvolver relações efectivas
com os parceiros governamentais e não governamentais para reagir à
epidemia.

Abordagem Curricular
Os conteúdos de HIV e SIDA são tratados duma forma transversal no currículum do Ensino
Básico e Secundário e Formação de Professores.
Abordagem intra e extracurricular
Os programas nacionais de prevenção são:
i.
Pacote Básico para o Ensino Básico (8-16 anos): providencia materiais educativos
e actividades lúdicas para uso de forma intra e extracurriculares nas escolas do
Ensino Primário do 1º Ciclo – 1ª a 5ª classes (EP1) e Ensino Primário do 2º ciclo –
6ª a 7ª classes (EP2) e forma professores em metodologias de ensino sobre
habilidades para a vida.
ii.

Mundo Sem Segredos: programa de rádio feito por crianças para crianças de 8-16
anos. Este programa tem como objectivos encorajar um diálogo aberto entre
crianças e outros membros da comunidade acerca da saúde sexual e reprodutiva e
HIV e SIDA e outros temas transversais, promover o desenvolvimento e
apropriação de habilidades para a vida. Este programa é transmitido uma vez por
semana em Português na Rádio Moçambique (RM), nos emissores provinciais da
RM em todo o país, e em algumas Rádios Comunitárias em todas as províncias.

iii.

Programa de Saúde Sexual e Reprodutiva dos Adolescentes e Jovens – Geração Biz: é
um Programa Multisectorial de Saúde Sexual e Reprodutiva (SSR) dos
Adolescentes e Jovens destinado à faixa etária dos 10 aos 24 anos. O respectivo
objectivo é fornecer, aos adolescentes e jovens, informação e serviços de saúde
para criar habilidades para uma boa gestão da sua vida sexual e reprodutiva,
prevenindo-se das ITS´s e do HIV e poderem viver com a seropositividade. Este
Programa é implementado nas escolas (por activistas professores e alunos),
associações juvenis e unidades sanitárias. Ao MINED, cabem intervenções nas
instituições de ensino, principalmente nas escolas do nível secundário que é
composto por dois ciclos, o primeiro que vai da 8ª à 10ª (ES1) e o segundo que vai
da 11ª à 12ª (ES2).

Os programas nacionais de mitigação e reforço institucional são:
i.
Capacitação dos Gestores das Escolas em HIV e SIDA: esta intervenção é feita
através da capacitação dos gestores das escolas para fortalecer as suas habilidades
de inserção dos conteúdos do HIV e SIDA na planificação das actividades da escola,
assim contribuindo para prevenção e mitigação desta epidemia. Já foi feita a
adaptação dos conteúdos e estes por sua vez foram integrados no Programa de
Capacitação Integral dos Gestores das Escolas.
ii.

Programa de Apoio às Crianças Órfãos e Vulneráveis: visa assegurar que as
crianças órfãs e crianças vulneráveis tenham acesso à educação e a receber o apoio
necessário, a fim de retê-las na escola e melhorar o seu aproveitamento. O
programa está a ser realizado em parceria com Ministério da Mulher e Acção Social
e Ministério da Justiça (Direcção Nacional de Registos de Notariado). O apoio é
canalizado às escolas através de mecanismos existentes no programa de Apoio
Directo às Escolas: canaliza recursos financeiros para aquisição de materiais para o
grupo alvo.
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iii.

Programa de Assistência Social para os Funcionários e Agentes do Estado do
Ministério da Educação: é um programa que visa apoiar os trabalhadores do sector
da Educação com doenças crónicas e degenerativas incluíndo o HIV. Tem por
missão sensibilizar, educar, assistir socialmente, procurar o bem-estar social e de
saúde dos funcionários e agentes do Estado e o seu agregado familiar, facilitando o
acesso os clientes.

Principais Resultados/Conquistas:
A Geração Biz que é um programa multi-sectorial implementado em todas as províncias
pelo Ministério da Educação, Ministério da Juventude e Desportos e o Ministério da Saúde.
Os educadores de pares são apoiados, sob os auspícios deste programa, para prover
educação sexual e reprodutiva aos seus pares no ensino superior, primário, secundário e
técnico. Em 2010 foram cobertas 783 escolas das 825 previstas com 109 cantos de
aconselhamento que providenciam acesso à informação, debates, preservativos para os
alunos e referências para os Serviços Amigáveis de Saúde para o Adolescente e Jovem
(figura 34 e tabela 26)34.
Figura 34 - Total de escolas e estudantes cobertos pelo Programa Geração BIZ, em 2010 e
2011.

Fonte: MEC, 2012.

Em 2010 nestes serviços foram atendidos 500.619 jovens contra 292.842 em 2009,
representando assim um crescimento na ordem dos 71%.
Tabela 26 - Distruibuição da Cobertura de Escolas pelo PGB (2010)
Escola
Escola. Associações
SAAJ
SAAJ
Instituição EP2/EPC
Secundária Técnica
Juvenis
Específico Alternativo
Total
512
235
36
674
109
226
Fonte: Relatório Anual 2010 do PGB.

34

Ministério da Educação - Direcção de Planificação. Levantamento Estatístico do "03 de Março". Evolução do
Número de Escolas e alunos matriculados.
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O programa do pacote básico (Pacote Básico) é implementado em 7.560 escolas primárias
ao nível nacional, cerca de metade da existentes (Figura 34). O programa facilita o
desenvolvimento de actividades que visa munir as crianças de habilidades necessárias
para a vida. Mais de 4 milhões de alunos foram cobertos pelo programa em 2010 e 2011.
Através deste programa, os alunos têm acesso a livros e outros materiais educacionais
sobre o HIV e SIDA.
Figura 35 - Total de escolas e estudantes cobertos pelo Pacote Básico, em 2010 e 2011.

Fonte: MEC, 2012.

No âmbito do programa de habilidades para a vida (programa do Pacote Básico), o MINED,
com o apoio de UNICEF, NWETI e RENSIDA, finalizou em 2011, o Manual para os Clubes
escolares e radiofónicos e realizou três formações de formadores regionais envolvendo
pontos focais das associações provinciais da RENSIDA nas regiões norte, centro e sul (59
participantes). Os treinadores, guiados por N'weti e RENSIDA, posteriormente treinaram
mais de 100 novos activistas em 7 distritos com Escolas Amigas da Criança trazendo o
número de escolas cobertas até mais de 600, envolvendo mais de 240.000 crianças em
actividades de clubes escolares. No geral, o programa de habilidades para a vida nas
escolas chegou em 2011 a cobrir mais de 2.000 escolas em 79 distritos, envolvendo mais
de 1.400.000 crianças.
Principais Desafios:
O MINED tem, actualmente, uma estratégia abrangente de combate ao HIV e SIDA e
desenvolve programas para a execução da mesma.
Assim, os principais desafios são:
i.
Consolidação dos Programas nacionais, isto requererá um aumento
significativo em termos de recursos humanos capacitados em todos os níveis
do sector (incluindo os professores) e recursos financeiros.
ii.
Implementação do Programa de HIV e SIDA no Local de Trabalho.
iii.
Desenvolvimento de uma estratégia de combate ao álcool e outras drogas na
comunidade escolar.
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iv.
v.

Desenvolvimento de uma estratégia de intervenção para estudantes do curso
nocturno.
Melhorar a coordenação com parceiros que intervêm nas escolas no âmbito de
combate ao HIV e SIDA.
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Comportamento Sexual
Segundo o PEN III, confirmado pelo estudo da Análise dos Modos de Transmissão do HIV
e da Resposta Nacional no Combate ao HIV e SIDA35, 2009, a transmissão heterossexual do
HIV é responsável por cerca de 90% das novas infecções pelo HIV nos adultos. Estes
documentos indicam que novas infecções resultavam de indivíduos que diziam ter tido um
único parceiro sexual nos últimos 12 meses (42-47%), de casais discordantes, indivíduos
com parceiros múltiplos (24 -29%), pessoas que fazem sexo comercial (2%) e seus
clientes (7%), parceiros regulares dos clientes dos pessoas que fazem sexo comercial
(10%), homens que praticam sexo com outros homens (5%), utilizadores de drogas
injectáveis (3%), equipamentos de injecção (2%), e transfusões de sangue (<1%),
transmissão de mãe para filho (2.2%).
O sexo inter-geracional continua a ser comum no país, o MICS de 2008 constatou que
13,5% das mulheres jovens entre os 15-19 anos e 17% entre os 20-24 anos reportaram ter
tido relações sexuais com homens 10 anos mais velhos, até 12 meses antes da realização
do estudo. Existe indicação de que o uso do preservativo esteja a aumentar,
particularmente entre jovens e adolescentes.
O mesmo documento constatou que 42,9% e 46,5% dos adolescentes e jovens do sexo
feminino, entre os 15-19 anos e 20-24 anos, respectivamente, relataram o uso do
preservativo com um parceiro não-marital e não-coabitante na sua última relação sexual,
comparado com os dados produzidos pelo IDS 2003, quando 26% das mulheres entre os
15-24 anos reportaram o uso do preservativo com um parceiro não regular, na sua última
relação sexual. Contudo, o uso do preservativo entre a população adulta no País está longe
de ser satisfatório e continua inconsistente.
Pesquisas anteriores ao INSIDA 2009 mostram o número elevado de parceiros sexuais,
especialmente entre homens em áreas específicas de Moçambique (PSI, 2008). Outras
pesquisas qualitativas demonstraram também que o facto do homem ter parceiros sexuais
múltiplos é encarado como normal comparativamente as mulheres (JHUCCP, 200836;
N’weti 2009; PSI, 2009), e a aceitabilidade e concepção de risco associada à diversas
categorias de parceiros múltiplos e concorrentes é também variada (JHUCCP, 200837).
A evidência acima levou a que se desenhasse a campanha de comunicação nacional “andar
fora é maningue arriscado” em 2010, que tem como meta a prevenção da infecção por HIV
mediante a redução de parceiros sexuais múltiplos38.
Em países onde o principal veículo de transmissão do HIV são relações heterossexuais
para toda a população. Entre os jovens nota-se que o início da actividade sexual é precoce

35

Modos de Transmissão do HIV e da Resposta Nacional no Combate ao HIV e SIDA, Novembro de 2009.
Said, R., Figueroa, M.E. (2008). Relacionamentos Múltiplos e Concorrentes: Diálogos Ausentes em Contextos
de Risco para o HIV. Johns Hopkins University/Bloomberg School of Public Health/Center for Communication
Programs. Maputo, Moçambique
37 Holman, E. (2008). Social acceptability of Multiple Concurrent Partnering in Zambezia, Mozambique: A
conceptual map of “walking outside”. Johns Hopkins University/Bloomberg School of Public Health/Center for
Communication Programs. Maputo, Moçambique
38 Inquérito Nacional de Prevalência, Riscos Comportamentais e Informação sobre o HIV e SIDA em
Moçambique, 2009
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e aumenta, fazendo com que estes sejam a camada de população que maiores índices de
infecçaoo apresentam, urge a necessidade de intervir com acções claras que conduzem ao
inicio tardio da vida sexual como forma de prevenir a infecção por HIV, é uma intervenção
chave a nível comportamental na população jovem.
Segundo INSIDA 2009, cerca de 26% das mulheres de 20-49 anos tiveram relações sexuais
antes dos 15 anos de idade. Os jovens de 15-19 anos que nunca tiveram relações sexuais
foram perguntados o porquê e maioria deles afirmou que a razão não ter feito devido a
sua idade que é inferior. Somente 2% das mulheres jovens e 3% dos homens jovens
afirmam que não tinham iniciado a vida sexual como forma de se prevenir da infecção por
HIV.
Figura 36 - Jovens de 15-19 anos que tiveram relações sexuais antes da idade de 15 anos,
IDS 2003 e INSIDA 2009.

Fonte: INSIDA 2009.

A proporção das mulheres jovens de 15-19 anos que tiveram relações sexuais antes da
idade de 15 anos registou uma ligeira redução, dos 28% registados pelo IDS em 2003 para
23% registados pelo INSIDA em 2009 (figura 36). Uma redução similar se observa nos
homens, passando de 31% em 2003 para 27% em 2009. Maior proporção de jovens de 1517 anos reporta o início precoce das relações sexuais comparativamente aos jovens de 1819 anos. Como seria de esperar, somente 13% das mulheres jovens que nunca casaram
reportam ter mantido relações sexuais antes da idade exacta de 15 anos
comparativamente a 30% das mulheres jovens casadas. Nos homens, não se verificam
diferenças com base no estado civil.
Principais resultados
O Programa de Saúde Sexual e Reprodutiva dos Adolescentes e Jovens (Geração Biz - PGB),
é um Programa Multisectorial de Saúde Sexual e Reprodutiva (SSR) dos Adolescentes e
Jovens destinado à faixa etária dos 10 aos 24 anos. O programa tem como objectivo
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fornecer, aos adolescentes e jovens, informação e serviços de saúde para criarem
habilidades para uma boa gestão da sua vida sexual e reprodutiva, prevenindo-se das ITS´s
e do HIV e poderem viver com a seropositividade. O Programa é implementado nas escolas
(por activistas professores e alunos), associações juvenis e unidades sanitárias e nas
escolas acontece nas do nível secundário.
No âmbito do PGB em 2010 foram atendidos 47% de jovens nos serviços de contracepção,
contra a meta de 70% para o período 2010/2011 (figura 37). A mesma figura revela que
contra uma meta de 15%, estabelecida para o período 2010/2011, foram testados em todo
o país em 2010, 22% de jovens nos Serviços de Atendimento a Adolescentes e Jovens
(SAAJ).
Figura 37 – Percentagem de testes e contraceptives fornecidos nos SAAJ em 2010.

Fonte: Relatório Anual de Actividades do PGB de 2010.

A tabela 27, ilustra uma correlação dos índices médios, junto à população jovem
sexualmente activa, apresentado pelo KAP de base comunitário e escolar, aplicado pelo
PGB e o índice obtido pelo INSIDA. Pode-se constatar que no que se refere ao uso de
preservativo na última relação, estes são superiores ao indicado no INSIDA. Mas com
relação à testagem esta precisa ser incrementada. Tendo em consideração que a
percentagem de jovens, no KAPB, que respondeu a questão de testagens é a metade do
percentagem apresentada no estudo. Verifica - se no entanto os jovens que fizeram
testagem nos SAAJs a média nacional foi de 22%, o que demonstra que o serviço está a ser
oferecido e acessado pelo jovem. Contudo o KAPB (média) não reflectiu este incremento;
uma das estratégias a serem adoptadas deve ser a oferta de um pacote compreensivo de
atenção ao adolescente e jovem que busca o serviço dos SAAJs. Ao mesmo tempo a
estratégia de educadores de pares, deverá reforçar a informação sobre esta componente,
de modo que haja melhoria na informação e busca efectiva do serviço. O que se tem
demonstrado na verdade é que a partir do momento em que o jovem é acessado no SAAJ, a
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oferta e realização da testagem acontece automaticamente e o reforço do acesso do jovem
aos serviços de saúde, será um passo importante para melhoria deste índice.
Tabela 27 – Comparativo dos Índices percentuais médios, na população de 15 a 24 anos,
sobre uso de preservativos e testagem para o HIV
KAPB
Índice
INSIDA
Variáveis
(PGB)
Estabelecido (média)
% jovens na escola que usaram
50%
>30%
37%
preservativo na última relação sexual
% jovens na escola testados
10%
>15%
23%
% jovens fora da escola que usaram
40%
>30%
37%
preservativo na última relação sexual
10%
>15%
23%
% jovens fora da escola testados
Fonte: Relatório Anual de Actividades do PGB de 2010.

Esta análise está directamente relacionada com o eixo de qualidade, daí a necessidades de
se fazer uma correlação com a população que foi alcançada em 2010.
Como ilustra a tabela abaixo, 60% da população atingida foi de adolescentes (<19 anos),
sendo que na faixa etária de 10 a 14, a percentagem foi de 22% e de 15 a 19,4%, na idade
dos 20 a 24 foram cobertos 28%. Também observa-se um acesso de 11% de jovem com
idade superior a 25 anos. Relativamente à caracterização desta cobertura, observa-se um
equilíbrio em relação ao total de jovens do sexo masculino e feminino aabrangidos pelo
PGB, que foram respectivamente de 1.550.232 rapazes e 1.394.079 de raparigas.
Tabela 28 - Dados desagregados por sexo e idade, dos activistas e jovens alcançados
Activistas
Base Escolar
Base Comunitária
Homens
Mulheres Homens
Mulheres
10 -14
140
95
3
39
15-19
879
1024
179
209
20-24
258
239
589
392
>24
0
0
0
0
Não Identificado
2.432
2.899
Total
1277
1.358
771
640
Alcance Escolar

Alcance Comunitário

10 -14

173.093

149.265

122.563

224.908

15-19

387.730

333.212

223.777

185.378

277.080
216.902
92.789
72.744
260.453
930.692
772.123

183.241
89.959

142.638
69.032
552.032
621.956

20-24
>24
Não Identificado
Total

619.540

Fonte: Relatório Anual de Actividades do PGB de 2010.

Em relação aos activistas de base comunitária e escolar, pode-se verificar a seguinte
distribuição etária: 7% de 10 a 14 anos, 57% de 15 a 19 e 36% de 20 a 24 anos. Destes,
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40% são do sexo feminino e 60% do sexo masculino. Um dos pontos a ser abordado, a
partir dos dados apresentados, é a necessidade de um ajuste do foco tanto de abordagens
como mensagens, tendo em consideração que a prioridade são adolescentes e jovens dos
10 a 24 anos, sendo que o índice de acessos feitos a jovens com idade superior a 24 anos é
significativo.
Com relação a formação de activistas, foi previsto em 2010, um plano de formação
priorizando a expansão para novos postos. Este plano foi estabelecido tendo como base a
relação a população dos 10 a 24 anos nos distritos, e a necessidade de activistas tanto para
base escolar como comunitária, considerando o equilíbrio de género.
O acesso da população jovem ao preservativo foi mantido, em 2010 tendo sido possível
atender as necessidades de preservativos em 16% dos jovens sexualmente activos,
tomando como base os atendimentos realizados no SAAJ. Foram disponibilizados um total
de 6.430.853 preservativos masculinos.
A garantia tanto de cobertura, qualidade e de resultados, se estrutura a partir da
capacitação institucional. No ano de 2010, conforme estabelecido no plano de transição
englobou de modo prioritário os processos de formação contínua dos técnicos envolvidos
na implementação do PGB, em todos os níveis.
Tabela 29 - Distribuição dos técnicos capacitados no PGB em 2010
Sexo Masculino
Sexo Feminino
Provedores
118
177
Professores
15
19
Ténicos Capacitados
382
302
Outras formações realizadas
506
239
Fonte: Relatório Anual de Actividades do PGB de 2010.

Dentro do estabelecido para estruturação e fortalecimento da capacidade institucional no
processo de sustentabilidade, foram formados 295 provedores de saúde, 34 professores
activistas, 684 técnicos e gestores das direcções provinciais, distritais e nível central.
Nesta etapa as capacitações tiveram como alvo as equipas centrais e provinciais, como
forma de contribuir para a réplica das mesmas ao nível distrital, conforme o processo de
descentralização e expansão determina (tabela 29).
Indicador do GARPR # 1.3.: Percentagem de mulheres e homens dos 15–49 anos de idade
que mantiveram relações sexuais com mais de um parceiro nos últimos 12 meses
Tabela 30 – Percentagem de mulheres e homens dos 15–49 anos de idade que mantiveram
relações sexuais com mais de um parceiro nos últimos 12 meses(2010/2011)
Métodos de Medição
2009*
2011**
Numerador: Número de inquiridos dos 15-49 anos que referem terem
1.156
3.949
tido sexo com mais do que um parceiro sexual nos últimos 12 meses
Constata-se Número
um aumento
no número
pessoas
com mais
Denominador:
de inquiridos
dosde
15-49
anosque auto-relatam ter relações
10.667
25.841
de do
umIndicador:
parceiro de
11,1% em 2003 para 15,3% em 2011 (tabela 30). Este10,8%
maior número
Valor
Percentagem
15,3%
vai ao encontro das constações
das
pesquisas
anteriormente
realizadas
em
Moçambique
(Fonte: INSIDA 2009* & IDS 2011**)
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Em conformidade com o referido na parte introdutória do bloco sobre Comportamento
Sexual, bem como da avaliação da campanha “andar fora é maningue arriscado”,a
avaliação, cujo trabalho de campo foi realizado pelo INE de Fevereiro a Março de 2011,
antes do IDS de 2011, nas províncias de maior prevalência do HIV (Maputo província,
Maputo cidade, Gaza e Sofala), registou 16% de mulheres e 52,9% de homens com
relações sexuais com mais de um parceiro e permitiu perceber o efeito da campanha.
Avaliadas as variáveis que interferem para este tipo de comportamento, foi constado que
quanto maior o grau de exposição à campanha, menor seria a atitude favorável face a
situação de múltipla parceiria, e maior seria o conhecimento e discussão com o
cônjuge/parceiro sobre a necessidade de ter um único parceiro sexual para prevenir o HIV
(R2P, 2012)39.
Indicador do GARPR # 1.2.: Percentagem de jovens de ambos os sexos dos 15 – 24 anos de
idade que mantiveram relações sexuais antes dos 15 anos de idade
Tabela 31 – Percentagem de jovens de ambos os sexos dos 15 – 24 anos de idade
que mantiveram relações sexuais antes dos 15 anos de idade
Valores Desagregados
Todos
Sexo
Idade
Métodos de Medição
15-24
Masc.
Fem.
15-19
20-24
Numerador: Número de inquiridos dos 15-24
anos que referem terem tido relações sexuais
antes dos 15 anos de idade
Denominador: Número de inquiridos dos 1524 anos
Valor do Indicador: Percentagem
(Fonte: INSIDA, 2009)

914

393

521

465

448

3.668

1.584

2.084

1.849

1.819

24,9%

24,8%

25,0%

25,1%

24,6%

Foi registado um ligeiro decréscimo na percentagem de jovens que mantiveram relações
sexuais antes dos 15 anos de idade, de 27,6% em 2006, para 24,9% na actualidade(tabela
31). Em termos de distribuição por sexo, mantém-se as diferenças, mas muito ligeiras
contrariamente a 2003 (mulheres, 28%, vs homens, 26%).

Figueroa, Maria Elena and Kincaid, D. Lawrence. (2012). The impact of a multimedia campaign on HIV
prevention behaviors in Mozambique (Research Brief Series). Baltimore: USAID Project Search: Research
to Prevention – R2P.)

39
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Uso do Preservativo
Estima-se que a transmissão heterossexual é responsável por cerca de 90% das novas
infecções pelo HIV nos adultos. Os indivíduos que revelaram ter apenas um parceiro
sexual nos últimos 12 meses, contribuíram maioritariamente para o número de novas
infecções, em 2008 (42-47%). Isto deve-se em parte, ao facto de ser o grupo mais
populoso.
As novas infecções pelo HIV surgem através da seropositividade entre casais discordantes
(isto é, um parceiro que contraiu o HIV há mais de 12 meses), da não utilização do
preservativo em relações estáveis, e possivelmente, de parceiros sexuais múltiplos
secretos, não revelados nos inquéritos ou estudos. Estima-se que os comportamentos de
parceiros múltiplos (PM) foram responsáveis por 24-29% de todas as novas infecções, em
2008. Estes incluem aqueles que têm PM e os seus parceiros monogâmicos estáveis, que
inadvertidamente se tornaram parte de uma rede sexual40.
De acordo com o Relatório da Vigilângia Epidemiológica, Ronda de 2009, o número de
novas infecções pessoas com idade superior a 15 anos em 2011 é de cerca de 275 por
dia41.
Figura 38 - Uso do preservativo na primeira relação sexual entre jovens de
15-24 anos, IDS 2003 e INSIDA 2009.

Fonte: INSIDA 2009.

O preservativo masculino é visto como um dos métodos de prevenção do HIV e SIDA entre
os adultos de 15-49 anos de idade, e observa-se uma melhoria de 2003 (IDS), a 2009
(INSIDA). 53% de mulheres conheciam o preservativo como um dos métodos de
prevenção do HIV em 2003, enquanto em 2009, 70% conheciam o uso do preservativo.
40 Análise dos Modos de Transmissão do HIV e da resposta nacional no combate ao HIV e SIDA. CNCS,
Novembro 2009.
41 Resultados da Vigilância Epidemiológica do HIV e seu Impacto Demográfico Moçambique: Actualização,
Ronda 2009
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Entre os homens a melhoria é menos significativa, dado que o nível de conhecimento
sobre o preservativo como método de prevenção aumentou apenas de 71% em 2003 para
73% em 2009.
A figura 38, compara o uso do preservativo, na primeira relação sexual, entre jovens
segundo o IDS em 2003 e INSIDA em 2009, revela-se um aumento e consistente uso do
preservativo em todos os grupos etários, apesar da proporção global continuar
relativamente baixa.
Contexto Político Institucional
A Estratégia de Aceleração da Prevenção da Infecção pelo HIV (EAP)42, estabelece o
Preservativo como uma das suas 8 áreas prioritárias. E apresenta como principais
constatações: i) fraco e/ou não uso do preservativo, ligado a questões de discordância
entre cônjuges, barreiras culturais e religiosas e a posição dominante do homem perante a
mulher; ii) fragilidade dos sistemas de gestão e de distribuição do preservativo masculino,
sobretudo nas zonas rurais; iii) a venda de preservativo diminui o acesso ao mesmo; iv)
fraca divulgação e acesso ao preservativo feminino; v) mensagens inadequadas à realidade
dos valores socioculturais, incluindo a não segmentação da comunicação por grupos
etários.
No âmbito da operacionalização da EAP foram estabelecidos como objectivos estratégicos
da componente de Preservativos: i) Intensificar o uso correcto e consistente de
preservativos masculino e feminino (media, material IEC, campanhas de sensibilização
nas comunidades, etc); ii) Melhorar a capacidade logística e de gestão da distribuição de
preservativos a todos os níveis (disponibilidade e acesso).
As acções de coordenação para o uso do preservativo no país são realizadas através do
Grupo de Trabalho Multi-sectorial sobre o Preservativo, que funciona regularmente, e que
é liderado pelo CNCS em coordenação com o Ministério da Saúde (MISAU), e constituído
pelo Ministério da Mulher e Acção Social (MMAS), Ministério da Defesa (MDN), Ministério
do Interior (MINT), FNUAP, PSI-Moçambique, USAID, Embaixada da Holanda, Project
USAID|DELIVER, EcoSIDA, Fórum Mulher e pela MONASO. Este Grupo tem como objectivo
alcançar consensos sobre a implementação de iniciativas que ofereçam garantias nas áreas
da previsão, aquisição, distribuição e promoção do uso do preservativo, como uma das
intervenções para a prevenção e redução da frequência de ITS, HIV e SIDA no país, bem
como da gravidez indesejada. O MISAU tem responsabilidade na aquisição e distribuição
do preservativo nas instituições públicas, e a aquisição é feita com apoio do FNUAP e da
USAID.
A distribuição do preservativo masculino e feminino é feita em dois canais principais para:
a rede do sector público da Saúde (onde o preservativo é gratuito) e o sector comercial
(onde o preservativo é distribuído pelo PSI, que utiliza um sistema de preços subsidiados).

42

Estratégia de Aceleração da Prevenção da Infecção pelo HIV. CONSELHO DE MINISTROS. 2008
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Na rede do sector público da saúde, os diferentes segmentos, nomeadamente o sector
público, privado e a sociedade civil, usam o mecanismo estabelecido pelo Governo, onde os
pedidos são feitos ao CNCS (nível central) e Núcleos Provinciais (nível provincial).
Entretanto, havendo necessidade de se fortalecer a cadeia integrada de logística e
distribuição do preservativo, está em curso o treinamento do pessoal logístico e
programático, a todos os níveis, sobre a previsão das necessidades e consequentemente
prever quando, como e em que quantidades deve ser feita a sua requisição, e também
fortalecer a coordenação entre os Núcleos Provinciais e as Direcções Provinciais de Saúde,
e a exploração dos canais alterenativos de distribuição. Este treinamento tem como
objectivo melhorar a capacidade logística e de gestão da distribuição de preservativos a
todos os níveis, através de uma melhor coordenação entre os intervenientes (sectores
público, privado e sociedade civil) e criar capacidade técnica e logística para responder à
crescente procura do preservativo.
Os problemas de distribuição a todos os níveis do sistema, têm sido identificados e foram
verificados localmente durante as visitas de supervisão. Em vários locais, constata-se que,
a falta de preparação do pessoal para fazer o cálculo das necessidades e para fazer as suas
requisições, a distribuição leva a optar pela abordagem do “pushing”, ao sistema de
distribuição ao invés do sistema “pulling”.
Uma pesquisa realizada em 2010 e repetida em 2011 pelo MISAU e pela Faculdade de
Medicina sobre a “Avaliação da Disponibilidade de Contraceptivos” (incluindo os
preservativos masculino e feminino) revelou o seguinte: Do total de 89 Unidades
Sanitárias (US) de nível primário em 83 (93,3%) existiam preservativos masculinos, em 48
(53,9%) existiam preservativos femininos; do total de 38 US de cuidados secundários em
36 (94,7%) existiam preservativos masculinos, em 15 (39,5%) existiam preservativos
femininos: Das 7 US de cuidados terciários, em 6 (85,7%) existiam preservativos
masculinos, em 3 (42,9%) existiam preservativos femininos, das 3 US de cuidados
quaternários, em 1 (33,3%) existiam preservativos masculinos, em 1 (33,3%) existiam
preservativos femininos. Do total das US, sem distinção por nível de atendimento, pode-se
constatar que das 137 Unidades visitadas em 126 (92%) existiam preservativos
masculinos em stock, em 67 (48,9%) existiam preservativos femininos em stock. Porém, o
ano de 2011 foi melhor que o ano de 2010 (Figura 39).

98
Relatório Global de Progresso da Resposta ao HIV e SIDA 2012 em Moçambique

Figura 39 - Percentagem das unidades sanitarias do total das visitadas durante o
inquerito com anticonceptivos, 2010 e 2011

Fonte: Avaliação da Disponibilidade de Contraceptivos, 2010 e 2011.

Segundo o estudo acima descrito, que cobriu apenas cerca de 10% do total das unidades
sanitárias do país, pode - se afirmar que existem indicações de que o sistema logístico de
distribuição esteja a melhorar e que cerca de 90% das unidades sanitárias do país tem
stock de preservativo.
A promoção do preservativo masculino e feminino é feita pelas seguintes organizações que
operam no país: FNUAP, CARE, LEPRA, MSF, HOPE, FDC, Pathfinder, ISCOS, LWF, Visão
Mundial, FHI e Médicos del Mundo. E apenas FNUAP, Pathfinder e PSI participam na
promoção do preservativo feminino.
Principais Resultados
A figura 39 abaixo mostra uma redução significativa na disponibilização do preservativo
masculino no país de 2009 a 2011. Esta redução representa cerca de 25% de 2009 a 2010
e de 2010 a 2011. Entretanto, importa clarificar que o preservativo é um produto que é
gerido em armazéns onde ainda não existe um sistema informático, para a captação e
gestão de dados. Neste momento, tanto a Central de Medicamentos, assim como os
Depósitos Provinciais, têm recorrido aos livros de arquivo, até ao nível do Distrito para a
confrontação de dados, o que torna o processo moroso e pouco fiável, usando-se apenas as
quantidades distribuídas a nível Provincial para a aferir o número total distribuído
anualmente. Assim, a distribuição de preservativos a nível nacional, aparentemente, tende
a reduzir.
A mesma figura por outro lado revela uma redução abrupta das metas de 2010 a 2011, de
200 milhões de preservativos estimados para 132 milhões de preservativos,
respectivamente. A explicação é de que as estimativas anteriores a 2011, não eram
baseadas em conhecimento profundo da metodologia de cálculo. Este conhecimento só
veio a ser adquirido no primeiro semestre de 2011 numa formação realizada pelo CNCS
com apoio da USAID, como abaixo referenciado.
Ainda no mesmo gráfico no que diz respeito ao preservativo feminino a meta estimada
para os anos de 2009, 2010 e 2011, foi a mesma de 1.500.000 preservativos femininos. Em
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2009 a meta não foi atingida, mas nos dois anos subsequentes foi superada em 51.000
preservativos em 2010 e 10.000 preservativos femininos em 2011 (figura 40).
Em 2010 foi realizada a revisão bibliográfica dos vários estudos já realizados na área dos
preservativos masculino e feminino para identificação dos principais factores sócioculturais que afectam a sua utilização, e das barreiras logísticas que impedem ou
dificultam o acesso aos preservativos. No mesmo ano foram realizados dois encontros
para planificação das necessidades de Preservativos, com base nos Grupos alvo e
corredores de desenvolvimento; e como resultado foram quantificadas as necessidades de
preservativos feminino e masculino para o ano de 2011.

Figura 40 - Total de preservativos disponibilizados e metas para 2009, 2010 e 2011.

Fonte: CNCS, 2012.

O CNCS junto com seus parceiros na matéria realizou em 2011 duas visitas às Províncias
de Cabo Delgado e Niassa, cujos resultados foram os seguintes: i) Assegurada a
funcionalidade do circuito de distribuição do preservativo (feminino e masculino) a nível
Provincial, com enfoque no Distrito, com base na Circular produzida para o efeito; ii)
Disseminado o instrumento único de recolha de dados a nível do circuito de distribuição;
iii) Reforçado o apelo para o envio de relatórios/número de preservativos distribuídos ao
SE-CNCS numa base trimestral; iv) Reforçada a necessidade de uma apropriação e
responsabilização dos intervenientes no processo de distribuição do preservativo, a nível
local; v) Discutido a nível local, a melhor metodologia da promoção do preservativo, com
maior ênfase para o feminino, incluindo a mobilização social.
Também em 2011, foram realizadas as primeiras três formações de formadores, nas três
regiões do país, sobre o cálculo de necessidades de preservativos, colecta de dados, gestão
logística, cujos resultados alcançados foram os seguintes: i) Formados 70 quadros, dentre
os quais, Técnicos dos NPCS, DPS/CMAM, Direcções Provinciais, incluindo Organizações da
Sociedade Civil que trabalham na área do preservativo; ii) Melhorada a percepção sobre
as variações quantitativas e das fontes de dados utilizadas para o cálculo de necessidades;
iii) Realçada a disseminação da Circular nr.01/CNCS/2006, referente ao fluxo de
distribuição do preservativo e da coordenação ao nível local.
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Desafios
Esta área enfrenta grandes desafios em termos de logística e distribuição. A capacitação
dos recursos humanos e criação de capacidade na logística e distribuição vai ter um
impacto positivo na gestão e distribuição do preservativo, ao nível central, provincial e
distrital, melhorando assim a gestão e prestação de serviços dos programas. No entanto
também são de destacar os seguintes deafios:
• Reforçar o papel de liderança (MISAU/CNCS);
• Melhorar o sistema de monitoria e avaliação ao nível central, provincial e distrital
(instituir mecanismo de compilação periódica dos dados no sector público, privado
e sociedade civil);
• Replicar até ao nível local, a capacitação do pessoal envolvido no processo
logístico para conhecimento e utilização correcta dos instrumentos de recolha de
dados, e apoio em recursos humanos e materiais.;
• Melhorar a capacidade de distribuição (transporte), sobretudo a partir do nível
provincial para o distrital;
• Melhorar a capacidade logística e de gestão da distribuição de preservativos a
todos os níveis, através de uma melhor coordenação entre os Núcleos Provinciais e
as Direcções Provinciais de Saúde/Depósitos Provinciais;
• Responder de forma contínua e proactiva a crescente procura de preservativos,
incluindo a procura dos femininos por algumas organizações femininas e pelas
próprias mulheres;
• Fiscalizar a qualidade dos preservativos distribuídos no país.
Acções principais para a promoção do preservativo

•
•

•

Formar promotores do preservativo feminino;
Melhorar a comunicação e a transmissão de mensagens sobre o
preservativo, de modo a assegurar que estas sejam adequadas às
realidades culturais locais, bem como assegurar que, durante a
disseminação das mensagens, é prestada atenção aos diferentes tipos
de pessoas e de grupos etários;
Produzir e disseminar de materiais de comunicação adequados,
relacionados com o preservativo.

Acções principais para a distribuição do preservativo

• Melhorar o processo de logística e de gestão nos depósitos de
armazenamento de preservativos, aos níveis central, provincial e distrital;
• Criar de uma instituição responsável pela distribuição do preservativo, quer
esta seja dentro ou fora do sistema de saúde;
• Desenvolver e aprovar um plano intermédio de distribuição, com o apoio
dos parceiros;
• Criar capacidades técnicas, nas áreas da logística e programação, de modo a
responder à demanda crescente do preservativo feminino;
• Desenvolver ferramentas e mecanismos para melhorar o controle e a
monitoria da distribuição de preservativos, especialmente das organizações
que operam fora das unidades sanitárias;
• Identificar canais alternativos locais de distribuição do preservativo.
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Indicador do GARPR # 1.4.: Percentagem de mulheres e homens dos 15–49 anos de idade que
tiveram mais de um parceiro sexual nos últimos 12 meses que relataram o uso do
preservativo durante a última relação sexual
Tabela 32 – Percentagem de mulheres e homens dos 15–49 anos de idade que tiveram mais de
um parceiro sexual nos últimos 12 meses que relataram o uso do preservativo durante a
última relação sexual (2010/2011).
Métodos de Medição
2009*
2011**
Numerador: Número de todos os inquiridos dos 15-49 anos que referem
terem tido mais de um parceiro sexual nos últimos 12 meses e que referem
76
41
ainda terem usado o preservativo durante a última relação sexual
Denominador: Número de todos os inquiridos dos 15-49 anos que referem
320
219
terem tido mais de um parceiro sexual nos últimos 12 meses
Valor do Indicador: Percentagem
23,6%
18,5%
[Fonte: INSIDA, 2009* e 2011**]
O indicador acima revela um aumento de 17% em 2003 para 23,6% em 2009 e voltou a
baixar para 18,5% em 2011. O incremento registado verifica-se em ambos sexos, mas com
maior proporção nas mulheres (tabela 32).
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Uso de Drogas
Em Moçambique as actividades de prevenção e combate ao tráfico e consumo ilícitos de
drogas é coordenado pelo Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga (GCPCD), que
está sob tutela do Gabinete do Primeiro Ministro, onde fazem parte o Ministério da
Educação (MINED), o Ministério da Saúde (MiSAU), Ministério da Juventude e Desportos
(MJD), Ministério da Mulher e Acção Social (MMAS), Ministério do Interior (MINT),
Ministério da Justiça (MJ), Ministério dos Transportes e Comunicação (MTC), Ministério da
Indústria e Comércio (MIC), Ministério das Finanças (MF) e Procuradoria Geral da
República (PGR). Em 2010 o Governo concluíu a elaboração da nova “Estratégia Nacional
de Prevenção e Combate à Droga”, assim como instrumentos correlatos, nomeadamente:
“o Plano de Prevenção e Combate à Droga” e o “ Plano de Implementação da Estratégia
Nacional de Prevenção e Combate à Droga”43.
Prevenção ao Consumo e Tráfico Ilícitos de Drogas
As actividades preventivas se subdividem em prevenção primária, secundária e terciária.
No âmbito de actividades de prevenção primária, o GCPCD em coordenação com os seus
parceiros leva a cabo as seguintes actividades: i) mobilização de e organização de
activistas antidrogas, ii) criação e revitalização de núcleos anti-drogas, iii) realização de
palestras sobre drogas.
Assim em 2010 registou um total de 35.523 activistas anti-drogas, contra os 31.960 em
2009; atingiu um total de 1418 núcleos revitalizados e/ou criados; e realizou 3.721
palestras que beneficiaram 755.312 jovens e adultos. Neste âmbito em colaboração com o
Programa Pacote Básico-habilidade para a Vida do MINED, foram veiculadas mensagens
anível de todo o país visando a prevençãao ao uso ilícito de drogas, através do Programa
radiofónico da Rádio Moçambique “Mundo sem Segredos, Rádio escola”. Nos eventos
culturais e desportivos, em particular nas datas comemorativas, foram intensamente
divulgadas, em todo país, mensagens relacionadas com o HIV e SIDA e sua ligação com o
álcool e outras drogas. A disseminação destas mensagens foi promovida pelos activistas
dos Núcleos de Prevenção e Combate à Droga e do Programa Geração Biz. O MiSAU
realizou um total de 10.158 palestras que abordaram os vários temas relacionados com as
drogas. Esta actividade teve como principal grupo alvo estudantes do ensino Secundário,
utentes das Unidades Sanitárias, reclusos, prisioneiros e polícias44.
No âmbito da prevenção secundária, as acções desenvolvidas consistem em intervenções
para se evitar que o estado de dependência se estabeleça ou se acentue entre as pessoas
que experimentaram ou fizeram uso ocasional de drogas, com vista a impedir a sua
progressão, uma vez iniciado o consumo de substâncias psico-activas. Neste contexto, as
diferentes unidades sanitárias com serviços de psiquiatria e saúde mental, asseguram o
atendimento aos pacientes com transtornos mentais e de comportamento decorrente do
consumo de substâncias psico-activas.

República de Moçambique. Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga. Relatório Anual das
Actividade de 2010. Março de 2011.
44 Ministério da Saúde. Relatório Anual das Actividades Desenvolvidas no Âmbito da Prevenção da Droga em
2010.
43
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Em 2010 foram atendidos nos Serviços de Psiquiatria e Saúde Mental um total de 3.062
pacientes com perturbação mental e de comportamento decorrente do consumo de
substâncias psicoactivas, sendo 77% do sexo masculino e 23% do sexo feminino. O
número de atendimentos neste ano superou sobremaneira o ano de 2009 onde foram
atendidos 1.889 pacientes.
Tabela 33 - Pacientes com PMC por substância de consumo
Pacientes com PMC
Substância Psicoactiva
2009
2010
2011
Álcool
1.014
1.267
1.429
Tabaco
45
392
150
Cannabis sativa
219
541
484
Opióides (heroína)
48
20
40
Cocaína
26
160
73
Solventes voláteis
00
0
18
Outros estimulantes incluindo
00
18
00
cafeína
Múltiplas
291
587
903
Hipnóticos
51
67
100
Alucinógenos
05
10
00
Substância não especificada
190
0
00
TOTAL
1.889
3.062
3.197
Fonte: Relatórios Anuais de 2010 e 2011 do Programa de Saúde Mental

De acordo com a tabela 33, a principal causa de procura dos serviços por problemas
mentais e de comportamento (PMC) continua a ser o consumo nocivo de bebidas
alcoólicas. Em segundo lugar encontram-se os consumidores de múltiplas substâncias,
onde as bebidas alcoólicas e a cannabis sativa vulgo suruma são as duas drogas mais
associadas. E por último em terceiro lugar esta a suruma.
Em 2010 verificou-se um aumento considerável de pacientes que procuraram os serviços
para tratamento devido aos consumos do tabaco, Cannabis Sativa, cocaína, outros
estimulantes e múltiplas susbtâncias (álcool e tabaco).
A prevenção terciária tem como objectivo essencial evitar a recaída, visando a
reintegração do indivíduo na sociedade, possibilitando-lhe novas oportunidades de
engajamento na escola, nos grupos de amigos, na família, no trabalho, entre outros
sectores.
Assim o MiSAU em colaboração com o MMAS e organizações comunitárias realiza as
seguintes actividades: o seguimento dos pacientes que tiveram alta do internamento ao
nível das consultas externas; a reintegração familiar e social e as visitas domiciliares aos
pacientes com transtornos mentais e do comportamento decorrentes do consumo do
álcool e outras drogas.
O número de pacientes reitegrados reduziu de 118 em 2010 para 87 em 2011; e o número
de visitas domiciliares também reduziu de 2010 para 2011, de 348 para 306,
respectivamente. Por outro lado houve uma subida significativa do número de consultas
de controlo de 2.064 para 2.271 de 2010 para 2011 (figura 41).
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Figura 41 - Actividades de Prevenção Terciária de 2010 e 2011.

Fonte: Relatórios Anuais de 2010 e 2011 do Programa de Saúde Mental

Conclusão
Em 2010 verificou-se um aumento de pacientes com perturbações mentais e de
comportamento decorrente do consumo de substâncias psicoactivas comparativamente
aos anos passados. Cerca de 41% dos pacientes teve o consumo nocivo de bebidas
alcoólicas continua a ser a principal causa de procura dos serviços, sendo
maioritariamente do sexo masculino.
Importa referir que a expansão dos Serviços de Psiquiatria e Saúde Mental no país, e a
maior consciêncialização das Comunidades sobre a relação entre saúde e consumo de
drogas são os dois factores que influenciaram para o aumento do número de pacientes.
Perspectivas
i.
Formar mais núcleos anti-drogas, entre outros locais, sobretudo nos de residência
e estabelecimentos de ensino, visando aumentar a capacidade de intervenção na
arena de prevenção e combate ao tráfico e consumo ilícitos de drogas;
ii.
Prosseguir com a intensificação da divulgação das mensagens anti-drogas nos
aglomerados populacionais, com recurso às linguas locais e uso de varias técnicas
de disseminação de informação;
iii.
Ampliar a capacidade de atendimento e tratamento dos toxicodependentes nas
unidades sanitárias;
iv.
Criar bases para iniciar a implementação do Plano Estratégico de Prevenção e
Combate à Droga, após a sua aprovação;
v.
Intensificar as deligências conducentes à obtenção de apoios de parceiros
nacionais e internacionais, para as actividades de prevenção e combate à droga.
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Indicador do GARPR # 2.1.: Número de seringas distribuidas por pessoa, por programas
de agulhas e seringas, para os usuários de drogas injectáveis
Indicador do GARPR # 2.2.: Percentagem de usuários de drogas injectáveis que
declararam ter usado preservativo na última relação sexual
Indicador do GARPR # 2.3.: Percentagem de usuários de drogas injectáveis que
declararam ter utilizado seringas esterilizadas na última vez em que se injectaram
Indicador do GARPR # 2.4.: Percentagem de usuários de drogas injectáveis que pediram
o teste de HIV, foram testadas e receberam o resultado nos últimos 12 meses
Indicador do GARPR # 2.5.: Percentagem de usuários de drogas injectáveis que vivem
com HIV
Presentemente, não estão disponíveis dados para estes indicadores.
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PROGRAMAS DE MITIGAÇÃO DO IMPACTO
Apoio a crianças afectadas pelo HIV
O Governo de Moçambique define como órfãos, as crianças
que tenham perdido um ou ambos os pais. Doze porcento
das crianças inquiridas pelo Inquérito de Indicadores
Múltiplos de 2008 (Multiple Indicator Cluster Survey 2008)45
eram órfãos, dos quais 11% eram órfãos de um dos
progenitores e 1%, órfãos de ambos. Outros 6% eram
considerados “vulneráveis”.

Figura 42 – Crianças Órfãs
e Vulneráveis por província

O número de órfãos é muito maior em áreas com a
prevalência elevada de HIV, particularmente nas províncias
do sul em comparação com as províncias do centro e norte do
país (Figura 42). Para além disso, mais crianças órfãs e
vulneráveis vivem em áreas urbanas em comparação com as
áreas rurais (20 e 16%, respectivamente).
O número total de órfãos de 0-17 anos de idade foi projectado
a aumentar ao longo do período 2000 - 2015. Em 2011
estimou-se que o número de órfãos maternos era de 936 mil,
sendo 424 mil devido ao SIDA e 512 mil devido a outras
causas46.
Fonte: MICS 2008

Em Moçambique, 12% dos menores de 18 anos são órfãos de
mãe, pai ou de ambos. Como seria de esperar, a prevalência de órfãos aumenta com a
idade da criança, de 3% (8% em 2003, IDS) entre crianças do 0-4 anos até 29% (31% em
2003, IDS) entre os que tem 15 a 17 anos. A orfandade é mais frequente nas crianças que
vivem nas áreas urbanas que as das áreas rurais (15% contra 11%)47.
Combinado com uma análise prévia do Inquérito Demográfico e de Saúde de 2003 que
constatou que os órfãos do sexo feminino entre os 15 e 17 anos têm mais probabilidades
do que as não-órfãs de se terem iniciado sexualmente, e que as órfãs maternas do sexo
feminino têm mais probabilidades do que as não-órfãs de terem sido casadas48, sendo a
implicação a especial vulnerabilidade dos adolescentes, em particular, das raparigas.
A orfandade também é associada ao estado serológico das crianças. Segundo o INSIDA
2009, a prevalência do HIV é de 3,2% em crianças órfãs de mãe, pai ou ambos projenitores,
comparativamente a 1,3% entre crianças não órfãs.

National Statistics Institute. Multiple Indicator Cluster Survey, 2008. 2009
Resultados da Vigilância Epidemiológica do HIV e seu Impacto Demográfico Moçambique: Actualização,
Ronda 2009
47 INSIDA 2009. Página 25.
48 Tia Palermo and Amber Peterman. Are Female Orphans at Risk for Early Marriage, Early Sexual Debut, and
Teen Pregnancy? Evidence from Sub-Saharan Africa. Studies in Family Plannning. 2009; 40[2]: 101–112)
45
46
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As Crianças Órfãs e Vulneráveis (COV’s) têm mais probabilidades de viver em agregados
familiares pobres, chefiados por mulheres, e/ou por uma pessoa sem educação formal.
Alguns agregados familiares são chefiados por uma criança, ou esta deve agir como
principal provedor das necessidades básicas, devido à doença ou incapacidade dos
membros adultos da família. As crianças possuem recursos e rendimentos limitados e,
assim, sempre têm de recorrer a estratégias de risco para a sobrevivência, tais como
casamento precoce, sexo transaccional e trabalho infantil perigoso. As crianças também
têm acesso limitado a recursos, tais como, saúde, alimentação, serviços legais, financeiros
e ajuda psicológica. Em adição a estes desafios, como resultado do SIDA, as COV’s sempre
vivem o estigma e a discriminação social e, potencialmente, encaram a exclusão nas suas
comunidades. As COV’s são também propensas à discriminação na alocação de recursos,
pois não são descendentes biológicos directos do chefe do agregado familiar. A herança
reclamada pelos familiares sempre resulta na espoliação da propriedade da criança chefe
de família.
Contexto Político e Institucional
A segunda Estratégia de Redução da Pobreza Absoluta de Moçambique 2005-2009
(PARPA II) inclui metas concernentes às COV’s, tais como desenvolver e consolidar redes
de segurança social para os cidadãos mais desfavorecidos (incluindo as crianças órfãs e
vulneráveis) e assegurar que o rácio de frequência escolar e o rácio de malnutrição entre
as crianças órfãs e vulneráveis seja igual ao rácio das crianças não-órfãs. O PARPA II inclui
a meta de provisão de um mínimo de três a seis serviços básicos identificados (saúde,
nutrição, educação, apoio psicossocial, legal e apoio financeiro) a 30% dos agregados
familiares com COV’s.
Moçambique já deu alguns passos em direcção à satisfação das necessidades das crianças
mais vulneráveis no país, como por exemplo a elaboração do Plano Nacional de Acção
para as Crianças (PNAC 2006-2010), que visa assegurar a protecção dos direitos civis,
humanos e a segurança das crianças através do desenvolvimento e coordenação de
actividades dos principais intervenientes e, o Plano Multi-sectorial para as Crianças Órfãs
e Vulneráveis (PACOV, 2006-2010), que aborda as necessidades específicas desta
população em crescimento. O Governo define a provisão de, pelo menos, três desses
serviços como padrão mínimo para os cuidados das COV’s. Ambos os planos também
declaram o cometimento do Governo para a extensão dos serviços de registo de
nascimento para COV’s, essencial para a redução da vulnerabilidade. A Lei de protecção
Social, aprovada em 2007, apela para a provisão de segurança social básica para pessoas
pobres e crianças em situação difícil.
Indicador do GARPR # 7.4.: Percentagem de agregados familiares que receberam apoio
económico externo nos últimos 3 meses.
Actualmente, não existem dados para este indicador.
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O Inquérito sobre Indicadores Múltiplos de 2008, constatou que apenas 22% de agregados
familiares com crianças órfãs e vulneráveis recebem algum apoio externo49; a maior parte
deste chega através da Educação (20% das COV’s), com 2% a receber apoio material ou
financeiro, e menos de 1% recebendo apoio médico. Outra estatística preocupante é de
que apenas 20% das crianças do quintil mais pobre recebe apoio externo gratuito,
comparado com 27% das crianças que se encontram no quarto quintil mais pobre (Figura
43).
Figura 43 – Crianças órfãs e vulneráveis pelo SIDA cujos agregados familiares receberam
apoio externo básico gratuito para os cuidados da criança, por quintil de riqueza, 2008.

Fonte: MICS, 2008.

Outra questão a considerar no contexto dos programas que se endereçam a COV’s é que,
tal como foi discutido previamente, muitas crianças vivem com adultos que tomam conta
delas. Contudo, um estudo em Moçambique realizado em 2006 constatou que uma criança
órfã e vulnerável custa uma média de US$ 21 por mês e cuidar de uma pessoa vivendo com
HIV custa US$ 30, enquanto que um idoso tinha, por mês, em média, um rendimento
equivalente a apenas US$ 12,1.50 Obviamente que, para um idoso atingir este custo é um
grande desafio.
Principais Resultados
A quantidade total de recursos disponíveis para o Sector da Acção Social em 2011 é de
1.432 milhões de MT (quando em 2010 foi de 1.029 milhões de MT). O valor, em ambos os
anos, equivale a mais ou menos 1% do OE global. Este montante não inclui os Serviços
Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (que equivale ao total de 1.222 milhões de MT,
onde acreditamos que uma pequena percentagem corresponde ao Ministério da Mulher e
Acção Social e respectivas Direcções Provinciais). Para 2011, o montante do sector passa a
incluir os Programas de Protecção Social administrados pelo INAS. No entanto, a
comparação ao longo dos anos é difícil, pois em anos anteriores o mesmo não acontecia. A
partir de 2008, o INAS passa a contar com o apoio externo de quatro parceiros (Países
Baixos, DFID, UNICEF e OIT) reforçando os fundos internos do Programa de Subsídio de
Alimentos (PSA) (figura 44). A proporção de recursos internos e externos ao INAS
corresponde em média a 70% e 30%, respectivamente51.
INE, 2009. Moçambique – Inquérito sobre Indicadores Múltiplos.
HelpAge International. Mind the gap: HIV and AIDS and older people in Africa. 2008.
51 Sector da Acção Social. Informes Orçamentais, Abril de 2011
49
50
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Figura 44 – Evolução do Orçamento dos Programas de Protecção Social (PSA + outros
programas) (103), 2008-2011

Esta informação não aparece de forma clara no OE antes de 2011, talvez porque o apoio
dos parceiros destinados ao PSA aparecia dentro dos fundos ao INAS e/ou suas direcções
provinciais. De qualquer forma, é importante notar que os programas de protecção social
absorvem quase metade do valor do sector inteiro – o que é bastante positivo, indicando
que uma grande parte dos fundos do sector vão directamente para os próprios
beneficiários dos programas de protecção social. Em 2011, estes programas compreendem
cerca de 0,5% do OE, uma ligeira redução em termos relativos, quando comparado a 2010
(0,6%). Olhando mais atentamente para o PSA, percebemos que o número de beneficiários
também cresce ao longo dos anos, seguindo o crescimento das transferências. Mas o valor
da transferência é o mesmo desde 2008 (figura 45).
Figura 45 – Evolução do número de beneficiários e transferências do PSA (2008-2011)

Em 2010 o MMAS desenvolveu algumas acções que consitiram no seguinte:
- Programa Localização e Reunificação Familiar foram documentadas 1.197 crianças
desamparadas das 3.500 planificadas e reunificadas 1.517 crianças das 2.500
planificadas, sendo 1.143 em famílias próprias e 374 em famílias substitutas, o que
corresponde a 34,2% e 60,7% de realização, respectivamente.
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-

-

-

Programa de Educação Pré-Escolar, nos 15 centros públicos foram atendidas 1.869
crianças das 1.900 planificadas que corresponde a execução de 98.8%. Funcionaram
igualmente 182 centros infantis privados dos 170 planificados e 663 escolinhas
comunitárias das 570 planificadas que atenderam um total de 16.079 crianças das
15.000 planificadas e 51.364 das 55.000 crianças planificadas, respectivamente, o que
corresponde a uma realização de 107,2% e 93,4%. No que diz as capacitações foram
capacitados 323 educadores das Escolinhas Comunitárias e de Jardins Infantis, em
matéria de atendimento à criança em idade pré-escolar.
Atendimento à Criança em Situação Difícil foram atendidas 30.760 crianças em
situação difícil das 27.000 planificadas nos 176 centros de acolhimento existentes no
país, o que corresponde uma execução de 113,9%. Igualmente, foram atendidas 949
crianças em 8 infantários públicos das 500 crianças planificadas em 36 infantários e
1.588 em 30 infantários privados das 1.900 crianças planificadas, o que corresponde a
uma realização de 189,8% e 83,6% respectivamente.
Foram igualmente assistidas 253.770 crianças em situação difícil das 301.341
planificadas a nível das comunidades, o que corresponde a uma realização de 84,2%.
Estas crianças beneficiaram-se de apoio multiforme em produtos alimentares, material
escolar, kits de material diverso, atestados de pobreza, redes mosquiteiras, vestuário,
em todo o País.

Também são de destacar as seguintes actividades:
- 22% dos agregados com órfãos recebe algum apoio externo;
- Durante o ano fiscal de 2010, 237.200 COV’s receberam apoio do USG52;
- O Grupo Técnico Multi-sectorial para as Crianças Órfãs e Vulneráveis, compreendido
pela sociedade civil e parceiros de desenvolvimento enceta uma revisão de progresso
regular do PACOV. Em adição, todas as 11 províncias e 54 distritos estabeleceram
grupos de trabalho similares;
- Em parceria com a USAID, o MMAS encontra-se a desenvolver os padrões mínimos de
cuidados e apoio para COV’s;
- Em parceria com a Save the Children, o MMAS desenvolveu um guião para o
estabelecimento e funcionamento de comités de protecção da criança;
- Actualmente, existem cerca de 531 comités comunitários para apoiar as COV’s;
- Uma base de dados de COV’s está sendo desenvolvida no MMAS;
- O número de COV’s que receberam apoio do DPMAS/ONGs assistidas pela UNICEF em
2011 foi de 212.096.
Desafios principais
•
•

•

Definir padrões de qualidade dos seis serviços providenciados à criança mais
vulnerável;
Melhorar a capacidade do MMAS aos níveis nacional, provincial e distrital e impôr
limites em termos do número de funcionários, as suas qualificações e alocação de
orçamentos;
Estabelecimento de uma monitoria compreensiva para a reportagem do número
de crianças alcançadas tanto pela sociedade civil como pelo Governo.

52 Este número não inclui todas as organizações da sociedade civil; apenas os programas financiados pelo USG.
www.pepefar.gov/countries/mozambique/index.htm
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Acções Principais necessárias para a extensão do Acesso Universal dos Cuidados
para as COV’s:
• Fortalecer a capacidade das famílias e comunidades para responder às
necessidades das COV’s e em prover o acesso aos serviços básicos. A política do
Governo promove os cuidados baseados na comunidade, ao invés de cuidados
institucionais para a COV’s;
• Fortalecer o apoio psicossocial, melhorar os programas de desenvolvimento da
infância e enfatizar esforços de programação sensível ao género;
• Assegurar que o Programa de Subsídio de Alimentos se transforme num
mecanismo efectivo para assistência social alcançando as crianças mais
vulneráveis;
• Implementar o subsídio da criança para o agregado apoiando a COV’s como uma
medida de mitigação de impacto do HIV enquanto parte da estratégia de Protecção
Social Básica.
• Garantir a elaboração de um novo Plano Nacional de Acção para a Criança para o
quinquénio 2012-2016, o qual deve integrar os objectivos e acções propostas no
quadro do PACOV. Este plano, deve estar alinhado com os Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio que por coincidência têm o seu prazo de
cumprimento daqui a 5 anos, assim como deve estar alinhado com o PARPA ora em
elaboração.
• Garantir que o PNAC tenha um orçamento realista e que tome em conta os
recursos disponíveis no país (CFMP) assim como as possibilidades de mobilização
de recursos adicionais, bem como a contribuição que pode ser dada pelas OSCs;
• Assegurar o funcionamento dos órgãos de coordenação previstos no PNAC e que
estes sejam envolvidos e tomem parte do processo de elaboração do novo PNAC
para que se assegure a apropriação e o compromisso institucional; As crianças
deverão ser adequadamente envolvidas no processo de elaboração do novo PNAC
bem como na monitoria e avaliação do mesmo. Deverá assegurar-se que exista
uma versão acessível às crianças do novo PNAC.
• Manter o princípio de integração do PNAC nos instrumentos de planificação e
monitoria do Governo (PES e Balanço do PES).
• No novo PNAC, dar maior ênfase aos objectivos relacionados com o acesso à saúde,
à educação, ao lazer e diversão, à protecção incluindo contra a violência, o abuso e
o trabalho infantil que são aqueles onde os progressos alcançados estão longe dos
objectivos e metas preconizados. A questão das crianças órfãs e vulneráveis deve
merecer também uma atenção especial;
• Fortalecer a capacidade do MMAS em recursos humanos e materiais para que
possa exercer com eficiência o seu papel de liderança do PNAC.
• Garantir que as instituições com responsabilidade de regulamentação das diversas
leis de protecção dos direitos da criança aprovadas, possam desencadear acções,
com vista a operacionalização destas leis.
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Frequência escolar entre órfãos e não órfãos
Os dados do Inquérito de Indicadores Múltiplos de 2008 (MICS 2008) revelam que 81% de
crianças em idade escolar primária (6-12 anos) estão a frequentar a escola (taxa líquida de
frequência escolar). A diferença por sexos é de 2%, com 82% para os rapazes e 80% para
as raparigas. As taxas líquidas de frequência são mais baixas nas zonas rurais (79%)
comparativamente às urbanas (89%).
Uma em cada cinco crianças em idade escolar para o ensino secundário (13-17 anos)
frequentam esse nível (taxa líquida de freqüência do ensino secundário). A diferença entre
as zonas rurais (10%) e as zonas urbanas (38%) na frequência do ensino secundário é
mais ampla que na do ensino primário.
Quarenta e quatro por cento dos alunos que frequentam a escola primária têm idade
superior a 12 anos. A entrada tardia na escola, aliada à taxa de repetição, é factor que
contribui para a elevada percentagem de alunos com idade superior à oficial para o
respectivo nível. O MICS, constatou que 35% de crianças com idade de ingresso para a
escola primária não frequentam a escola. A percentagem de não freqüência é mais elevada
nas zonas rurais (39%) que nas zonas urbanas (27%) e entre crianças do sexo feminino
(38%) que do sexo masculino (33%). As taxas de frequência são menores em órfãos de pai
e de mãe.
A taxa de frequência de crianças com idades compreendidas entre os 10 e 14 anos cujo pai
e mãe tenham morrido é de 77%, mais baixa se comparada com a das crianças (na mesma
faixa etária) cujos pais estão vivos e que vivem com pelo menos um progenitor (87%). A
diferença entre os órfãos de pai e mãe e os não-órfãos é maior nas áreas urbanas (82%
contra 92%, respectivamente) do que nas zonas rurais (77% contra 84%,
respectivamente).
De acordo com o Inquérito Nacional de Prevalência, Riscos Comportamentais e
Informação sobre o HIV e SIDA em Moçambique (INSIDA 2009), das crianças com idade
compreendida entre os 10 e 14 anos, 66% das mais vulneráveis frequentam a escola,
comparado a 79% das menos vulneráveis. Esta situação não é muito diferente da
encontrada no IDS em 2003, quando 63% das crianças mais vulneráveis contra 78% das
menos vulneráveis frequentavam escola.
A diferença na frequência escolar entre as crianças mais e menos vulneráveis depende do
sexo e da residência. Entre crianças do sexo masculino, não há diferença entre as
vulneráveis e as não vulneráveis (80% para ambos), enquanto para crianças do sexo
feminino apenas 53% das mais vulneráveis frequentem a escola, comparado a 79% das
menos vulneráveis. Em áreas urbanas, 68% das crianças mais vulneráveis frequentam a
escola, comparado a 86% das crianças menos vulneráveis. Em áreas rurais a diferença é
similar: 65% das crianças mais vulneráveis comparada a 77% das crianças menos
vulneráveis frequentam a escola.
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Principais Resultados
Segundo dados do Ministério da Educação (MINED) de 2007 a 2011 o número de crianças
órfãs e vulneráveis que frequentam a escola tem vindo a aumentar ao longo dos anos, de
628.933 para 776.775, respectivamente. Embora tenha sido registado um decréscimo de
2010 para 2011, de 810.161 para 776.775, respectivamente (tabela 34). Conforme
indicam os estudos acima descritos, entre este grupo de crianças em geral os rapazes
registam maior frequência escolar do que as raparigas e os órfãos de pai têm maior
frequência que os de mãe, e este último grupo tem melhor frequência que as crianças órfãs
de ambos progenitores.

Ano
2007
2008
2009
2010
2011

Tabela 34 - Número de alunos órfãos por sexo, EP1 e EP2, 2007-2011
Ófãos de Pai
Ófãos de Mãe
Ófãos de Ambos
H
M
H
M
H
M
176.435
147.632
94.994
84.113
67.746
58.013
213.900
181.986
113.301
101.924
80.990
71.227
218.894
190.027
116.783
108.834
86.330
78.075
224.414
196.533
117.461
109.801
84.835
77.117
216.513
191.088
112.730
106.321
78.252
71.851

Fonte: MINED (Levantamento Estatístico do "03 de Março"), 2011.

Em 2011, o MMAs através do programa de Promoção da Justiça Social, realizou as
seguintes actividades:
• Foram reunificadas 1.128 crianças, sendo 869 (412 meninas e 457 rapazes) em
famílias próprias e 259 (138 meninas e 121 rapazes) em famílias substitutas das
1.026 planificadas, o que corresponde a uma realização de 109%;
• foram integradas 360 crianças órfãs e vulneráveis em cursos de formação
profissional;
• foi prestada assistência a 280.436 crianças órfãs e vulneráveis a nível das
comunidades das 340.324 planificadas, o que corresponde a uma realização de
82,4%. Estas crianças beneficiaram-se de apoio multiforme em produtos
alimentares, material escolar, kits de utensílios diversos de uso doméstico,
vestuário, redes mosquiteiras, atestados de pobreza, em todas as províncias;
• foram encaminhadas ao ensino inclusivo 2.505 (1.124 meninas e 1.378 rapazes)
crianças e jovens com deficiência, o que representa a uma realização de 205,3%;
• foram atendidas 307 (119 meninas e 188 rapazes) integradas nas escolas
especiais, o que representa uma realização de 83,4%;
• foram atendidas 89 (37 meninas e 52 rapazes) crianças com deficiência no
Instituto de Deficientes Visuais, o que representa a uma realização de 108,5%.
Principais Desafios
• Persistem desigualdades significativas em termos de acesso à educação, baseadas
por exemplo no género, o nível de pobreza, o nível de educação dos pais e a área de
habitação da criança.
• Os órfãos duplos têm uma taxa de inscrição na escola mais baixa do que os outros
grupos; são necessários mais dados sobre a frequência escolar das COV’s
comparadas com os não-órfãos.
• O estigma e a discriminação relacionado com o HIV ainda persistem ao nível da
comunidade. Esta pode resultar em exclusão das crianças mais vulneráveis da
escola, com a desculpa de não existirem mais vagas ou devido a discriminação na
escola.
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Acções principais para a extensão do Acesso Universal das Crianças Órfãs e
Vulneráveis à educação
• Garantir que as famílias que cuidam de COV’s estejam conscientes dos direitos de
todas as crianças ao acesso à educação;
• Assegurar que o MINED possua recursos suficientes para acomodar todas as
crianças em todas as províncias, possivelmente através da re-introdução do
Subsídio de Educação para as COV’s; melhorar a infra-estrutura escolar; e possuir
professores qualificados suficientes;
• Continuar a enfatizar a implementação de actividades pelo MINED e o MMAS,
relacionadas com o estigma e discriminação relacionados com o HIV;
• Enfatizar mais ainda a coordenação entre o MINED e o MMAS ao nível local, de
modo a assegurar que as taxas de frequência escolar das COVs estejam em
paridade com as taxas dos não-órfãos;
• Facilitar o acesso das COV’s ao ensino secundário, através da melhoria do acesso
aos certificados de pobreza.
De acordo com a tabela 35, abaixo, verifica-se um aumento na frequência escolar de
crianças órfãs no país, de 62,6% em 2003, para 65,9% em 2009.
Indicador do GARPR # 7.3.: Actual frequência escolar entre as crianças órfãs e
não órfãs com idades compreendidas entre os 10-14 anos.
Tabela 35 – Actual frequência escolar entre as crianças órfãs e não órfãs com idades
compreendidas entre os 10-14 anos.
Valores
Desagregados
Todas
Métodos de Medição
10-14
Sexo
Mascul.
Femin.
ÓRFÃOS
Numerador: Número de crianças que perderam ambos
85
50
35
os pais e que frequentam a escola
Denominador: Número de crianças que perderam
129
63
66
ambos os pais
Valor do Indicador: Percentagem
65,9%
79,4%
53,0%
NÃO- ÓRFÃOS
Numerador: Número de crianças cujos pais estão vivos,
que vivem com pelo menos um dos pais e que
1.798
973
823
frequentam a escola
Denominador: Número de crianças cujos pais estão
2.268
1.221
1.046
vivos, que vivem com pelo menos um dos pais
Valor do Indicador: Percentagem
79,3%
79,7%
78,7%
[Fonte: INSIDA, 2009]
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Pessoas Idosas
A Lei de defesa dos direitos e combate à estigmatização e discriminação das pessoas
vivendo com o HIV reconhece na sua nota introdutória que a epidemia afecta todos os
grupos sem distinção de idade, raça e sexo, e ainda estabelece como um dos grupos de
pessoas vivendo com HIV e SIDA em estado de vulnerabilidade, as pessoas idosas que,
para além de outros direitos consagrados constitucionalmente e em outras dispositivos
legais têm o direito a ser apoiadas pela família e acolhidas em centros de acolhimento em
caso de necessidade.
Por outro lado, tanto a política para a pessoa idosa e sua estratégia de implementação,
como o plano nacional para a pessoa idosa apontam como prioridades: a) realizar estudos
para avaliação dos efeitos do HIV na terceira idade; b) envolver activamente a pessoa
idosa nos programas de prevenção e combate ao HIV; c) providenciar aconselhamento e
apoio psicológico para as pessoas da terceira idade que perderam os seus filhos.
Em relação ao PENIII, elaborado com a participação das organizações da sociedade civil,
importa referir uma grande evolução ao incluir como um dos grupos de maior risco as
pessoas idosas as quais, tal como os outros grupos devem beneficiar de serviços e
informação sobre a prevenção primária e secundária do HIV, bem como do acesso ao
tratamento.
Principais Resultados
Apesar da inclusão das pessoas idosas como um grupo de risco nas diferentes leis e
políticas nacionais, não existem dados sobre a prevalência do HIV neste grupo. Na análise
do perfil epidemiológico do país, o PENII foi silencioso em relação ao grupo etário a partir
dos 50 anos de idade. Todos os dados são centrados no grupo etário dos 15 aos 49 anos,
facto que impossibilita ter uma dimensão real sobre como a epidemia afecta as pessoas
idosas, quantas pessoas idosas estão infectadas, quantas estão recebendo tratamento ARV
e quantas foram testadas. Na perspectiva de melhorar e tornar a informação inclusiva, o
PEN III prevê introduzir as idades superiores aos 49 anos nos dados estatísticos.
Contudo, com a realização do INSIDA em 2009, pela primeira vez foi possível obter dados
de prevalência nas pessoas idosas. No INSIDA foram inquiridas um total de 1.370 pessoas
de 50 a 64 anos, dos quais 54% eram mulheres. Em relação ao conhecimento geral,
definido como conhecimento abrangente sobre HIV e SIDA e que rejeitam concepções
erradas mais comuns sobre a transmissão e a prevenção do HIV, 17,3% das mulheres e
29,6% dos homens idosos responderam correctamente, ligeiramente menor que a
percentagem da amostra total do estudo de 30,1% nas mulheres e 34,3% nos homens. A
actividade sexual recente neste grupo de idade é importante, sendo que a proporção das
mulheres que tiveram relações sexuais durante o último ano foi de 17,7% e 15,9% dos
homens. O relatório demonstrou que 17,1% dos homens idosos reportou 2 ou mais
parceiros sexuais nos últimos 12 meses, e que somente 1.4% destes utilizou o
preservativo. Por outro lado apenas 0,2% de mulheres, do mesmo grupo de idade,
reportaram terem tido 2 ou mais parceiros sexuais nos últimos 12 meses. É interessante
ainda referir, que nos últimos 12 meses, o facto que 2% dos homens idosos inquiridos
reportaram ter pago a sua parceira em troca de relações sexuais.
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O Ministério da Mulher e Acção Social (MMAS) estabeleceu o programa de Promoção da
Justiça Social, cujo objectivo é de atender pessoas idosas nos Centros de Apoio a Velhice
públicos e nos Centros Comunitários Abertos. Para 2011 estabeleceu como metas: i)
atender 460 pessoas idosas nos centros de apoio a velhice públicos; ii) atender 399
pessoas idosas nos centros comunitários abertos, iii) elaborar e aprovar o II°PNAD.
Principais Resultados
Em 2011, o MMAS através do programa de Promoção da Justiça Social, realizou as
seguintes actividades:
- Atendeu 349 pessoas idosas (174 homens e 175 mulheres) em 13 Centros de
Apoio a Velhice públicos existentes no País, correspondendo a uma realização de
75,9%.
- Assistiu 369 (163 homens e 206 mulheres) pessoas idosas em 14 Centros de Apoio
a Velhice privados existentes no País.
- Atendeu 3.614 pessoas idosas em 16 Centros Abertos existentes no País,
correspondendo a uma realização de 106,3%.
- Iniciou a elaboração do II° PNAD 2011-2019, tendo sido aprovados os respectivos
Termos de Referência e lançado o concurso para contratação da assistência
técnica.
Principais Desafios
Os principais desafios em relação ao HIV relativamente às pessoas idosas são:
• A falta de dados sobre o impacto da doença nas pessoas idosas resultante da não
desagregação da informação em relação aos grupos etários: jovem, adulto e idoso;
• Os serviços de aconselhamento e testagem não estão preparados em termos
estruturais para receber a pessoa idosa, fornecer-lhe a informação necessária e acima
de tudo fazê-la sentir-se confiante para se abrir e falar;
•
A concepção de programas de sensibilização e educação para prevenção está mais
direccionado para grupos etários mais jovens;
• Existência de muito poucas organizações que trabalham na promoção e defesa dos
direitos das pessoas idosas.
Principais Recomendações
• É urgente a desagregação dos dados sobre a prevalência do HIV tendo em conta os
grupos etários: Jovens (15-24 anos); adultos (25-49 anos); idosos (acima de 50 anos);
• As unidades de aconselhamento e testagem devem estar preparadas para receber
pessoas de todos os grupos etários, através da formação de conselheiros jovens
direccionados a trabalhar com pessoas mais jovens e conselheiros mais velhos para
trabalhar com pessoas idosas;
• Na concepção de programas de sensibilização e educação para prevenção e
tratamento do HIV e SIDA de âmbito nacional, é necessário que se faça a consulta e
auscultação às organizações que trabalham na área de defesa dos direitos da pessoa
idosa, de modo a permitir a existência de mensagens direccionadas à terceira idade.
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IV.

DOCUMENTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS EM MOÇAMBIQUE

IV.1 Em 2009, o Conselho Nacional de Combate ao SIDA (CNCS) iniciou o processo de
documentação de “Boas práticas” no âmbito das intervenções nas áreas de prevenção,
tratamento e mitigação do impacto do HIV e SIDA em Moçambique. O objectivo deste
processo é fortalecer a troca de experiências entre os diferentes actores da Resposta
Nacional ao HIV e SIDA, ajudando assim, a motivar e capacitar outros e finalmente
melhorar a qualidade dos projectos e/ou programas de HIV e SIDA.
O primeiro processo a ser desencadeado foi o da produção da brochura de “Boas práticas”
com base num projecto-piloto implementado nas Províncias de Manica, Sofala e
Inhambane. E em 2010 foi produzido um filme Institucional também sobre as boa práticas.
A informação sobre as “Boas práticas” é resultante da avaliação pelo júri local de 9
projectos na área da prevenção, nas 3 províncias já referidas, à razão de 3 projectos por
Província.
Elaboração da Brochura sobre as Boas Práticas
A brochura serve como instrumento de aprendizagem para todo o país, explicando “Boas
Práticas” de uma maneira simples e baseado em evidências. Assim, a produção da
brochura compreendeu a realização das seguintes actividades:
i.
Elaboração dos Termos de Referência;
ii.
Apresentação do concurso aos parceiros de implementação nas províncias (fóruns
de comunicação) para a submissão das propostas;
iii.
Constituição de um júri multissectorial (sociedade civil, público e privado);
iv.
Avaliação das propostas e Premiação dos vencedores pelos Núcleo Provincial de
Combate ao SIDA (NPCS) dos seguintes projectos ligados à área de prevenção:
a. Kwaeza - utiliza o teatro com enfoque a metodologia do “teatro do oprimido”
para passar mensagens de sensibilização ao HIV e SIDA;
b. AJUDECO - utiliza debates sobre matérias ligadas ao HIV e SIDA;
c. Rádio Comunitária de Maçaquese - utiliza a Rádio Comunitária para promover
debates e programas sobre matérias ligadas ao HIV e SIDA;
d. LeMusica - passa as mensagens de sensibilização do HIV e SIDA através da
música;
e. Pembemuca - utiliza palestras com envolvimento dos lideres comunitários
para passar as suas mensagens de sensibilização ao HIV e SIDA;
f. Positivo - passa as mensagens de sensibilização do HIV/SIDA através da
música;
g. PROVIDA - utiliza palestras e Workshop com envolvimento dos líderes
comunitários para passar as suas mensagens de sensibilização ao HIV e SIDA;
h. PANBHONZI - faz sensibilização de jovens universitários que trabalham duma
forma interactiva com outros jovens (educação de pares), usando a
metodologia “pontes de esperança”. É um projecto que está baseado na
Universidade Católica da Beira;
i. Rede Cristã contra o HIV e SIDA - faz sensibilização através de palestras e ATS.
O seu grupo alvo são presidiários.
v.
Visitas ao campo e documentação pelo NPCS;
Elaboração dos textos em conjunto entre os NPCS e actores chave;
vi.
Sistematização do documento.
vii.
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Produção do Filme Institucional
A partir da experiência da produção da brochura, o CNCS concebeu a produção de um
filme sobre os esforços da Sociedade civil na resposta ao HIV e SIDA, que fosse
representativo do que é feito em todo o País. Nasceu assim, o filme “Vozes Escondidas de
Amor ao Próximo”.
As acções que corporizam o filme enquadram-se nos domínios da prevenção, tratamento e
mitigação do impacto, ancoradas em núcleos comunitários como forma de fundamentar a
sua sustentabilidade nas 11 províncias do País.
Uma vez que os NPCS haviam identificado os projectos com boas práticas, a produção do
filme compreendeu a realização das seguintes actividades:
i.
Elaboração dos Termos de Referência;
ii.
Apresentação de um projecto, por Província, pelos NPCS;
iii.
Contratação de uma empresa moçambicana de filmagem para produzir o filme;
iv.
Produção do guião;
Realização de visitas ao campo e produção do filme, pela empresa contratada e
v.
NPCS, nos seguintes projectos:
a. Cantinho da Solidariedade - área de mitigação, apoio a crianças órfãs e
vulneráveis (COV’s), distribuição do material escolar;
b. ADPP Total Controle da Epidemia - área da prevenção, desenvolve actividades
de aconselhamento e testagem em saúde comunitária (ATS-C) e distribuição do
preservativo;
c. Voci-Volti (Saúde e Apoio a Famílias Vulneráveis) - área da mitigação,
desenvolve actividades de apoio à crianças órfãs e suas famílias bem como a
distribuição da cesta básica;
d. PANBHONDZI - área da prevenção, faz a sensibilização de jovens universitários
que trabalham de forma interactiva com outros jovens (educação de pares),
usando a metodologia “pontes de esperança” é um projecto que está baseado
na Universidade Católica da Beira;
e. Luz da Vida - área do tratamento, faz tratamento TARV com vista ao
prolongamento da vida das PVHIV e área da mitigação, onde desenvolve acções
de cuidados domiciliários;
f. Semeando Saúde/Padre Úsera - área de tratamento, está involvido no
prolongamento da vida através da medicina natural com enfoque a plantas
medicinais, xaropes com base em alho, mel e pomadas para tratamento de
sarcomas com base em aloé vera;
g. Pembemuca - área de mitigação, dá apoio à COVs através da sua integração em
famílias substitutas, distribuição da cesta e material escolar básicos e cuidados
domiciliários;
h. Centro Juvenil Contra SIDA - área de prevenção, faz a sensibilização dos jovens
em matéria do HIV e SIDA, com enfoque a Saúde Sexual e Reprodutiva;
i. Hospital de Caramelo - área do tratamento, oferece Tratamento TARV;
j. Arca de Salvação - área de prevenção, faz a sensibilização de adolescentes em
matérias do HIV e SIDA e tem actividades na área de mitigação, onde faz o
treinamento vocacional em PVHIV, em técnicas de criação de poedeiras,
alfaiataria e batique, apoio às COVs e distribuição do material escolar,
construção de casas para albergar as PVHIV por forma a melhorar as condições
das suas vidas;
k. MEMO - área da prevenção, providencia Aconselhamento e Testagem em Saúde
comunitária (ATS-C).
vi.
Edição do filme.
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Desafios e Perspectivas
Disseminação da brochura e do filme sobre “Boas práticas” em HIV e SIDA em
Moçambique, tendo em vista apresentar as transformações que as “Boas práticas” podem
induzir na sociedade, isto é, uma vez divulgados e disseminados (a brochura e o filme)
espera-se melhorar a capacidade dos actores chave (pessoas que organizam projectos) e
assim suscitar potenciais “Boas Práticas” em todo o país. Este exercício será feito ao longo
do ano de 2012.
IV.2 A Conferência Nacional da Sociedade Civil realizada em 2008, sob liderança da
MONASO, serviu de fundação, pois esta produziu a Declaração da Conferência, que
desencadeiou várias actividades que culminaram com o processo de documentação de Boa
Prácticas.
A justificativa para este processo é de que mais de 1.400 Organizações Não
Governamentais (ONG’s) trabalham com o HIV e SIDA em Moçambique, vindas de diversas
rigiões e enfrentado desafios diferentes quando trabalham na prevenção de novas
infecções, oferecendo tratamento e cuidados, e na redução do estigma e discriminação das
PVHIV. Este trabalho é levado a cabo de forma diferente e de acordo com contextos e
problemas específicos, mas algumas das organizações envolvidas são mais bem sucedidas
que outras. Algumas organizações conseguem fazer uma diferença significativa, no que diz
respeito à epidemia do HIV, e que a recolha de Boas Práticas provenientes destas
organizações ajudará a proporcionar novas ideias e pistas.
O processo de documentação de Boas Práticas iniciou com um levantamento em todas as
11 províncias do país, envolvendo 74 organizações e 14 associações, conduzido por um
grupo de consultores. Neste processo foram identificadas organizações e associações que
demonstraram actividades que resultaram em termos de infecções evitadas, cuidados,
tratamento e suporte melhorados e redução no estigma e discriminação, mas que ao
mesmo tempo ofereciam informações sobre as razões que tornaram as suas actividades
eficazes.
A documentação foi estruturada em 4 áreas, nomeadamente: i) prevenção do HIV, ii)
tratamento e cuidados, iii) mitigação, e iv) estigma e discriminação.
Na área de prevenção, as organizações, foram documentadas por sub-áreas ou objectivos:
Populações mais expostas ao risco – Associação ABEVAMO, actua na Província de
i.
Maputo;
ii.
Abordagens locais múltiplas e integradas para a população em geral –
WIWANANA, actua em dois distritos da província de Cabo Delgado;
iii.
Aumentar o conhecimento sobre o HIV entre jovens – PANBHONDZI, projecto
baseado na Universidade Católica da Beira e que actua na província de Sofala;
iv.
Comunicar sobre o HIV através da arte – Centro Cultural Ephatto Na Conga (Rhino
Boys), actua na província de Nampula;
v.
Modificando as prácticas tradicionais – AERMO (Associação de Ervanários de
moçambique), actua na província de Inhambane;
vi.
Os Líderes religiosos quebram o silêncio – KUBATSIRANA, actua em 5 distritos da
província de Manica.
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Na área de cuidados e tratamento, foi identificada apenas uma organização, e esta foi
documentadas com base no seguinte objectivo:
i.
Encorajar a adesão ao tratamento com anti-retrovirais – ASKUT, actua na província
de Sofala.
Na área de mitigação, também as organizações, foram documentadas por sub-áreas ou
objectivos:
i.
Usar a educação para assegurar o futuro dos órfãos – AMOTREVO, actua na
província de Maputo;
ii.
Assegurar um lar para órfãos e crianças vulneráveis – REENCONTRO, esta actua
nas províncias de Maputo e Gaza;
Encorajar a auto-eficácia das pessoas vivendo com HIV e SIDA (PVHIV) –
iii.
CHITETEZO, esta actua na província de Tete;
Na área de estigma e discriminação, também as organizações, foram documentadas por
sub-áreas ou objectivos:
i.
Viver de forma positiva e visível – Associação Kuvumbana, actua na província de
Gaza;
ii.
Ajudar os jovens a revelar a seropositividade em casa – A Chama da Vida, actua na
província de Gaza.
Desafios e Perspectivas
A epidemia do HIV está em constante evolução e a nossa compreensão dos problemas
deve ser aprofundada. Por essa razão é importante que continuemos a discutir, debater,
analisar e a partilhar experiências sobre o porquê de alguns problemas prevenirem mais
infecções, o porquê de algumas actividades atingirem os mesmos objectivos, mas com
menos dinheiro, e o porquê de alguns programas serem éticamente e moralmente
melhores que os outros53.
IV.3 O Programa Geração Biz (PGB) é um programa nacional, multisectorial e abrangente
de saúde sexual e reprodutiva (SSR), e prevenção do HIV. Nasceu em Moçambique há cerca
de 12 anos (em 1999) integrando acções com os Ministérios da Saúde, Educação, e
Juventude e Desportos, e associações juvenís, com apoio das Nações Unidas representadas
pelo FNUAP, da Dinamarca, da Noruega e da Suécia, e com assistência técnica da
Pathfinder Internacional.
Em Moçambique os adolescentes e jovens constituem cerca de 32% da população, o maior
grupo de sempre da faixa etária dos 15-24 anos54, que representam o principal grupo alvo
do PGB.
Nos 12 anos de sua intervenção o PGB provou ser uma escola para o desenvolvimento
social, académico e profissional de milhares de educadores de pares e funcionários
públicos. Ao longo do tempo o programa libertou as comunidades locais dos tabus sobre o
sexo, educação e papel dos jovens na sociedade. Hoje em dia o PGB também lida com

53 Organizações da Sociedade Civil Colaborando na Resposta ao HIV em Moçambique. Casos de Estudo de Boas
Práticas. MONASO e UNAIDS. 2010
54 Programa Geração Biz. Investindo na Juventude: A história de um Programa Nacional de Saúde Sexual e
Reprodutiva para Adolescentes e Jovens em Moçambique. FNUAP, 2011.
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questões mais amplas, como a participação juvenil, empoderamento de género e Direitos
Humanos.
O PGB regista como marcos históricos: i) milhares de jovens alcançados com mensagens
de mudança de comportamento em relação ao HIV e SIDA; ii) serviços de qualidade na
área de saúde sexual e reprodutiva para os jovens de todos os locais; iii) reduziu a média
dos casos de gravidez nas escolas em 78,4%; iv) administrou testes de HIV a mais de
600.000 jovens; v) criou e apoiou mais de 400 associações juvenis; vi) capacitou mais de
16.000 educadores de pares em habilidades sociais e profissionais. Por estas e outras
razões foi considerado pelo Banco Mundial como uma “Boa Prática” e o Governo de
Moçambique chama de “modelo nacional”.
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V.

PRINCIPAIS DESAFIOS E ACÇÕES NECESSÁRIAS PARA ALCANÇAR OS OBJECTIVOS
PRINCIPAIS DESAFIOS REPORTADOS EM 2009

PROGRESSOS ALCANÇADOS ATÉ À DATA
APOIO POLÍTICO E FINANCEIRO
A forte dependência em financiamento externo levanta Tem sido realizada a advocacia, ao nível político nacional e internacional, para reduzir a dependência de
questões de sustentabilidade de programas de HIV e SIDA em recursos da ajuda externa. No entanto, o MEGAS continua a revelar que a resposta nacional ao HIV, ainda
Moçambique.
depende acentuadamente (cerca de 82%) da ajuda externa.
O segundo MEGAS, para os anos de 2007 e 2008, foi realizado durante 2009 e início de 2010, com a
liderança activa do CNCS. Com o objectivo de definir as bases para a institucionalização do MEGAS,
participaram neste exercício estudantes da Faculdade de Economia e pessoal do CNCS. Apesar dos
informadores terem sido sensibilizados através de diversos canais, ainda há uma resposta fraca no
Institucionalização do MEGAS
fornecimento de dados atempados das despesas. Este fenómeno resultou num atraso na finalização
total do processo, tendo levado mais de cinco meses para completar a colheita de dados. Por isso, a
institucionalização do MEGAS deve ser vista numa perspectiva dos dois lados e não só a do lado do
Governo.
Orçamentação do Plano Estratégico Nacional de Combate ao
Actualmente só é possível obter-se informações dos gastos, continua sendo um desafio a informação
HIV e SIDA em Moçambique, como uma estratégia de
sobre as necessidades e a disponibilidade de fundos para o HIV e SIDA no país.
mobilização de recursos
DIREITOS HUMANOS
A Lei 5/2000 aprovada em 2002 protege as PVHIV no local de
Em 2009, foi adoptada a Lei da Defesa dos Direitos e Combate à Discriminação e Estigmatização das
trabalho, mas não fala da discriminação uma ofensa punível,
Pessoas Vivendo com HIV e SIDA – lei nº 12/2009 . Algumas experiências anteriores, levadas a cabo em
por isso a aplicação desta lei permanece fraca
Moçambique, demonstraram que a aplicação de leis, tais como a Lei da não discriminação de PVHIV no
Uma lei abrangente contra o estigma e discriminação foi
local de trabalho, foi fraca, uma vez que não existia um Regulamento correspondente. Por esta razão, é
elaborada e continua aguardando pela aprovação do
recomendado que seja criado um Regulamento para a lei nº 12/2009.
Parlamento
SOCIEDADE CIVIL
A sociedade civil está representada em diferentes estruturas de coordenação nacional, tais como o
O envolvimento da sociedade civil na planificação, monitoria e
Conselho Directivo do CNCS, Grupo de Referência para a Prevenção, o Mecanismo de Coordenação do
vigilância da resposta ao HIV, necessita de ser continuamente
País para o Fundo Global, Fórum de Parceiros, para além de que tem melhorado o diálogo com
intensificado.
diferentes sectores do Governo envolvido na resposta ao HIV.
Necessidade de expansão das intervenções a todos os níveis da A sociedade civil e o CNCS, estão preocupados com a expansão e a qualidade das intervenções lançaram
resposta nacional
brochuras e filmes sobre as boas práticas em 2010 e 2011.
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PRINCIPAIS DESAFIOS REPORTADOS EM 2009

PROGRESSOS ALCANÇADOS ATÉ À DATA
SOCIEDADE CIVIL
O SE-CNCS a nível central e provincial não recebeu informações oficiais em 2011, sobre oportunidades
de financiamento disponibilizadas pelos parceiros para disseminação junto dos agentes
Os mecanismos de gestão e de apoio financeiro têm de ser
implementadores. Estas janelas de financiamento, aparentemente, foram colocadas à disposição dos
clarificados e necessitam de ser bem conhecidos pelas
implementadores directamente. Os mecanismos para acesso a estes fundos não estão claros e tudo
organizações da sociedade civil, de modo a que possam
indica que os implementadores não têm igual oportunidade de concorrer aos mesmos. Adicionalmente,
melhorar a sua capacidade de acesso aos fundos para
verificou-se que a disponibilização destes fundos não responde as prioridades de cada província ou
realização das suas actividades.
distrito uma vez que nem sempre são consultados os NPCS e Governos Locais para darem parecer sobre
os projectos a serem financiados.
SEGURANÇA DAS TRANFUSÕES DE SANGUE
A cobertura é limitada, na mesma medida do acesso aos
serviços de saúde em Moçambique. No geral, esta é limitada a
uma estimativa de 40-50%, com muitas áreas remotas e rurais O MISAU tem feito esforços para aumentar a cobertura de serviços de bancos de sangue no país,
com acesso limitado ou nulo aos serviços de saúde.
passando de 135 em 2007 para 149 bancos de sangue em 2011. Também se verificou um aumento no
Muitas transfusões de sangue de emergência acorrem fora das número de unidades de sangue colhidas de 79.925 em 2007 para 107.019 em 2011. Da mesma forma, a
unidades sanitárias com bancos de sangue.
garantia de qualidade passou de 35,5% a 69,4%, respectivamente.
Por vezes, as unidades sanitárias sem bancos de sangue, fazem
transfusão de sangue sem a possibilidade de testagem.
PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL
A rede de unidades sanitárias que oferecem serviços de PTV tem estado a expandir progressivamente de
Reduzir as perdas de acompanhamento (follow up) de 386 em 2007, para 909 em 2011, representando uma cobertura de 86% das 1.063 unidades sanitárias
mulheres e crianças devido ao receio de estigma e com serviços de CPN.
discriminação, recursos humanos insuficientes para ir à busca A criação de “grupos de mãe-para-mãe”, grupos de mulheres grávidas e de mães seropositivas ao nível
de clientes que desistiram e apoio familiar e comunitário que das US, que fornecem apoio psicossocial para ajudar os membros a superarem os obstáculos e a
insuficiente
aderirem às recomendações da PTV. Em 2011 foi aprovado o Guião Nacional para os Grupos de Mãe
para Mãe e prevê-se o início da sua expansão em 2012.
Um número crescente de mulheres grávidas recebeu TARV nos últimos anos: de cerca de 950 (7% do
Aumentar o número de mulheres grávidas que recebem TARV
total de mulheres grávidas que receberam ARV para PTV) em 2006, cresceu para 6 388 (14%) em 2008,
para a sua própria saúde;
e 8.643 (22%) em 2011.
Garantir que haja recursos humanos qualificados e Desde o início deste programa em 2002, a maioria dos serviços de PTV foram concentrados nas
suficientes;
unidades sanitárias (US) das capitais provinciais. Actualmente, as intervenções de PTV estão
Fortalecer a coordenação entre PTV e outros programas de integradas nos serviços de saúde da mulher e da criança em todos os distritos, incluindo as US
periféricas.
prevenção e tratamento de HIV
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PRINCIPAIS DESAFIOS REPORTADOS EM 2009

PROGRESSOS ALCANÇADOS ATÉ À DATA
PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL
A profilaxia anti-retroviral para a mãe ou criança durante a amamentação é muito eficaz na redução do
risco de transmissão do HIV. Em Julho de 2011 iniciou a sua implementação a nível nacional. As crianças
expostas ao HIV são seguidas regularmente nas Consultas da Criança de Risco (CCR), com a oferta de
Baixa cobertura de ARVs para crianças e fraco seguimento das profilaxia das infecções oportunistas com cotrimoxazol, avaliação regular do crescimento e do
desenvolvimento psico-motor, aconselhamento sobre a alimentação e diagnóstico precoce com PCR na
crianças expostas na consulta de Criança em Risco;
primeira oportunidade que se apresenta na Unidade Sanitária entre o 1º e 9º mês de vida. Todas as
crianças expostas com idade igual ou superior a 9 meses, que não fizeram o PCR-ADN antes ou que
tiveram o teste PCR-ADN negativo devem fazer o teste rápido aos 9 meses.
Reduzida cobertura de partos institucionais – 58% de acordo com os resultados do MICS 2008 - número
Aumentar partos institucionais para mulheres seropositivas e
de crianças que receberam profilaxia com antiretrovirais é ainda limitado, sendo que, em 2009 e 2010,
garantir a profilaxia pós-natal para as mulheres e os recémforam 41.266 (58,7% das mulheres testadas HIV positivas no mesmo período) e 59.087 (60,2%),
nascidos em locais de partos não institucionais
respectivamente.
O MISAU adequou as normas de alimentação infantil no contexto do HIV e da PTV com as normas
Garantir boas práticas de alimentação infantil para crianças internacionais. Assim, as directrizes nacionais recomendam que as mães HIV positivas façam
expostas ao HIV, tanto antes da idade de 6 meses, como depois; amamentação exclusiva até aos 6 meses, seguido de desmame, caso a alimentação de substituição do
leite materno seja aceitável, viável, acessível, sustentável e segura.
O MISAU colabora com vários parceiros e organizações doadoras na implementação da PTV. Como
Fortalecer a monitoria e avaliação, incluindo a disponibilidade
forma de assegurar uma boa coordenação entre os parceiros técnicos e de implementação, o MISAU
de instrumentos de M&A que incorporam todos os aspectos do
dispõe de um grupo técnico de trabalho de PTV. O grupo reúne-se regularmente sob a liderança do
programa e da capacidade de PTV a todos os níveis no uso
MISAU e discute todas as questões programáticas e políticas normativas, bem como os progressos na
destes instrumentos para a melhoria dos serviços prestados
implementação, desafios e lições aprendidas.
ACONSELHAMENTO E TESTAGEM
Aumentar o acesso ao ATS para casais e famílias, com atenção
particular ao apoio a casais discordantes
O número de pessoas atendidas nas diversas unidades de AT em Saúde cresceu de cerca de 560 000 em
Ampliar o PICT em clínicas prestando atenção especial a TB, 2008 para 602 171, em 2009. Neste ano, foram testadas 528 347 das pessoas atendidas.
ITS’s e clínicas pediátricas.
Expandir o acesso de diagnóstico precoce do HIV através de
Em 2009, foram testadas par o HIV, cerca de um quarto de milhão de pessoas através do AT
aconselhamento e testagem de porta a porta especialmente em
Comunitária.
áreas de alta prevalência
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PRINCIPAIS DESAFIOS REPORTADOS EM 2009

PROGRESSOS ALCANÇADOS ATÉ À DATA
ACONSELHAMENTO E TESTAGEM
A grande aposta do MISAU nesta área continua a ser a expansão dos serviços de ATS no Serviço Nacional
de Saúde. Com vista à massificação destes serviços com a qualidade desejada, o MISAU em colaboração
com o MMAS elaborou os seguintes instrumentos:
O MISAU aprovou em 2008 – o Guião do Aconselhamento e Testagem Iniciado pelo Provedor no
Contexto Clínico; e o Guião Estratégico-Operacional para a Implementação das Unidades do
Melhorar políticas para maior acesso ao aconselhamento e
Aconselhamento e testagem em Saúde (UATS).
testagem no seio das Populações em Maior Risco.
O MISAU divulgou em 2009 as Directrizes para o Aconselhamento e Testagem em Saúde na Comunidade.
O MMAS divulgou em 2010 a Estratégia de Ampliação do Acesso do Aconselhamento e Testagem para as
Pessoas Com Deficiência Auditiva.
O MISAU desde 2006 que vem implementando o Painel de Proficiência para a garantia de qualidade nos
locais de testagem.
Aumentar o número de conselheiros nos locais de ATS, bem
O Aconselhamento e Testagem em Saúde na Comunidade (ATSC) é uma estratégia que visa contribuir
como em clínicas, colocando conselheiros formados para várias
para o aumento do acesso aos Serviços de Saúde nas comunidades, através de modalidades inovadoras,
tarefas.
incluindo actividades relacionadas com o HIV, de forma a aumentar a efectividade e aceitabilidade das
Ampliar o ATIP nas unidades sanitárias, prestando atenção
mesmas e também reduzir o estigma que possa ser gerado com acções isoladas.
especial a TB, ITS’s e clínicas pediátricas.
PREVENÇÃO
Estão em curso os seguintes estudos que se espera venham a melhoraras intervenção na área de
prevenção do HIV no país:
• Estudos sobre disponibilidade de preservativos;
Fortalecer evidências nos determinantes da epidemia e da
• Inquérito de Vigilância Comportamental e Biológica (Integrated Biological and Behavioural
resposta actual
Survey - IBBS), para o grupo de HSH e trabalhadoras de sexo;
• Inquérito Demográfico e de Saúde de 2011;
• Vigilância epidemiológica, ronda 2011.
Durante o ano de 2011, o CNCS em parceria com o Sindicato Nacional de Jornalistas e MISA
Moçambique, e com apoio da GIZ, organizou um seminário nacional de capacitação para Jornalistas e
Reforçar a capacidade dos principais intervenientes para
Assistentes de Comunicação em matérias relacionadas com HIV e SIDA cujo objectivo geral era melhorar
traduzirem evidências em estratégias, planos e orçamentos
a abordagem sobre o HIV e SIDA nos órgãos de comunicação social, e melhorar a coordenação
nacionais de prevenção
estratégica da intervenção da comunicação social no combate ao HIV e SIDA. Réplicas da mesma foram
feitas a nível provincial.
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PRINCIPAIS DESAFIOS REPORTADOS EM 2009

PROGRESSOS ALCANÇADOS ATÉ À DATA
PREVENÇÃO
Reforçar a estratégia nacional de prevenção ao HIV e expandir Em 2010 a nível central foram desenvolvidas campanhas com mensagens desabonatórias a Parceria
uma abordagem holística para comunicação socioculturalmente Múltipla Concorrente (PMC), consumo excessivo de álcool e drogas. Foi igualmente lançada a campanha
sensível, baseada na actual estratégia de comunicação, com sobre Parceiros Múltiplos Concomitantes, “Andar fora é maningue arriscado”cuja primeira fase
orçamento claramente definido para a comunicação
arrancou com o slogan, “Amores a mais é demais”.
No contexto da Estratégia de Aceleração de Prevenção uma série de intervenções tem sido
implementadas nos últimos 2 anos, tais como Campanhas Nacional de Sensibilização sobre Múltiplas
Expansão de medidas eficazes de prevenção
Parceiros Concomitantes, IEC aos jovens e adolescentes nas escolas e fora das escolas, maior expansão
na distribuição de preservativos,
Uma avaliação das intervenções do Programa Geração Biz nos seus 12 anos de existência publicada em
2011, indicam que este tem dado a seguinte contribuição na luta contra HIV e SIDA no país: i) milhares
de jovens alcançados com mensagens de mudança de comportamento em relação ao HIV e SIDA; ii)
Formação de directores de escola em metodologias de ensino de serviços de qualidade na área de saúde sexual e reprodutiva para os jovens de todos os locais; iii)
habilidades de vida e importância de habilidades de vida para os reduziu a média dos casos de gravidez nas escolas em 78,4%; iv) administrou testes de HIV a mais de
alunos
600.000 jovens; v) criou e apoiou mais de 400 associações juvenis; vi) capacitou mais de 16.000
educadores de pares em habilidades sociais e profissionais.
O MINED no âmbito do seu programa de Capacitação dos Gestores das Escolas em HIV e SIDA, adaptou
conteúdos e estes já foram integrados no Programa de Capacitação Integral dos Gestores das Escolas.
ACESSO UNIVERSAL AO PRESERVATIVO
Os preservativos femininos geralmente não estão disponíveis no Preservativo Feminino distribuído em 2010: 1.551.000; 2011: 1.510.000
sector público ou privado, e poucas ONG’s os distribuem
Previsão para 2010: 1.500.000; 2011: 1.500.000
A capacidade de realizar uma análise contínua da cadeia de
distribuição de preservativos, de modo a permitir que se tomem
decisões atempadas;
O CNCS com apoio da USAID, realizou em 2011 as três primeiras formações de formadores, nas três
Fornecimento de um apoio técnico contínuo, a todos os níveis, regiões do país, sobre o cálculo de necessidades de preservativos, colecta de dados, gestão logística.
de modo a melhorar as capacidades de previsão das
necessidades, de elaboração das requisições e da distribuição;
Fortalecer a coordenação entre os diversos actores do processo O CNCS em 2010 no âmbito do fortalecimento de parcerias com a Sociedade Civil realizou a formação de
(sectores público e privado e associações de jovens);
trinta (30) formadores para a promoção do preservativo feminino.
Em 2010 foi realizada a revisão bibliográfica dos vários estudos já realizados na área dos preservativos
Aumentar a demanda para o uso correcto e consistente do
masculino e feminino para identificação dos principais factores sócio-culturais que afectam a sua
preservativo masculino e feminino.
utilização, e das barreiras logísticas que impedem ou dificultam o acesso aos preservativos.
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PRINCIPAIS DESAFIOS REPORTADOS EM 2009
PROGRESSOS ALCANÇADOS ATÉ À DATA
PROGRAMAS DE PREVENÇÃO NO SEIO DE POPULAÇÕES EM MAIOR RISCO
Os parceiros em conjunto com o CNCS, MISAU e outras agências
No seio do Grupo Nacional de Referência para a Prevenção, foi criado um subgrupo de trabalho para se
de Moçambique precisam priorizar grupos de populações em
debruçar de forma estruturada, sobre a resposta ao HIV no seio das populações em maior risco. O grupo
maior risco dentro do contexto de Moçambique.
é composto por membros de instituições do governo e parceiros internacionais e locais, envolvidos no
As actividades de prevenção de HIV não só precisam focalizar na
desenho de políticas, estratégias e/ou na implementação de intervenções dirigidas aos diferentes
prevenção geral, mas também precisam incluir estratégias
grupos em maior risco.
prevenção voltadas para as populações em maior risco.
Em 2009, realizou-se o primeiro estudo qualitativo sobre as vulnerabilidades estruturais e riscos de
infecção pelo HIV entre HSH na cidade e província de Maputo.
Fazer a recolha sub-nacional de dados e estimativas
Está em curso o Inquérito de Vigilância Comportamental e Biológica (Integrated Biological and
desagregadas por idade e sexo referentes à seroprevalência do
Behavioural Survey), em 2012 poderá apresentar estimativas da população de HSH em Moçambique que
HIV no seio dos grupos das MARPs.
contribuirão para focalizarmos os programas de prevenção nas necessidades mais prementes, bem
como poderão informar este indicador no futuro.
É necessário o desenvolvimento de serviços de saúde que sejam
sensíveis às especificidades de saúde das populações em maior Em 2011, foram distribuídos 29.668 preservativos e 21.367 sachés de lubrificantes à base de água.
risco (por exemplo, a atenção para as ITS anais), e que ofereçam
Também foram referidos 505 HSH a serviços de saúde, e outros serviços de apoio social.
atendimento a estes grupos, livres de discriminação e
preconceito
Em 2011, expandiram-se os serviços para as províncias de Cabo Delgado e Inhambane. Neste ano, as
Os esforços de Comunicação para Mudança de Comportamento
acções da Lambda alcançaram 1.585 novos HSH nas cinco províncias. Além destes novos contactos (isto
precisam incluir intervenções específicas e materiais que sejam
é, HSH que foram alcançados pelas acções educativas da Lambda pela primeira vez), os educadores de
direccionados para as populações em maior risco
pares realizaram 3.513 abordagens a contactos antigos.
TERAPIA ANTIRETROVIRAL EM ADULTOS
O desafio das perdas no seguimento no programa de TARV pediátrico foi claramente documentado em
Os programas educativos sobre TARV para assegurar a adesão
2011 com a publicação do Relatório sobre a Retenção em TARV do Ministério da Saúde de Moçambique,
ainda são fracos.
que indica que apenas 66% de crianças com menos de 15 anos de idade continuavam vivas e em TARV,
12 meses após o início do tratamento.
Os constrangimentos de Recursos Humanos em todo o sector
continuam sendo um dos principais desafios para a expansão
Durante o período de preparação deste relatório, o Serviço Nacional de Saúde consolidou o processo de
dos serviços aos níveis central e provincial, tanto em termos de descentralização, incluíndo a melhoria do processo de delegação de funções na provisão de serviços
números como em capacidade, a nível de gestão e
pediátricos com recurso aos Técnicos de Medicina nas unidades sanitárias do nível primário.
implementação.
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PRINCIPAIS DESAFIOS REPORTADOS EM 2009

PROGRESSOS ALCANÇADOS ATÉ À DATA
TERAPIA ANTIRETROVIRAL EM ADULTOS
A provisão de cuidados e tratamento do HIV em Moçambique iniciou em 2003, em alinhamento com o
Garantir um equilíbrio adequado entre a urgência da expansão, e Plano Estratégico Nacional 2004-2008 para as ITs, HIV, e SIDA (PEN Saúde). O tratamento foi citado
a necessidade de garantir a segurança e a qualidade de como uma das sete áreas prioritárias no PEN II (2005-2009). No PEN Saúde, a abordagem sempre foi a
intervenções, particularmente à medida que os números dos que de começar a tratar desde o início de forma abrangente a sustentabilidade a longo prazo com as
estão em tratamento aumentam significativamente nas unidades necessidades gerais do sector, usando o tratamento anti-retroviral como um factor impulsionador para
sanitárias de nível mais periférico, iniciados e seguidos por balançar a abordagem do HIV no sector de saúde no seu todo. O resultado foi uma estratégia completa e
outros técnicos de saúde, e o número daqueles que que, depois equilibrada que cobrisse desde a prevenção ao diagnóstico, cuidados, tratamento, e uma mitigação do
de algum tempo, passam para regimes mais complexos.
impacto. Igualmente e como pré–requisito, foi garantido que questões como a capacidade a todos os
níveis fossem tratadas para garantir o tratamento e a complexidade da expansão dos serviços.
A logística continuará sendo um desafio à medida que a
Perante a descentralização dos serviços, realizada nos últimos anos, muitas unidades sanitárias de
expansão continua para além do nível actual, em termos de
cuidados de saúde primários, enfrentam enormes desafios de logística e de garantia da qualidade dos
capacidade de laboratório, abastecimento e gestão de
cuidados prestados.
medicamentos, e monitoria e avaliação.
Colaboração entre o Ministério da Saúde e organizações de base
comunitária/ONGs na área dos cuidados domiciliários (CD’s) Com maior acessibilidade do TARV, redução dos doentes acamados graves e um aumento considerável
continua a ser fundamental para um programa de tratamento de abandonos ao TARV e faltosos, o Programa dos o Programa de Cuidados Domiciliários (CD’s) em
adequado, dado o papel que CD’s joga no monitoria da adesão e Moçambique reformulou sua Estratégia nacional aprovada em 2011 que define como são constituídos,
do estado nutricional e psicossocial na prestação essencial e sua operacionalidade, instrumentos de formação, monitoria e supervisão.
outros apoios aos doentes e famílias.
EXPANSÃO DO ACESSO UNIVERSAL AO TARV PEDIATRICO
Em finais de 2010 17.395 crianças estavam em tratamento antiretroviral, representando uma cobertura
estimada de 19,5% - um crescimento de 10,5% comparativamente a 2006. Todavia um défice
considerável na provisão de serviços continua a existir.
Aumentar a consciência sobre o SIDA pediátrico nas famílias e
Os serviços de tratamento e cuidados para crianças vivendo com HIV estão a ser colocados mais perto de
aumentar a procura de serviços para crianças infectadas,
casa das pessoas como resultado do processo de descentralização levado a cabo desde 2009, assim como
incluindo o diagnóstico infantil precoce
o processo de delegação de funções em curso no país. Ainda mais, o MiSAU aumentou esforços para
massificar o diagnóstico infantil precoce através da implementação de tecnologias inovadoras tais como
o uso da SMS para entrega rápida do resultado do PCR ao paciente.
Capacitar o pessoal de saúde para usar o algoritmo da
Os protocolos de Atenção Integrado das Doenças da Infância (AIDI), foram actualizados, de modo a
Abordagem Integrada das Doenças da Infância para identificar
incluir o HIV e SIDA, e a sua disseminação foi efectuada em 2008.
as crianças com infecção suspeita
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PRINCIPAIS DESAFIOS REPORTADOS EM 2009
PROGRESSOS ALCANÇADOS ATÉ À DATA
EXPANSÃO DO ACESSO UNIVERSAL AO TARV PEDIATRICO
Incluir crianças em estabelecimentos de saúde periféricos com
poucos recursos humanos formados: uma vez que os Técnicos (e
possivelmente os enfermeiros) sejam capazes de prescrever o
TARV pediátrico, a formação precisa ser facilitada e incluir
experiência prática e treino acompanhado de perto. Os técnicos
terão de ser guiados por algoritmos claramente estabelecidos Durante o período de preparação deste relatório, o Serviço Nacional de Saúde consolidou o processo de
para assegurar a qualidade dos cuidados e a transferência descentralização, incluíndo a melhoria do processo de delegação de funções na provisão de serviços
atempada para o médico ou hospital de nível mais alto, se pediátricos com recurso aos Técnicos de Medicina nas unidades sanitárias do nível primário. Os
preciso. Os hospitais periféricos também enfrentam técnicos se sentem mais confiantes em iniciarem o TARV nas crianças.
constrangimentos em termos da disponibilidade de apoio
psicossocial.
Superar a relutância e falta de confiança entre trabalhadores de
saúde em incluir crianças para o TARV: é preciso melhorar o
treino acompanhado e supervisão regular de apoio
Provisão atempada de dados de qualidade sobre o TARV Em 2010, um total de 17.642 crianças foram testadas com PCR dentro dos primeiros dois meses de vida
pediátrico e informação relacionada, por exemplo, números de e destas, 3.909 com resultado PCR positivo, representando uma prevalência de 11,3% entre aquelas que
crianças testadas e HIV positivas, número de crianças que foram testadas. Em relação a crianças testadas com teste rápido de HIV com menos de 18 meses de
recebem Cotrimoxazole, etc., especialmente a nível periférico.
idade, 12.463 foram testadas as quais 2.476 foram positivas.
GESTÃO CONJUNTA DO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE E DO SIDA
No país no que concerne à integração TB/HIV, verifica-se um bom progresso das actividades no global.
Dos 40.554 pacientes com tuberculose testados para o HIV em 2010, 61% são positivos, dos quais 25%
O rastreio da tuberculose nos locais de TARV e outros locais de
iniciaram o TARV e 97% iniciaram o tratamento preventivo com cotrimoxazol. Em 2011, dos 41.896
cuidados de HIV deve ser fortalecido.
casos testados para o HIV, 63% são positivos, dos quais 91% estão a fazer profilaxia com cotrimoxazol e
29% estão em TARV.
O aumento da implementação da Terapia Preventiva com O número de pacientes HIV positivos que fazem a Terapia Profilática com Isoniazida (TPI), também
Isoniazida (TPI) nos locais de TARV
registou a mesma tendência crescente, tendo sido registados em 2009 2.429 e 17.064 casos em 2011.
De acordo com os dados do PNCT, do total de 184 pacientes diagnosticados 144 casos de TB-MDR
Diagnóstico e tratamento de doentes de TB com X/MDR
iniciaram o tratamento em todo país durante o ano 2011, e actualmente estão em tratamentos 269
doentes em todo o País.
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PRINCIPAIS DESAFIOS REPORTADOS EM 2009

PROGRESSOS ALCANÇADOS ATÉ À DATA
APOIO ÀS CRIANÇAS ORFÃS E VULNERÁVEIS
22% dos domicílios com crianças órfãs e vulneráveis estão a receber algum apoio exterior.
Garantir que o Programa de Subsídio Alimentar se torna num Em 2010 o MMAS assistiu 253.770 crianças em situação difícil das 301.341 planificadas a nível das
mecanismo eficaz de assistência social que abrange a maior comunidades, o que corresponde a uma realização de 84,2%. Estas crianças beneficiaram-se de apoio
parte das crianças vulneráveis
multiforme em produtos alimentares, material escolar, kits de material diverso, atestados de pobreza,
redes mosquiteiras, vestuário, em todo o País.
O MMAS através do seu programa de assistêncial social em 2011 efectuou transferências monetárias
Expandir as transferências monetárias incondicionais como uma
regulares não condicionadas a 267.756 pessoas em situação de pobreza e incapacitadas para o trabalho
medida eficaz de mitigar o impacto de HIV e SIDA na população
(pessoas idosas, pessoas portadoras de deficiência, doentes crónicos) das 252.842 planificadas,
mais vulnerável.
representando uma realização de 105,9%.
Capacitar o MMAS a níveis provincial e distrital de modo a O Grupo de Trabalho Técnico Multi-Sectoral em COVs, que inclui parceiros de desenvolvimento e da
garantir uma coordenação de implementação eficaz das medidas sociedade civil, faz uma revisão regular do progresso da implementação do PACOV. Para além disso, em
de protecção social.
todas as 11 províncias e em 54 distritos foram criadas grupos de trabalho semelhantes.
Em parceria com a USAID, o MMAS encontra-se a desenvolver os padrões mínimos de cuidados e apoio
Capacitar as famílias e as comunidades para responder as para COV’s
necessidades das COVs e a providenciar acesso a serviços
Em parceria com a Save the Children, o MMAS desenvolveu um guião para o estabelecimento e
básicos. A política do Governo promove os cuidados das COVs
funcionamento de comités de protecção da criança
baseados na comunidade, de preferência aos cuidados
Actualmente, existem cerca de 531 comités comunitários para apoiar as COV’s
institucionais.
Existem actualmente 531 comités comunitários para apoiar COVs;
Garantir que um instrumento de monitoria eficaz seja
estabelecido para medir eficazmente a meta do PARPA A base de dados de COVs está a ser desenvolvida pelo MMAS;
específica para as COVs.
Mecanismos eficazes de coordenação até a nível descentralizado Tem sido reforçada a coordenação entre o Ministério da Educação, Serviços de Registo e o MMAS,
entre o MEC e MMAS são necessários.
através do Grupo de Trabalho Técnico Multi-Sectoral em COVs.
CUIDADOS DOMICILÁRIOS
Em 2011 o MISAU publicou o Manual de Tratamento e Reabilitação Nutricional. Este Manual indica os
passos e procedimentos para o tratamento dos doentes classificados com desnutrição aguda (moderada
Estratégias de apoio alimentar e nutricional de curto e médio ou grave) num Hospital, num Centro de Saúde, numa Unidade de Reabilitação Nutricional, ou qualquer
outra Unidade que ofereça estes cuidados.
prazo
O programa Cesta Básica (CSB) introduzido em 2009, já cobriu cerca de 3.500 pessoas no país. Em 2010,
expandiu- se para mais distritos, de modo a cobrir mais doentes em TARV elegíveis.
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PRINCIPAIS DESAFIOS REPORTADOS EM 2009

Há necessidade de continuar a monitorar e implementar estudos
sobre os grupos vulneráveis, adopção de novos métodos e
estratégias efectivas para travar o aumento da taxa de infecção
pelo HIV

Elaboração de um plano operacional de Monitoria e Avaliação
abrangente

Revitalização do grupo multisectorial de trabalho sobre
Monitoria e Avaliação
Fortalecimento do fluxo de informação entre as estruturas
distritais e provinciais e os sistemas nacionais de informação de
rotina
Harmonização e padronização dos indicadores de Monitoria e
Avaliação, e dos instrumentos e mecanismos de monitoria
Fortalecimento da pesquisa e investigação através do
desenvolvimento de uma agenda de avaliação e estratégia
efectiva para disseminação e aplicação das constatações das
pesquisas.

PROGRESSOS ALCANÇADOS ATÉ À DATA
MONITORIA E AVALIAÇÃO
Existe um Plano Nacional de Pesquisas que, de entre vários assuntos, orienta na realização das
pesquísas na área do HIV e SIDA para garantir um melhor entendimento do desenvolvimento da
epidemia. Dessas pesquisas podem-se listar algumas, a saber:
- Estudos sobre disponibilidade de preservativos;
- Está em curso o Inquérito de Vigilância Comportamental e Biológica (Integrated Biological and
Behavioural Survey - IBBS), para o grupo de HSH e trabalhadoras de sexo e espera-se a sua
divulgação em 2012.
- GARPR 2010/2011 em processo de elaboração;
- IDS 2011, dados preliminares divulgados, vai ser publicado em 2012;
- Vigilância epidemiológica, ronda 2011, relatório na fase de finalização.
No primeiro Trimestre de 2009 foi finalizado o Plano Integrado de M&A com Quantificação de Custos
que inclui 12 componentes dos Sistema de M&A. Também inclui a contribuição de diferentes parceiros.
O plano orçamentado foi também partilhado ao nível provincial e incorporado no plano provincial de
acção de 2010 e de 2011. Cada província identificou as acções prioritárias a serem implementadas para
a área de M&A, aos níveis provincial e distrital.
Em 2011, no âmbito da coordenação da resposta nacional multi-sectorial no combate ao HIV e SIDA em
Moçambique no quadro do princípio dos “Três Uns” (Único órgão de coordenação da resposta nacional,
Único plano estratégico de combate ao HIV e SIDA e Único sistema de M&A) foi validado o Sistema de
Monitoria e Avaliação (SM&A) do PENIII, que visa acompanhar de forma proactiva a evolução da
epidemia de HIV e SIDA e progresso das acções e intervenções.
Durante o ano de 2011 foram realizadas 8 (oito) visitas de supervisão de apoio às províncias (com a
excepção de Tete, Sofala e Maputo Província) e nesse contexto foi feita a supervisão das acções
implementadas no âmbito da resposta ao HIV e SIDA, com o principal objectivo de capacitar, aprofundar
e acompanhar o progresso do POP e PIMAP.
Iniciou em 2010 o processo de aproximação entre CNCS, MCT e ONUSIDA, com vista a criação de uma
plataforma que crie mecanismos de monitoria e actualização do plano de investigação tendo em conta as
prioridades definidas no PENIII.
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VI.

APOIO DOS PARCEIROS DE DESENVOLVIMENTO DO PAÍS

A reposta nacional ao HIV tem sido fortemente apoiada pelos parceiros de cooperação bilateral,
multilateral e organizações da sociedade civil que contribuem fortemente na implementação das
actividades dos planos estratégicos em vigôr.
Moçambique tem-se beneficiado de apoios dos parceiros de desenvolvimento para a
implementação dos planos de combate ao SIDA (PEN).
O Fundo de Emergência do Presidente para o Alívio ao SIDA (PEPFAR) do Governo dos Estados
Unidos da América, o Fundo Global para o combate ao SIDA, Tuberculose e Malária,
financiamentos através da União Europeia, Agências das Nações Unidas e bilaterais da
Alemanhã, Dinamarca, Canadá, Suécia, Reino Unido e Irlanda, continuam a contribuir de forma
crucial para o alcance dos resultados descritos neste relatório.
O relatório da Medição de Gastos em SIDA (MEGAS), 2008, relata que os níveis de financiamento
dos parceiros de cooperação e desenvolvimento continuaram a aumentar através dos diferentes
mecanismos. Os parceiros continuam a financiar acções de acordo com as prioridades definidas
nos documentos orientadores, nomeadamente, o PEN III. É de referir neste capítulo o
investimento feito na componente de recursos humanos, testemunhando a tendência dos
parceiros no apoio a uma resposta sustentável.
É importante realçar que apesar do significativo progresso económico, alcançado por
Moçambique nos últimos anos, este continua a ser um dos países mais pobres do Mundo e um
dos mais afectados pela epidemia a nível da sub-região e a nível Global, aumentando o peso
económico do Governo na provisão de serviços para responder à demanda criada pelo HIV.
Como reportado no UNGASS 2010, continua a ser de extrema importância o apoio dos parceiros
de desenvolvimento com vista a garantir um financiamento adequado à resposta nacional. O
Custeamento do PENIII irá permitir a análise do custo de implementação da estratégia nacional
até 2014. O apoio dos parceiros irá ainda garantir que o país tenha a possibilidade de alcançar
as metas do Acesso Universal à prevenção, tratamento e cuidados, à luz da Declaração Política de
Alto Nível de Junho de 2011. Um apoio financeiro previsível e sustentado, da parte dos parceiros
de desenvolvimento, vai continuar a ser uma necessidade de Moçambique por muitos anos, em
todas as principais áreas do seu desenvolvimento. Os parceiros tem estado a apoiar o Governo
na busca de opções de financiamento com vista a aumentar a sua contribuição através do
orçamento do Estado. Esta medida visa alcançar uma das metas definidas à luz da Declaração
Política de Nova Iorque, particularmente no que se refere à responsabilidade partilhada nas
repostas nacionais.
A necessidade de integração das acções do HIV, como assunto transversal no Cenário Fiscal de
Médio Prazo actualizado que descreva com clareza os fundos disponíveis para a resposta ao HIV,
ganha cada vez mais importância sendo notável a integração desta acção nos planos e
prioridades do CNCS.
O Cenário Fiscal poderá providenciar um ambiente seguro para o financiamento do HIV, e
permitiria a interligação dos recursos disponíveis para os diferentes planos. Neste contexto, os
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Parceiros de Desenvolvimento, também gostariam de ver o Governo Moçambicano a aumentar
os fundos do Estado atribuídos para apoio ao CNCS, (organismo nacional de coordenação
multissectorial de alto nível), na luta contra o HIV e SIDA.
O HIV continua a ser um assunto de desenvolvimento e este requer intervenções concertadas e
com vista a garantir a integração de todos de forma a que todas as forças vivas da sociedade
dêem o seu contributo. A coordenação entre os parceiros e o Governo tem melhorado ao longo
dos anos propiciando acções que capitalizam os esforços de todos, quer a nível central, quer a
nível descentralizado.
Os parceiros tem apoiado os processos de descentralização em curso no país e a
descentralização da resposta ao HIV em particular. Esta acção permitirá reforçar a interligação
entre o CNCS e outros sectores públicos nomeadamente a Saúde (MISAU) a nível central e
descentralizado.
Os parceiros de desenvolvimento continuam a apoiar o Ministério da Saúde nos esforços que
está a realizar para integrar o tratamento e os cuidados dos doentes de SIDA com outros
programas relevantes, bem como assegurar que o financiamento para o HIV e SIDA, seja incluído
como parte integrante do orçamento do Estado e não como um orçamento específico para
financiamento de programas verticais.
Em Moçambique, um dos principais desafios continua a ser a fraqueza dos sistemas de
informação. Os parceiros de desenvolvimento devem apoiar o reforço de sistemas fortes e
coordenados para a colheita e interpretação de dados, de modo a garantir que o poder e a
capacidade de decisão do CNCS possa oferecer liderança para guiar os programas de HIV e SIDA.
Para garantir que o acesso ao tratamento seja cada vez maior, os parceiros devem continuar a
advogar uma abordagem integrada e equilibrada da resposta nacional, que dê prioridade à
prevenção, incluída numa continuidade de prevenção, cuidados e tratamento. Devem continuar
a apoiar o CNCS e os parceiros de implementação na integração de novas evidências sobre o HIV
e SIDA.
O financiamento ao CNCS através do fundo comum continua sendo crucial para permitir a
implementação das acções chave de coordenação da resposta. Este fundo não substitui no
entanto a necessidade de se encontrar mecanismos locais, cada vez mais sustentáveis, para
financiar as actividades de coordenação da resposta de acordo com o mandato do CNCS.
É importante referir que os esforços dos parceiros de desenvolvimento para harmonizar os seus
requisitos e para os adequar às prioridades e estruturas do Governo, precisam de ser mantidos,
reforçados e monitorados, de modo a resultar numa resposta nacional ao HIV mais eficaz e
sustentável.
Os parceiros têm desempenhado um papel crucial no processo de Desenvolvimento institucional
do CNCS como forma de responder a demanda resultante do seu mandato. É notável o apoio no
reforço dos mecanismos de coordenação e das estruturas e sistemas de suporte.
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Como indicado neste documento a epidemia continua a ser umas das grandes ameaças ao
desenvolvimento do país, sendo os resultados do INSIDA 2009 um demonstrativo deste facto.
Os esforços actuais parecem não ser suficientes, especialmente no Sul do país, onde a
prevalência é muito alta. Os parceiros de desenvolvimento de Moçambique precisam de
continuar a ter um papel significativo no apoio ao Governo, para enfrentar os desafios
especificados neste relatório, de modo a travar e reverter a epidemia de HIV. Os resultados do
relatório de impacto mostram tendências de um novo aumento do número de infecções na zona
centro a partir de 2015, o que reforçam a necessidade de acções concertadas e definidas com
base em evidências.
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VII. AMBIENTE DE MONITORIA E AVALIAÇÃO
Esta secção do relatório do GARPR faz a revisão do actual Sistema de Informação da Resposta
Nacional ao HIV e SIDA Moçambique (SIRNM) baseado nas doze componentes que são
importantes para o funcionamento com sucesso de um sistema nacional de Monitoria e
Avaliação.
Analisa igualmente o grau de progresso na implementação do PIMA (Plano Integrado de M&A)
que operacionaliza as doze componentes do SIRNM de 2009-2010. O PIMA do HIV é uma
extensão do princípio “ÚNICO sistema nacional de M&A do HIV” (o terceiro dos Três Princípios), o
que significa ter um PIMA para todas as actividades de M&A do HIV durante um espaço de
tempo definido. O PIMA inclui actividades implementadas não só pelo Governo de Moçambique
através do SE-CNCS, a nível Nacional e Provincial, mas também aquelas a serem implementadas
pelos diferentes parceiros de desenvolvimento, organizações umbrella, e ONGs com
intervenções no âmbito do HIV.
Componente 1: Estruturas Organizacionais com Funções de Monitoria e Avaliação do HIV
Na avaliação desta componente constata-se um amadurecimento das estruturas de coordenação
de acções de M&A a nível do Pais impulsionados pelos processos de descentralização da
resposta e do realinhamento das funções do CNCS, órgão governamental responsável pela
Monitoria da Reposta Nacional no Combate ao SIDA.
Foi avaliado o progresso feito em relação ao fortalecimento da capacidade técnica deste órgão de
coordenação na operacionalização das acções principais definidas no PIMA, e constatou-se que
apesar de ter havido alguns avanços nesta componente, no que se refere a consolidação da
estrutura existente, ainda se verificam lacunas em relação aos recursos humanos existentes e
definição dos seus perfis com vista a responder a demanda e as necessidades especificas desta
área.
Foi recomendanda a revisão atempada dos documentos orientadores de forma a garantir a
implementação do planificado dentro dos prazos previstos. Referência específica foi feita a
revisão e elaboração do PIMA como documento chave.
Nesta componente, foi ainda recomendada pela avaliação, a necessidade da institucionalização
do Grupo Técnico Multisectoria (GTM) como forma de fortalecer as capacidades de suporte a
área de M&A nas questões específicas de produção de evidências, dados epidemiológicos,
projecções e estimativas, dentre outras.
Está em curso a elaboração do Sistema de M&A (SM&A) do PENIII que é a base para monitorar e
avaliar o progresso da Resposta de acordo com as metas e indicadores definidos na estratégia
bem como visualizar a evolução da epidemia em Moçambique.
O PIMA 2012-14 é uma componente do SM&A que permitirá a operacionalização das acções
definidas no sistema. Importante é referir nesta componente a integração de indicadores dos
sub-sistema de M&A do sector privado como parte integrante da resposta nacional.
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O envio de informação ao CNCS, por parte dos sectores chave, tem melhorado substancialmente,
refira-se que o Ministério da Saúde como responsável de uma série de indicadores chave para o
HIV tem contribuído bastante para o SIRNM com informação da sua base de dados.
Os programas de HIV coordenados pelo Ministério da Mulher e Acção Social (MMAS) têm
igualmente contribuído com dados referentes ao apoio às COVs e acções de mitigação do
impacto e actividades de geração de rendimento para mulheres afectadas pelo HIV. Parceiros
internacionais têm apoiado o desenvolvimento de base de dados para os programas de HIV no
sector público. O Ministério da Juventude e Desportos e o da Educação possuem uma base de
dados específica para os jovens dentro e fora da escola. Esta base de dados contribui com
informação específica aos adolescentes e jovens na área de saúde sexual e reprodutiva e HIV e
SIDA.
No relatório do UNGASS 2010, constatou-se que uma avaliação feita pelo CNCS indicava as ONGs
com um nível mais avançado e possuíam pessoal técnico qualificado para gerir e usar dados de
Monitoria, facto que continua a verificar-se para o biénio 2010-2012.
Os relatórios de progresso anuais mostram que a falta de capacidade técnica das organizações
comunitárias de base (OCB) ou ONG menos avançadas tem limitado a sua contribuição na
alimentação do sistema nacional.
O sector privado tem mostrado melhorias no estabelecimento de prioridades de monitoria das
acções ligadas ao HIV nas suas empresas, alimentando de forma sistemática o sub-sistema do
sector privado.
Desafios
Com a operacionalização do PENIII e descentralização das acções da resposta nacional, o maior
desafio continua ser a operacionalização do sistema de M&A de forma a captar e a integrar as
informações dos diferentes subsistemas do sector público, privado e sociedade civil.
Acções correctivas para ultrapassar os desafios
• Redefinir e disseminar o papel do CNCS na coordenação das acções de M&A do HIV e
SIDA em Moçambique;
• Coordenar acções de formação em M&A não só ao nível do CNCS mas também ao nível
dos outros sectores envolvidos na resposta (ao nível central e descentralizado);
• Reforçar a necessidade de todos os parceiros reportarem ao CNCS/NPCS como órgão de
coordenação;
• Continuar a apoiar o sector público no estabelecimento de sub-sistema de M&A de HIV
nos respectivos planos e programas.

Componente 2: Capacidade Humana para a Monitoria e Avaliação
Nesta componente progressos foram feitos na implementação do PIMA através da Unidade de
M&A central e os NPCS. Estas acções contaram com o apoio técnico dos parceiros na elaboração
dos PIMA provinciais para orientar as actividades ao nível provincial e distrital.
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Como reportado anteriormente o PIMA, Plano mulisectorial orçamentado, tem em vista na sua
componente 2 reforçar a capacidade humana para as actividades de M&A, focalizado na
definição de Recursos Humanos (RH) necessários, planos de desenvolvimento de RH, formação
em M&A e provisão de assistência técnica.
De acordo com a avaliação do PIMA, menos de 20% das acções planificadas para esta
componente foram implementadas o que indica claramente a necessidade de acções urgentes
com vista a suprir as lacunas de recursos humanos necessários para M&A tanto em numero
como em.
Ao nível nacional, a equipe dedicada à M&A no CNCS, é compreendida por cinco colaboradores:
um Gestor de M&A, um Oficial de dados e sistemas e três Oficiais de M&A.
Ao nível descentralizado, cada NPCS possui pelo menos um oficial de M&A, tendo já sido
redefinido o papel do Assitente da base de dados no âmbito da redefinição/realinhamento das
funções do CNCS. A partir de 2009, o CNCS recrutou oficiais de M&A ao nível provincial, os quais
providenciam assistência técnica para alguns Núcleos Provinciais e parceiros.
É de salientar nesta componente a implementação de acções com vista ao desenvolvimento de
um currículo em M&A do HIV que visa apoiar acções de desenvolvimento de capacidades em
M&A, aumento de conhecimento técnico em M&A e estabelecimento de uma base uniforme de
formação para a área de M&A. Espera-se que o currículo esteja disponível em 2012. Para
permitir acções de formação dos técnicos do CNCS/NPCS e parceiros de implementação.
Desafios
• Finalizar e implementar o currículo nacional em M&A para formação;
• Implementar a missão de supervisão regular a partir do nível central aos níveis
provincial e distrital;
• Melhorar a coordenação da assistência técnica.
Acções correctivas para ultrapassar os desafios:
• A ONUSIDA e a MEASURE Evaluation apoiam tecnicamente no desenvolvimento e
implementação do currículo;
• Realizar os seminários de formação e de supervisão do programa planificados, de modo
a fortalecer os oficiais de M&A e os parceiros de implementação dos níveis provincial e
distrital;
• Desenvolver e dar a conhecer aos parceiros um Plano de assistência técnica ao CNCS.
Componente 3: Parceria para planificar, coordenar, e gerir o sistema de monitoria e
avaliação do HIV
Como reportando anteriormente o Grupo Técnico Multi-sectorial (GTM) formado em 1999,
compreendido por membros do CNCS e parceiros nacionais e doadores, reúne-se numa base
mensal na sede do CNCS. Este grupo inclui entidades como o CNCS, o Ministério da Saúde
(MISAU), Instituto Nacional da Saúde (INS), Instituto Nacional de Estatística (INE), Centro de
Estudos da População (CEP), Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, os
Ministérios da Planificação e Desenvolvimento, Educação, Justiça, Interior, e Agricultura, e
outros sectores do Governo. Para além disso, organizações internacionais, tais como a USG, CDC,
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PHI, PSI, ONUSIDA, UNICEF, FNUAP, MEASURE Evaluation, DANIDA, GIZ e outras participam
oferecendo assistência técnica ao GTM. Devido à grande dimensão do grupo, foram criados
vários subcomités, para lidar com questões como estudos e inquéritos especiais e vigilância,
incluindo o GTM.
Em 2010-2011, o GTM analisou os resultados da ronda de vigilância epidemiológica de 2009,
finalizou o INSIDA e preparou as estimativas da prevalência, apresentação dos resultados de
INSIDA que foram apresentadas no dia Mundial do SIDA, pelo Primeiro-Ministro da Republica de
Moçambique (2010). Em 2010-2011, o GTM actualizou as projecções de impacto, incorporando
os resultados da vigilância epidemiológica de 2009, o inquérito nacional de vigilância do HIV e o
censo nacional de 2007; O grupo lançou igualmente os resultados da Ronda de vigilância
epidemiológica de 2009 (Ronda 2009).
Desafios
• Activar o funcionamento dos diferentes subcomités do GTM&A;
• Garantir a participação integral e consistente dos membros do GTM;
• Melhorar a coordenação entre os parceiros de M&A a nível central, provincial e distrital;
• Fraca apresentação de relatórios por parte dos parceiros de implementação aos níveis
provincial e distrital.
Acções correctivas para ultrapassar os desafios
• Institucionalizar o GTM;
• Criar/reforçar os GTM provinciais;
• Continuar a apoiar o Grupo de Trabalho em M&A das províncias na coordenação dos
esforços com vista ao alcance da harmonização do sistema nacional de M&A;
• Incluir no Memorando de Entendimento com os parceiros, uma cláusula para compelir os
parceiros de implementação a apresentar relatórios ao Sistema Nacional de M&A, aos
níveis provincial e distrital;
• Envolver parceiros não regulares/ não membros de forma estruturada com vista a captar
a sua contribuição principalmente a nível provincial e distrital.
Componente 4: Plano Nacional de M&A em HIV
O processo de orientação da Monitoria e Avalaliação do PENIII é feito de forma participativa e
com o apoio técnico do Grupo de Trabalho Nacional Multisectorial de Monitoria e Avaliação para
permitir o desenvolvimento de um Quadro Nacional Multisectorial de Monitoria e Avaliação. O
mesmo identifica um conjunto de 38 indicadores fundamentais, que incluem os indicadores
acordados para a Monitoria e Avaliação da Declaração do UNGASS (GARPR). Define também as
fontes de dados para os indicadores e outra informação relevante; os sistemas que precisam de
ser operacionalizados para garantir o fluxo, armazenamento, análise, disseminação e uso
correcto de dados e o papel de cada interveniente.
Os indicadores são recolhidos através de sistemas rotineiros de informação existentes, incluindo
o Sistemas de Informação de Saúde do Ministério da Saúde, assim como através de inquéritos,
estudos e pesquisas realizados com periodicidade pré-estabecida. Os dados para esses
indicadores estão disponíveis ao nível nacional e provincial e, alguns se encontram disponíveis
ao nível distrital.
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Em 2011, no âmbito da coordenação da resposta nacional multi-sectorial no combate ao HIV e
SIDA em Moçambique no quadro do princípio dos “Três Uns” (Único Órgão de Coordenação da
Resposta Nacional, Único Plano Estratégico de Combate ao HIV e SIDA e Único Sistema de M&A)
foi validado o Sistema de Monitoria e Avaliação (SM&A) do PENIII, que visa acompanhar de
forma proactiva a evolução da epidemia de HIV e SIDA e progresso das acções e intervenções.
Desafios
• Implementar inquéritos nacionais, como o IDS, INSIDA e outros, de uma forma
sistemática e regular, de modo a documentar o conhecimento, o comportamento e a
seroprevalência nacional;
• Coordenar as acções de pesquisa entre as instituições de tutela;
• Actualizar o plano de pesquisa.
Acções correctivas para ultrapassar os desafios
• Actualizar o quadro nacional de M&A, de acordo com o PEN III, 2010-2014;
• Melhorar a coordenação entre as instituições de pesquisa;
• Realizar planificações conjuntas entre as diferentes instituições que fazem parte do
grupo de pesquisa, nomeadamente o MISAU/INS, CNCS, INE, MCT, CDC;
• Realizar a monitoria regular e sistemática do progresso da Resposta Nacional.
Componente 5: Plano Anual Nacional orçamentado de Monitoria e Avaliação do HIV
O plano integrado e orçamentado multi-sectorial de M&A do HIV é uma forma de cumprimento
do princípio dos “Três Uns”, através do qual todas as actividades de M&A são implementadas de
uma forma coordenada. Este plano também inclui acções a serem levadas a cabo pelo Governo
aos níveis central e provincial, e também as actividades a serem implementadas pelos parceiros,
redes de organizações, e ONGs trabalhando na área do HIV.
Em síntese, o plano orçamentado é uma ferramenta de operacionalização do Sistema Nacional
de M&A da Resposta Nacional ao HIV, incorporando as 12 componentes do Sistema Nacional de
M&A, em Moçambique.
O plano orçamentado foi também partilhado ao nível provincial e incorporado no plano
provincial de acção de 2010 e de 2011. Cada província identificou as acções prioritárias a serem
implementadas para a área de M&A, aos níveis provincial e distrital.
Desafios
• Monitorar a implementação do plano orçamentado numa base trimestral.
• Obter actualização do financiamento dos parceiros.
• Melhorar a participação dos parceiros durante a revisão trimestral do plano
orçamentado.
Acções correctivas para ultrapassar os desafios
• Actualizar e implementar o PIMA com base nos pressupostos do PEN III 2010 – 2014;
• Fortalecer os mecanismos de coordenação, de modo a melhorar a implementação do
PIMA em todas as suas 12 componentes;
• Garantir a implementação e fazer o seguimento do PIMA a todos os níveis;
• Advogar para a importância de M&A a nível das instituições.
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Componente 6: Advocacia, Comunicação e Cultura para a Monitoria e Avaliação do HIV
No período em causa a M&A melhorou bastante os processos de dessiminação e publicação de
relatórios, estudos e pesquisas a todos os níveis sobre os factores impulsionadores da epidemia,
as estratégias e situação epidemiológica, o que contribui grandemente para o fortalecimento na
tomada de decisão e definição de prioridades no combate ao HIV no país.
A M&A passou a tomar um lugar de destaque no quadro das obrigações do CNCS, tendo a
advocacia fortalecido a componente de M&A durante o processo de realinhamento.
O grande desafio persiste na necessidade de desenvolver acções de advocacia, no sentido de se
criar uma obrigatoriedade aos parceiros para alimentarem o sistema de M&A da resposta
nacional de combate ao HIV e SIDA. Contudo, notou-se uma melhoria na comunicação entre o
CNCS e os grandes parceiros de implementação em 2010, tendo estes se aproximado para
apresentar o seu plano de trabalho para 2011.
Em 2011 foram desenvolvidas acções de advocacia e capacitação ao nível das províncias com
vista a melhorar o entendimento sobre a Base de Dados. Neste sentido, foi dado suporte técnico
aos NPCS da zona Centro e Sul como parte das acções levadas a cabo para o fortalecimento das
capacidades na área de M&A durante o ano em causa. Através das visitas feitas às províncias
concluiu-se que a reactivação dos GTM&AP seria fundamental para a operacionalidade da Base
de Dados, para além de maior conhecimento de conteúdos programáticos.
Acções correctivas para ultrapassar os desafios:
• Actualizar continuamente a website do CNCS como uma das principais formas de
disseminação de informação;
• Advocar para a valorização do uso da informação produzida pela M&A para definição de
políticas, estratégias, planificação para tomada de decisão;
• Rever os períodos de revisão dos relatórios a todos os níveis;
• Definir periodicidade na prestação de informação;
• Advocar para a criação de carreiras de M&A na função pública.
Componente 7: Monitoria de Rotina do Programa de HIV
O sector de M&A do CNCS é responsável pela consolidação, análise e disseminação de dados com
o objectivo de documentar a resposta nacional (Informação médica e não-médica de rotina).
Contudo, cada actor é responsável por reportar à M&A do CNCS, como coordenador da resposta
nacional.
Informação Não Médica de Rotina
Uma das tarefas do CNCS, área de M&A é a recolha, análise, elaboração e disseminação de
relatórios sobre programas de HIV e SIDA não-médicos, o que requer tempo e recursos
significativos.
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Sector Público
Os Ministérios-chave da Resposta Nacional (Saúde, Educação, Mulher e Acção Social, Juventude,
Planificação, Finanças, Interior, Defesa) reportam directamente ao CNCS.
Sector Privado
Actualmente, o Sector privado encontra-se a implementar o sub-sistema de M&A em grande
parte das províncias de país e, é feita através da EcoSIDA.
Acções correctivas para ultrapassar os desafios:
• Fortalecer a M&A nos diversos sectores (público, privado e sociedade civil, incluindo o
CNCS) para garantir que os dados dos implementadores sejam reportados de forma
correcta, integral e atempada;
• Promover a advocacia ou identificar mecanismos para assegurar que todos os
intervenientes reportem ao Sistema Nacional de M&A;
• Garantir a implementação do plano de formação e respectivos materiais para uma
formação de formadores no âmbito do sistema de reportagem, e orientações escritas
simplificadas sobre os relatórios, para os implementadores.
• Criar mecanismos e modelos de relatórios centrados na qualidade de dados para
feedback sistemáticos;
• Implementar efectivamente os formulários para recolha de dados e que sejam utilizados
por todas instituições e parceiros;
• Desenvolver a capacitação interna para melhoria da qualidade de dados e de relatorios.
Componente 8: Inquéritos e Vigilância
Existe um Plano Nacional de Pesquisas que, de entre vários objectivos, serve para orientar na
realização das pesquísas na área do HIV e SIDA, de forma a garantir um melhor entendimento do
desenvolvimento da epidemia. Dessas pesquisas podem-se listar algumas, a saber:
• Está em curso o Inquérito de Vigilância Comportamental e Biológica (Integrated
Biological and Behavioural Survey - IBBS), para o grupo de HSH, trabalhadoras de sexo,
mineiros e camionistas e espera-se a sua divulgação em 2012;
• O custeamento do PEN III em curso e prevê-se o seu termo em meados de Maio de 2012;
• Está previsto o MEGAS 2009, 2010 e 2011, a partir de Junho de 2012;
• GARPR 2010/2011 na sua fase final de elaboração;
• IDS 2011, dados preliminares divulgados, vai ser publicado em 2012;
• Vigilância epidemiológica, ronda 2011, relatório na fase de finalização.
Acções correctivas para ultrapassar os desafios:
• Realizar as pesquisas e estudos planificados e finalização dos que estão ainda em vigor;
• Actualizar a Agenda Nacional de Pesquisa para o HIV e SIDA;
• Melhorar a gestão para uma maior divulgação dos resultados de pesquisa.
Componente 9: Bases de Dados Nacionais e Sub-nacionais do HIV
Foram identificadas como essenciais para a Monitoria e Avaliação quatro bases de dados. Estas
incluem:
1. Base de Dados de Indicadores do CNCS
2. Base de Dados sobre Estatísticas Sociais e Demográficas de Moçambique
3. Base de dados de pesquisa
4. Base de dados de recursos financeiros
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O aspecto importante destas bases de dados é que a informação fica contida num formato
uniformizado que é regularmente actualizado e acessível a todos os parceiros.
Base de dados de indicadores do CNCS
A Base de Dados de Indicadores do CNCS, parte integrante do Sistema de informação da
Resposta Nacional de Combate ao HIV e SIDA, de entre outras informações comporta
principalmente indicadores da Resposta Nacional ao HIV. Encontra-se instalada no CNCS nos
níveis nacional e provincial e, neste momento está na fase de migração para o nível distrital.
O pessoal de M&A de nível provincial (1 assistente da base de dados, por província) está
habilitado a recolher dados dos implementadores e outros parceiros e a introduzi-los na base de
dados ao seu nível, tais como, provincial, distrital, e de Posto Administrativo. Doravante, irá
acontecer a descentralização para 40 distritos prioritários em 2012, o que significa que existirão
40 Pontos Focais distritais. Este número irá crescer anualmente e na mesma proporção até que
se alcancem todos os distritos do país.
O processo de recolha de dados é feito com o auxílio de um questionário previamente elaborado
e identificado para cada tipo de organização, onde se apresentam apenas indicadores a si
destinados. Contudo, ainda existem dificuldades para a aceitação deste importante instrumento
por parte dos actores. De salientar que decorre neste momento o processo de actualização deste
instumento, tendo em conta o plasmado no PEN III.
É importante referir que há necessidade de, por parte dos parceiros, providenciar assistência
técnica permanente ao pessoal do CNCS a todos os níveis, assim como a contínua actualização da
base de dados, sempre que se julgue necessário.
Base de Dados sobre Estatísticas Sociais e Demográficas de Moçambique
Conhecida como ESDEM, alberga todos os indicadores sobre as diversas áreas de
desenvolvimento do país e funciona sob os auspícios do Instituto Nacional de Estatística. A base
de dados de indicadores do CNCS que alberga os indicadores sobre o HIV exporta os dados para
o ESDEM e a actualização é feita sempre que solicitado.
Desafios
• Equipar os NPCS com equipamento e tecnologias de informação;
• Garantir a existência e a formação de Pontos Focais distritais.
Acções correctivas para ultrapassar os desafios:
• Rever e actualizar os formulários de recolha de dados, para acomodar a nova lista de
indicadores.
• Criaçar um instrumento de obrigatoriedade para actualização e alimentação do SIRNM;
• Garantir a instalação da base de dados a nível distrital.
Componente 10: Supervisão de Apoio e Auditoria de Dados
Para garantir que os dados de qualquer sistema de informação tenham a qualidade desejada é
importante que se faça supervisão de apoio e a auditoria rotineira de dados. As estruturas
provinciais e distritais geralmente experimentam falta de recursos humanos suficientes e meios
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de transporte para viajar regularmente para distritos longíquos para supervisionar actividades
de HIV e recolha de dados.
Durante o ano de 2010 foram realizadas 2 visitas de supervisão de apoio das 4 planificadas
tendo abrangido as províncias de Niassa, Zambézia, Manica, Gaza, Inhambane, Tete e Nampula
com o objectivo principal de capacitar, aprofundar e acompanhar o progresso do POP e PIMAP.
Durante as visitas constatou-se uma fraca monitoria por parte das províncias devido a demora
no desembolso de fundos para custos operacionais, difícil acompanhamento do POP e do PIMAP,
não alinhamento entre as áreas financeira e programática que culminou com fraco cumprimento
dos planos de trabalho.
Durante o ano de 2011 foram realizadas 8 (oito) visitas de supervisão de apoio às províncias
(com a excepção de Tete, Sofala e Maputo Província) e nesse contexto foi feita a supervisão das
acções implementadas no âmbito da resposta ao HIV e SIDA, com o principal objectivo de
capacitar, aprofundar e acompanhar o progresso do POP e PIMAP.
Em 2011 foi feita a formação para o fortalecimento das capacidades na área de monitoria e
avaliação para os núcleos da região central.
Acções Correctivas para Ultrapassar os desafios
• Como parte dos materiais de formação para os Oficiais provinciais e distritais de M&A
devem-se desenhar orientações por escrito e formulários para supervisão das
actividades dos implementadores;
• Realizar workshops para oficiais provinciais de Monitoria e Avaliação em supervisão de
apoio e auditoria de dados;
• Realizar capacitações ao pontos focais distritais em matérias de M&A e recolha de dados.
• Delegar em algumas organizações a supervisão de apoio, depois de reforço institucional.
Componente 11: Avaliação e Pesquisa em HIV
O Ministério de Ciência e Tecnologia tem o mandato do Governo para coordenar toda a pesquisa
relacionada com a pobreza, incluindo a pesquisa sobre HIV e SIDA.
Em 2008, foram aprovados, uma lista nacional de prioridades para a pesquisa de HIV em
Moçambique e o primeiro Programa Nacional de Pesquisa em HIV. O programa possui dois
pilares principais: apoiar a produção de pesquisa qualitativa e, apoiar a disseminação dos
resultados da pesquisa e a capacitação institucional para pesquisa.
O Ministério da Saúde é o maior implementador da pesquisa em HIV, através do Instituto
Nacional de Saúde, albergando também, o Comité Nacional de Bioética. Outros actores
envolvidos em pesquisa de HIV incluem Ministérios, Universidades e ONGs.
O progresso principal na pesquisa na área de HIV, em 2010-2011, pode ser resumido no
seguinte: conclusão de várias grandes pesquisas e estudos de avaliação com significância
nacional, incluindo: i) o MEGAS (Medição de Gastos em SIDA), 2008/2009; ii) Estudo de ronda
de vigilância epidemiológica e do Impacto Demográfico do HIV e SIDA, 2011; iii) Inquérito
nacional de prevalência, riscos comportamentais e informação sobre HIV e SIDA (INSIDA 2009);
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iv) Plano Estratégico Nacional de Combate ao SIDA em Moçambique, 2010-2014; v) Avaliações
Conjuntas Anuais (ACA 2010 e 2011); vi) Inquérito de Vigilância Comportamental e Biológica
(Integrated Biological and Behavioural Survey - IBBS), para o grupo de HSH, trabalhadoras de
sexo, mineiros e camionistas; vii)custeamento do PEN III; viii) GARPR 2010/2011; ix) IDS 2011.
Iniciou em 2010 o processo de aproximação entre CNCS, MCT e ONUSIDA, com vista a criação de
uma plataforma que crie mecanismos de monitoria e actualização do plano de investigação
tendo em conta as prioridades definidas no PENIII.
Na área de produção de pesquisas e estudos, iniciou em 2011 a preparação da actualização do
programa nacional de pesquisas e estudos operacionais, actividade que deverá ser finalizada ao
longo do ano 2012. Iniciou também o processo de preparação dos relatórios sobre o Inquérito
Demográfico de Saúde (IDS), Behavioural Sexual Survey (BSS) e estimativas sobre o nível do
impacto do HIV e SIDA em Moçambique. No mesmo período foi lançado pela USAID o protocolo
para a realização do estudo sobre os Grupos de Alto Risco.
Desafios
• Apesar dos esforços realizados, ainda perdura a necessidade de garantir mais e melhor
conhecimento baseado em evidências nas áreas de prevalência nacional, incidência em
grupos populacionais específicos, factores impulsionadores da epidemia, populações
mais vulneráveis, efectividade dos programas;
• Melhorar a coordenação e disseminação da pesquisa, pois actualmente ainda se mostram
insuficientes e não consistentes;
• Melhorar a capacidade de uso dos resultados da pesquisa na planificação e nos
ajustamentos.
Acções correctivas
• Desenvolver um Plano Estratégico Multi-sectorial Nacional de Pesquisa em HIV e SIDA,
de cinco anos, como base para uma coordenação e capacitação institucional nacional;
• Rever, actualizar e implementar o Programa de Pesquisa Nacional em HIV e SIDA de uma
forma participativa e alinhada com as novas prioridades do Plano Estratégico Nacional;
• Disseminar a Estratégia e o Programa Nacional de Pesquisa em HIV e SIDA em todos os
sectores para o incremento de financiamento e uso da pesquisa em programa de
desenvolvimento de todos os sectores;
• Incrementar o apoio técnico e financeiro para a implementação das prioridades de
pesquisa e disseminação de resultados através do Programa Nacional de Pesquisa em
HIV e SIDA e o Fundo de Pesquisa Nacional;
• Fortalecer a capacidade de produção e uso da pesquisa em todos os níveis, incluindo a
facilitação da partilha do conhecimento entre os pesquisadores.
Componente 12: Disseminação & Uso de Dados
Verifica-se, e de forma crescente, uma maior participação de parceiros, Governo, sector privado
e sociedade civil na disponibiliazação de informação sobre as acções levadas a cabo na luta
contra o SIDA, fruto da disseminação de informação aos níveis nacional e provincial.
É responsabilidade geral do CNCS providenciar dados de fácil entendimento, úteis e dirigidos a
audiências apropriadas. Os produtos de informação (relatórios) e os formatos de uso de dados e
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de planificação devem ser organizados para apoiar a implementação e cumprimento integral do
PEN III.
Acções Correctivas para ultrapassar os desafios:
• Garantir a padronizados e disseminação dos sistemas e formatos de apresentação de
relatórios;
• Realizar workshops para reforço institucional a nível provincial e distrital;
• Fortalecer o reforço institucional em termos de análise de dados a nível distrital.;
• Continuar a produzir regularmente relatórios resumidos para partilha a nível
distrital e provincial;
• Garantir a realização de encontros regulares de coordenaçao e planificaçao conjunta;
• Desenvolver uma política de dessiminação "rápida" de dados, a todos os níveis;
• Advogar em relação ao uso contínuo de dados na tomada de decisões.
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VIII. ANEXOS
ANEXO 1:

1)

2)

Processo de consulta/preparação do Relatório de Progresso do país sobre a
monitoria da implementação da Declaração do Compromisso em HIV e SIDA
para o ano 2011.

Que instituições/entidades foram responsáveis pelo preenchimento dos formulários dos
indicadores?
a) CNCS ou equivalente
b) Outros: MISAU, MMAS, Agências das NU

Sim
Sim

Com contribuições dos Ministérios:
Educação
Saúde
Justiça
Função Pública
Defesa
Interior
Trabalho
Finanças
Mulher e Acção Social
Juventude e Desportos
Organizações da Sociedade Civil
Pessoas Vivendo com HIV
Sector Privado
Organizações das Nações Unidas
Bilaterais
ONGs Internacionais
Universidades

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

3)

Teria o relatório sido discutido em fórum alargado? Sim

4)

Os seus resultados foram arquivados a nível central? Sim

5)

Os dados estão disponíveis para consulta pública?

6)

Quem é o responsável pela submissão do relatório e seu seguimento, caso hajam
questões por esclarecer no Relatório do Progresso do País?

Sim

Nome / título: Diogo Milagre, Secretário Executivo Adjunto, Conselho Nacional de
Combate ao HIV e SIDA
Date: 31 de Março de 2012
Assinatura: _______________________________________________________
Endereço: Rua António Bocarro, 106/114 – Maputo
Email: diogo.milagre@cncs.org.mz
Telefone: +258 21 495 604/5; +258 21 495 396; Faxes: +258 21 485 001 ou
+258 21 495 395.
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ANEXO 2:

Compromissos Nacionais e Instrumentos de Políticas

País: Moçambique
Nome do Oficial Responsável no Conselho Nacional do SIDA:
Nome: Diogo Milagre Título/Função: Secretário Executivo Adjunto, Conselho Nacional de
Combate ao HIV e SIDA
Endereço: Rua António Bocarro, 106/114 – Maputo
Email: diogo.milagre@cncs.org.mz
Telefone: +258 21 495 604/5; +258 21 495 396
Faxes: +258 21 485 001 ou +258 21 495 395
Data da submissão: 31 de Março de 2012
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ANEXO 3:

Matriz de Financiamento Nacional — 2011

País: Moçambique
Pessoa de contacto a nível da Autoridade Nacional do SIDA
Nome: Páscoa Themba

Título: Responsável pela Unidade de Planificação e M&A

Informação de contacto da Autoridade/Comité Nacional do SIDA
Endereço: Rua António Bocarro, 106/114 – Maputo
Email: pascoa.themba@cncs.org.mz
Telefone: +258 21 495 604/5; +258 21 497 595
Faxes: +258 21 485 001 ou +258 21 495 395
Ciclo de apresentação de relatório: ano civil de 2007 e 2008
Moeda Local: Meticais
Câmbio médio com US dolar durante o ciclo de apresentação do relatório: 2007: 25,29
2008: 24,43
Metodologia: A Medição de Gastos de SIDA forneceu dados para a Matriz de Financiamento
Nacional.
Gastos Excluídos: Alguns gastos de algumas actividades em algumas das categorias de despesas
do SIDA não foram incluídas na Matriz de Financiamento Nacional devido à falta de
disponibilidade da informação.
Apoio Orçamental: o Apoio Orçamental dos Bi- e Multi-laterais, que é parte integrante do
Financiamento Público, é o que inclui exclusivamente o apoio ao Orçamento Central. O apoio
directo, ainda que orçamental, aos sectores – MISAU e CNCS - foi atribuído às respectivas fontes
de financiamento na medida da sua contribuição efectiva no ano (pro-rate).
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Categorias de despesa por tipo de Fonte financeira e ano (US$ milhares)
Categorias de despesa
Prevenção
Cuidados e Tratamento
Órfãos e crianças vulneráveis
Gestao de programas e administração
Recursos humanos
Protecção social e serviços sociais
(excluindo COV)
Ambiente propicio
Pesquisa relacionada com HIV e SIDA
(excluindo pesquisa operacional)
Total

Público
2007 2008

Privado
2007 2008

Internacional
2007
2008

Total
2007

2008

1.959
1.648
0
2.252
4

1.123
1.358
0
2.252
140

294
85
55
60
168

787
133
9
258
220

23.880
26.832
9.185
30.511
4.884

38.332
40.245
12.584
33.576
8.127

26.134
28.566
9.240
32.823
5.056

40.243
41.736
12.593
36.086
8.487

30

0

30

67

869

1.832

928

1.900

24

161

2

3

1.784

2.334

1.811

2.497

49

0

0

2

629

2.877

678

2.880

5.967

5.033

1.479

98.575

139.908

105.236

146.421

694
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ANEXO 4:
Ref.

Lista de Participantes no Seminário de Validação do GARPR

Nome

1 Agy Mecusseriza
2 Alzira Ferreira
3 Amata Kwizera
Amélia Olga A.
4
Zawangoni
5 António B. Mabjaia

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Márcia Monjane Matenja
Marco Hanitzsch
Marcos Benedetti
Maria Joao Nazareth
Maria Violantenice
Marina Chichava
Maronos C. Mhampa
Marta Bazima

42 Massimiliano Sani
43 Maurício Santos
44 Natividade Bule
45 Nazir Amade Ibrahimo
46 Nuno Gaspar
47
48
49
50
51
52

844000005

Consultor
RENSIDA
UNESCO
MONASO
CNCS

33 Luisa Brumana
34
35
36
37
38
39
40
41

UNFPA

Joel Samo Gudo
Laurinda Manuel
Lina Timana
Linda Chongo
Lourenço Lampião

17 Donata Galloni

Páscoa Themba
Paula Simbine
Peter Young
Quenissone Amburete
Rui Mapatse
Rui Maquene

Celular
824753975
824008080

Egídio Langa
Eleonor Hill
Ernesto Martins
Esmeralda Xavier
Ferdinando Alueib
Filipe Mabutana
Francisca Sales
Francisco Mbofana
Hélio Maguio
Humberto Manoca

Arminda Maculuve
Augusto Guambe
Balbina Santos
Benedito Ngomane
Cacilda Machiana
Carlos Sotomane
Cecília Martine
Cecília Uamusse
Daniel Shodell
Delmira Petersburgo

Contacto do
Escritório

CISLAMO
TEBA
JHU.CCP-PACTO

TDMSA
Embaixada dos EUA PEPFAR
CNCS
LAMBDA-MOZ
ECOSIDA
CNCS
MJD
A Politécnica
CNCS
CNCS
CDC-USG
JHU.CCP-PACTO
Medicos com AFRICA
CUAMM
MISAU-PNC TB
GIZ
Rádio Moçambique
CNCS
TEBA DEV
Rádio Moçambique
MMAS
Instituto Nacional de Saúde
MISAU
ADPP

6 April Kelley
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Função/Instituição

HIV/AIDS Specialist-UNICEF
USAID
GIZ/CNCS
Pathfinder Internacional
JSI/MEASURE EVALUATION
ICAP
PPF Secretariat -GIZ
M&E Officer - UNAIDS
Communication SpecialistUNICEF
CNCS
ECOSIDA
MISAU
NPO HIV and Gender UNFPA
CNCS
CDC
CDC
MISAU-PNC HIV/SIDA
Consultor
Handcap International

53 Sally Griffin

Coordinator

54 Sansão Buque

MMAS

E-mail
cislamo@yahoo.com.br

21 49 27 97 ext.
3011

21 32 72 02

akwizera@jhuccp.org.mz

823085030

amabjaia@tdm.mz

84 32 27 320

kelleyal@state.gov

843200440
847040345
82 32 37 080

829352286

aguambe@lambda.org.mz
balbina.santos@ecosida.org.mz
benedito.ngomane@cncs.org.mz
cacildamachiana@yahoo.com.br
csotomane@apolitecnica.ac.mz

824132980
823053208

shodelld@mz.cdc.gov
dpetersburgo@jhuccp.org.mz

829001730
825140018
827009437
822639570
823010678

egidiolanga76@gmail.com
eleonor.hill@giz.de

fmabutana@gmail.com
823177930
mbofana98@yahoo.com
heliomaguio84@yahoo.com.br
manocah@yahoo.com
21
492725/492967

843132280
845171110
829727840
823922420

21 48 11 00
ext.416

82 85 72 532

joel.sgudo@escopil.co.mz

advocacia@monaso.co.mz
lourenco.lampiao@cncs.org.mz
lbrumana@unicef.org

823053814
843056256
823031442
21 48 76 45
21 484 524 ext.

82 71 06 450
849514867
84 38 95 469

21 48 1100

marco.hanitzsch@giz.de
mbenedetti@pathfinder.org
violantenice@columbia.org.mz
marina.chichava@giz.de
bazimam@unaids.org
masani@unicef.org

828831480
823053960
823136000
82 41 71 622

natividade.bule@ecosida.org.mz
naibrahimo@yahoo.com.br
gaspar@unfpa.org

823223610
youngp@mz.cdc.gov

21 310328/82
3013902

826540293
826923446
82 47 28 750

rmapatse@gmail.com
himozcdp2@tvcabo.co.mz

82 65 19 261

coordenacao@naima.org.mz

823265860
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55 Selma Lalá
56 Shawn Wesner
57 Sumaira Chowdhury
58 Tatiana Bocharnikova
59 Valeriana Rufino
60 Ximena Andrade

STV-Moçambique em Acção
Deputy PEPFAR Coordinator
Protection Specialist UNICEF
MISAU-PNC HIV/SIDA
PSI
WLSA

21 49 27 97
21 48 11 00 ext
472

824932390
84 30 13 899

selma.lala@soico.co.mz
wesnerse@state.gov

82 74 74 351

sachowdhury@unicef.org

823073276
828621980

vrufino@psi.org.mz
ximenafrancisca@gmail.com
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