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LNRT Laboratório Nacional de Referência da Tuberculose 

LRS Laboratório de Referência Supranacional Tuberculose

M&A Monitoria e Avaliação

MDC Modelos Diferenciados de Cuidados

MG Mulher grávida 

MSF Médicos Sem Fronteiras 

NAIMA Rede de ONGs Internacionais trabalhando em saúde e HIV em Moçambique

OCBs Organizações Comunitárias de Base 

ODS Objectivos de desenvolvimento Sustentável 

OIM Organização Internacional das Migrações 

OMS Organização Mundial de Saúde 

ONGs Organizações Não Governamentais 

PCs Populações Chaves 

PEN Plano Estratégico Nacional

PEP Profilaxia pós exposição 

PEPFAR Plano de Emergência do Presidente dos EUA para o Alívio da SIDA

PF Planeamento Familiar 

PID Pessoas que Injectam Drogas 

PLASOC Plataforma da Sociedade Civil para Saúde de Moçambique 

PMT Praticantes de Medicina Tradicional

PNCT Programa Nacional de Controlo da Tuberculose 

PO Pesquisa Operacional 

POC Point-of-care

POPs Procedimentos Operacionais Padrão

PP Prevenção Positiva 

PrEP Profilaxia pré Exposição

PTV Prevenção da Transmissão Vertical

PVHIV Pessoas Vivendo com o HIV

RAM Reações Adversas a Medicamentos

RENSIDA Rede Nacional de Associações de PVHIV 

RH Recursos Humanos 

SAAJ Serviços Amigos de Adolescentes e Jovens 

TB Tuberculose 

TB-RR Tuberculose Resistente a Rifampicina

TB-MDR Tuberculose Multi Droga Resistente 

TB-XDR Tuberculose de Extrema Resistência 

TPI Tratamento preventivo com Isoniazida 

TS Trabalhadoras de sexo 

TSA Teste de Sensibilidade aos Antibióticos 

UATS Unidade de Aconselhamento e Testagem em Saúde

UDI Usuários de Drogas Injectáveis 

UNAIDS Programa das Nações Unidas para o Combate ao SIDA

UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância 

USAID Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional

VBG Violência Baseada no Género 

VHB Vírus da Hepatite B

VHC Vírus da Hepatite C

ACRÓNIMO DESCRIÇÃO

ABEVAMO Associação Bedjany Vavassate Va Moçambique     

ADSM Sistema Ativo de Monitoria de Segurança de Medicamentos

AMETRAMO Associação de Médicos Tradicionais de Moçambique

AMIMO Associação de Mineiros Moçambicanos 

APEs Agentes Polivalentes Elementares

APSS Apoio Psicossocial 

Ariel Fundação Ariel Glaser Contra o Sida Pediátrico

ATS Aconselhamento e Testagem em Saúde 

ATS-C Aconselhamento e Testagem em Saúde na Comunidade 

ATIP Aconselhamento e Testagem em Saúde iniciado pelo Provedor

ATIU Aconselhamento e Testagem Iniciada pelo Utente 

CCR Consulta de Criança de Risco 

CCS Centro de Colaboração em Saúde 

CDC Centro de Prevenção e Controlo de Doenças 

CI Caso Índice 

CMAM Central de Medicamentos e Artigos Médicos

CMMV Circuncisão Masculina Médica Voluntária  

CNCS Conselho Nacional de Combate ao SIDA

CPCS Conselho Provincial de Combate ao SIDA 

COV Crianças Órfãs e Vulneráveis 

CTX Cotrimoxazol

CPN Consulta Pré-Natal 

CSB Cabine de Segurança Biológica 

DBS Amostra de sangue seco (Sigla em Inglês - Dried blood spot) 

DCL Departamento Central de laboratórios 

DFC Doses Fixas Combinadas

DOT Directa Observação do Tratamento 

DPI Diagnostico Precoce Infantil

DTG Dolutegravir 

ECOSIDA Associação Empresários Contra o SIDA

EGPAF Fundação Elizabeth Glaser Contra o Sida Pediátrico (Sigla em Inglês)

ETV Eliminação da Transmissão Vertical 

FDC Fundação para o Desenvolvimento das Comunidades 

FGATM Fundo Mundial de luta contra a SIDA, Tuberculose e Malária 

FGH Friends In Global Health 

FHI 360 Family Health International -360

FT Falência Terapêutica 

GAAC Grupos de Apoio a Adesão Comunitária

HCM Hospital Central de Maputo

HSH Homem que faz Sexo com Homem 

ICOR Instituto do Coração 

INH Isoniazida 

ITS Infecções de Transmissão Sexual

KUYAKANA Rede Nacional de Mulheres Vivendo com HIV/SIDA

LAMBDA Associação para os Direitos das Minorias Sexuais

LME Lista de Medicamentos Essenciais

LMIS Sistema de Informações Logística de Medicamentos (Sigla em Inglês)  
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METODOLOGIA
A Revisão foi realizada através de uma combinação de métodos. Uma revisão documental dos da-
dos epidemiológicos, e dados de financiamento dos serviços de HIV e TB foram conduzidos. En-
trevistas foram realizadas com informantes-chave a nível nacional, provincial, distrital, de Unidade 
sanitária e comunidade. Visitas de campo foram levadas a cabo em instalações de saúde, depósitos 
de medicamentos e laboratórios, e foram realizadas discussões com representantes da comunida-
de. Análises preliminares limitadas dos dados que emergem de alguns dos sistemas de informação 
foram realizados.

A revisão documental e epidemiológica da área do HIV foi realizada três semanas antes do traba-
lho de campo que foi realizado de 1 – 15 de Novembro de 2018. 

Mais de 160 indivíduos representando 29 diferentes instituições participaram da Revisão e, um total 
de 6 Províncias, 25 distritos e cerca de 178 instituições (incluindo indivíduos), foram visitados.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES
Alcance de metas programáticas nacionais
A Revisão constatou que o país tinha feito progressos significativos na implementação das activida-
des de TB e de HIV durante o período de implementação dos presentes planos estratégicos e desde 
que as revisões anteriores foram realizadas em 2014 e 2017. A maioria das principais recomenda-
ções das revisões anteriores dos planos de TB e HIV parecem ter sido levadas em consideração no 
desenvolvimento dos planos em avaliação, o que contribuiu para uma rápida expansão de interven-
ções-chave em ambos programas. 

Em relação ao HIV, constatou-se que o impacto destes esforços está também a começar a reflectir-
-se no declínio do número de novas infecções por HIV e da mortalidade por causas relacionada 
com o SIDA, não obstante não terem sido alcançadas as metas propostas no PEN IV, o HIV/SIDA 
continuar a ser a principal causa de morte em adultos e a transmissão vertical estar a aumentar. 

Existe disponibilidade de documentos normativos e directrizes actualizados em conformidade 
com as recomendações internacionais, tanto para o Programa do HIV assim como para o da TB. 

Registou-se um rápido e substancial crescimento dos serviços TARV que resultou no aumento em 
quase o dobro do número de pessoas recebendo TARV de 2014 a 2017, acompanhado pela descen-
tralização destes serviços a nível nacional e sua integração nos Cuidados de Saúde primários (CSP) 
bem como da estabilidade na gestão de stock de medicamentos e de consumíveis de laboratório.

O rápido aumento da testagem para de HIV é uma grande conquista do país. Tem levado a muitos 
mais pessoas em Moçambique estejam cientes do seu estado de HIV. Os conselheiros leigos têm 
dado uma grande contribuição para a expansão dos serviços de ATS. A implementação do Acon-
selhamento e Testagem em Saúde (ATS) em todas as portas de entrada, e a colaboração com os 
parceiros tanto a nível institucional como comunitário, permitiu um aumento do número de testes 
de HIV realizados em cerca de 40%, de 2013 a 2018. 

Moçambique tinha ate finais de 2017, cerca de 1.1 milhões de pessoas que recebiam TARV, in-
cluindo um número crescente de pacientes com TB e mulheres grávidas. A cobertura do TARV 
entre crianças e adolescentes ainda é muito baixo. Dados disponíveis sobre o TARV sugere taxas de 
retenção baixas ao longos dos anos. Esta é uma grande preocupação.

SUMARIO EXECUTIVO

O MISAU e o CNCS encomendaram uma revisão externa conjunta dos planos estratégicos dos 
programas nacionais de contro de ITS/HIV/SIDA e da Tuberculose (TB) bem como o estabeleci-
mento da linha de base da resposta as hepatites virais em Moçambique. Esta avaliação foi liderada 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em coordenação com o Ministério da Saúde (MISAU) 
e o Conselho Nacional de Combate ao SIDA (CNCS) e com apoio financeiro do CDC.
O principal objectivo desta revisão externa, era de avaliar a Resposta Nacional às epidemias de HIV 
e da TB bem como o estado da resposta as hepatites virais, em direcção as metas de 2020. Com 
foco no Plano Estratégico de resposta ao HIV/SIDA 2016-2020 (PEN IV) e no Plano Estratégico 
e Operacional do Programa Nacional de Controlo da Tuberculose (PNCT) 2014-2018, foram ava-
liados os progressos alcançados, identificados os desafios, e destacadas as boas práticas. A Revisão 
recomendou estratégias e abordagens operacionais para um maior e estável progresso, melhoria 
da qualidade e aumento da relação custo-benefício dos principais serviços de HIV, TB e hepatites 
virais.

Os objectivos específicos da Revisão foram os seguintes:

TB E HIV
1. Analisar as principais realizações programáticas em resposta ao controlo do HIV/SIDA e 

Tuberculose, com vista a atingir as metas dos respectivos Planos Estratégicos;

2. Identificar as principais lacunas, desafios e constrangimentos que impactam negativamente 
o cumprimento dos objectivos estabelecidos nos Planos estratégicos nacionais do HIV/SIDA 
e da TB;

3. Verificar o nível de integração multi-sectorial, descentralização e envolvimento de vários ac-
tores envolvidos no controlo da TB e na resposta nacional ao HIV;

4. Avaliar a qualidade e a eficácia dos serviços de HIV e TB fornecidos pelos diversos actores 
nos vários níveis;

5. Gerar recomendações concretas para melhorar o desempenho no controlo da TB e a resposta 
ao HIV / SIDA, a fim de atingir as metas estabelecidas nos respectivos planos estratégicos;

6. Identificar os pressupostos que irão apoiar no desenho do próximo plano estratégico para TB 
e o PEN V.

HEPATITE VIRAL
1. Realizar uma avaliação de base da situação das hepatites virais, concentrando-se no peso e 

epidemiologia da doença, liderança e gestão programática e, actividades de resposta existentes; 

2. Identificar sinergias entre a resposta às hepatites virais e outras doenças e/ou estratégias e 
planos específicos para doenças bem como recomendar prioridades-chave para a resposta 
nacional à hepatite viral.

A orientação estratégica geral e a supervisão da Revisão foram fornecidas por um Comité Directivo 
presidido pelo Conselho Nacional de Combate ao SIDA (CNCS) e pela Direcção Nacional de Saú-
de Pública (DNSP) do Ministério da Saúde (MISAU), no qual uma vasta equipa de intervenientes 
nacionais e parceiros de desenvolvimento também esteve representados.
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Devido aos desafios do diagnósticos e tratamento da TB-MDR, há também preocupações com o 
número crescente de pacientes com falhas no tratamento.

Rastreio de tuberculose em PVHIV e em pessoas que foram testadas e aconselhadas para o HIV 
foi ampliada e esta bem estabelecido porem os dados disponíveis mostra que as coberturas ainda 
são sub-óptimas. O rastreio na Mulher gravida ainda constitui um desafio.

Tem havido um aumento significativo das actividades de colaboração TB/HIV em Moçambique, 
facilitado pela expansão do ATS, da descentralização do TARV e da implementação das paragens 
únicas para assistência aos co-infectados.

Apesar do aumento do número de crianças, PVHIV beneficiando de Tratamento Preventivo com 
Isoniazida (TPI), foi observada uma lacuna no seguimento deste e uma baixa completude do tra-
tamento. 

A melhoria e manutenção da qualidade assistencial aos pacientes com TB, reforço das activida-
des colaborativas TB/HIV incluindo excelentes coberturas em TARV em pacientes co-infectados, 
permitiu a elevação da taxa de sucesso do tratamento bem como a redução das taxas de perdas de 
seguimento/abandonos, ultrapassando as metas estabelecida no plano. Estes aspectos, podem estar 
na razão da redução da mortalidade tanto por TB assim como por TB/HIV. 

Apesar de todos estes avanços e do aumento do número de locais para início do tratamento MDR-
-TB, integrados nos cuidados de saúde primários, a pais ainda enfrenta vários desafios na assistên-
cia aos pacientes com TB:

• Deficiente investigação de contactos de TB no geral e particular em crianças, associado a e 
baixa cobertura (49%) e taxas de conclusão desconhecidas de tratamento preventivo com 
Isoniazida (TPI) em PVHIV;

• Limitada disponibilidade de meios auxiliares de diagnostico da TB particularmente do raio 
X e GeneXpert;

• Baixa (11%) detecção de casos de TB MultiDroga Resistente (TB-MDR) alta taxa de morta-
lidade (26%) e de perda de seguimento (8%), e baixa taxa de sucesso do tratamento de 47% 
(coorte 2015) entre os MDR/RR;

• Componente de apoio psicossocial aos pacientes com TB ausente, bem como ausência de 
uma política de apoio social e financeiro dos pacientes com TB;

Outras áreas de preocupação para os dois programas incluem: programação inadequada para as 
populações-chave de HIV e TB (por exemplo pessoas encarceradas ou que trabalham em prisões, 
comunidades mineiras, contactos, pessoas com diabetes), declínio no uso do preservativo, e um 
controle deficiente da infecção por TB em muitas instalações de saúde; Deficiente coordenação 
multissectorial e fracas parcerias público-privada aliada a ausência de uma estratégia ou orientação 
formal para o engajamento do sector privado nos cuidados e prevenção da TB e do HIV.

Destaca-se ainda uma cobertura dos serviços de PTV (93% das US) abrangente e quase universal. 
Apesar de os resultados intermédios de PTV nomeadamente, a percentagem de mulheres gravidas 
conhecendo seu seroestado de HIV (98% contra uma meta de 94%) e a percentagem de mulheres 
grávidas com HIV iniciando TARV (87% contra uma meta de 96%) serem boas, o objectivo de eli-
minar a transmissão do HIV de mãe para filho, está muito longe de ser alcançado. A retenção nos 
cuidados apresenta é um desafio. O início tardio da Consulta Pré-natal (CPN), baixa cobertura da 
4ª CPN e a baixa cobertura de crianças exposta ao HIV que se beneficiam do Diagnostico Precoce 
Infantil (DPI) antes das 8 semanas (72%), poderão estar entre as principais casas das altas taxa de 
transmissão vertical do HIV.

A aceitação da Circuncisão Masculina Médica Voluntária (CMMV) está a aumentar e tem sido 
integrada com outros serviços de prevenção do HIV, incluindo ATS. No entanto, o modelo actual 
da CMMV é orientado para um grande logística e em forma de projecto. Alguns hospitais com 
capacidade técnica e infraestrutural não realizam de forma rotineira e no contexto do HIV campa-
nhas de CMMV. Isto explica em parte o limitado cobertura e alcance. 

No entanto, apesar dos grandes avanços alcançados, existem ainda algumas situações que consti-
tuem desafios necessitando de esforço adicional. Estas incluem: 

• Inadequada liderança e coordenação inter e multissectorial a vários níveis;

• Recursos internos limitados (alta dependência de financiamento externo);

• Altos níveis de perda de seguimento de pacientes em TARV, isto baixa retenção;

• Baixo investimento e foco limitado na prevenção do HIV com menos envolvimento das 
OSCs e do sector privado;

• Elevada taxa de transmissão do HIV de mãe para filho (14%) e 

• Sistemas de informação e reporte de dados de HIV paralelos, sendo um gerido pelo MISAU 
e outro pelos parceiros. 

Na área da tuberculose, a melhoria do diagnóstico da TB constitui um marco importante durante 
a implementação do presente plano estratégico. A introdução e expansão do GeneXpert a nível 
nacional como meio de diagnóstico de primeira linha para a TB, poderá ser uma das razoes para 
o grande aumento na detecção e notificação de casos de TB de todas as formas incluído a contri-
buição da comunidade e das crianças e adolescentes, mesmo não tendo sido atingidas as metas 
estabelecida no respectivo plano. Há um sistema abrangente de referenciamento de amostras para 
cultura (incluindo para PVHIV) e Testes de Sensibilidade aos Antibiótico (TSA) anti-TB de pri-
meira e segunda linha. 

As directrizes de tratamento da TB, algoritmos e procedimentos operacional padrão (POPs) estão 
amplamente disponíveis e parecem ser seguidas na maioria das instalações, resultando no início rá-
pido do tratamento para os pacientes diagnosticada com tuberculose. No entanto, as intervenções 
de rastreio e busca de presuntivos ainda não são generalizadas e consistentes. 

O atendimento a pacientes com MDR-TB foi descentralizado e inclui o atendimento baseado na 
comunidade em algumas províncias. O número de locais que iniciam o tratamento MDR-TB tem 
aumentado e um cuidado contínuo foi estabelecido. No entanto, os resultados do tratamento são 
fracos e é pouco provável que atinjam as metas estabelecidas. 
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referência de diferentes amostras e um programa de melhoria de qualidade, este ultimo sob gestão 
do Instituto Nacional de Saúde (INS).

Ainda existem cobertura limitada para Xpert MTB/RIF e baixa utilização, lenta adopção e imple-
mentação das novas tecnologias de diagnóstico endossadas pela OMS (por exemplo, Xpert, teste 
LAM de urina), o sistema de transporte de amostras não é óptimo e não é monitorizado nos níveis 
mais baixos do sistema de saúde; o auto-teste de HIV ainda não está implementado.

Capacidade limitada/fraca e disponibilidade de recursos humanos a todos os níveis incluindo no 
CNCS ainda constitui uma preocupação que se alia a fuga de quadros para o sector privado. Havia 
percepções mistas sobre a prevalência do estigma em ambientes de cuidados de saúde. Em alguns 
ambientes não foi considerado um grande problema, enquanto algumas clínicas relataram tratar 
muitos pacientes de fora da área de captação das instalações devido para estigmatizar.

O Governo de Moçambique aloca permanentemente fundos para a resposta ao HIV e a TB, contu-
do, a maior parte do financiamento provém dos doadores internacionais. Nota-se uma redução do 
financiamento para a prevenção do HIV e da TB e insuficiência de financiamento para a resposta 
liderada pela comunidade

RECOMENDAÇÕES
No contexto de um impressionante progresso na prestação de serviços de HIV e TB, a equipa de 
Revisão recomenda medidas adicionais para maximizar o impacto dos programas, aumentar a efi-
cácia dos serviços e aproveitar ao máximo as capacidades e oportunidades nacionais existentes na 
resposta às epidemias do HIV e da tuberculose. Estes devem concentrar-se na melhoria da qualida-
de da prevenção, do diagnóstico, cuidados e tratamento visando grupos populacionais carenciados; 
reforço e harmonização da gestão, coordenação e liderança; supervisão formativa sobretudo a nível 
da US e problemas em torno do registo, recolha, disseminação, monitoria e avaliação das activida-
des do programa. As principais 15 recomendações são as seguintes:

1. Fortalecer a capacidade do CNCS e MISAU para coordenação multissectorial, parceria 
e liderança da resposta nacional ao HIV e a TB. Esta coordenação deve incluir (i) refor-
ço da ligação com as Organizações da Sociedade Civil (OSC), em particular as de Base 
Comunitária (OBC), as Baseadas na Fé (OBF) e as lideranças locais com vista a garantir 
o seu maior envolvimento, engajamento e apropriação na resposta as duas epidemias (ii) 
envolvimento do sector privado nacional na resposta ao HIV e TB, e (iii) estabelecimento 
de um Fórum de Parceiros Multissectoriais para o HIV e a TB liderado pelo Governo; 

2. Melhorar a gestão de informação estatística, centralizar a posse e gestão dados no Go-
verno a diferentes níveis, bem como promover o uso rotineiro da análise das diferentes 
cascatas, a todos os níveis;

3. Estabelecer urgentemente e implementar um plano de dois anos, de aceleração da respos-
ta ao HIV no sector saúde, com foco nas metas 2020. A sua operacionalização nos níveis 
sub-nacionais deve ter em conta as especificidades locais, tanto nas áreas de prevenção, 
cuidados e tratamento, mas sobretudo na redução de perdas de seguimento e melhoria da 
retenção no tratamento de pacientes com HIV e tuberculose. 

4. Fortalecer ainda mais a capacidade para a prestação de serviços integrados a nível dos 
CSP e da comunidade, com foco especial na melhoria do acesso a serviços de HIV e TB 
para crianças, adolescentes e populações-chave;

Em relação as Hepatites Virais (HV), apesar de não existir como um programa específico, foi es-
tabelecimento de um ponto focal de HV (dentro do programa de HIV apenas a nível central) e 
um Grupo Técnico de Trabalho (GTT). Existem algumas estratégias e políticas de prevenção pré-
-existentes no país, incluindo a vacinação contra a hepatite B (programa de PAV) a partir das  
8 semanas de vida, com boas coberturas vacinais. Um programa de sangue seguro é implementado em 
todos os bancos de sangue do país e, no âmbito da implementação do Programa de Prevenção e Con-
trolo de Infecção (PCI), existe uma componente de injecção segura. É de destacar que existe alguma 
capacidade laboratorial no país para o diagnostico das HV, a elaboração da modelagem e o início do 
desenvolvimento de um Protocolo Clínico e Directrizes Terapêuticas para Hepatites B e Hepatites C.

A Integração de serviços, apesar de lenta, tem estado a acontecer considerando a abordagem de 
CSP em que são implementados os programas de TB e de HIV. A pesar do ponto de vista de gestão 
os programas de HIV e da TB estarem separados, existe uma integração funcional e bem-sucedida 
dos serviços de HIV, TB particularmente ao nível dos CSP, onde os pacientes co-infectados são 
assistidos em paragens únicas, nas quais têm oportunidade de receber, no mesmo sector e provi-
denciados pelo mesmo profissional de saúde, todos os serviços tanto relativos ao HIV como a TB. 
A mulher e criança, também recebem o pacote de serviços de Saúde Materno Infantil (SMI) e de 
HIV em paragem única que funciona na SMI. Diagnóstico e gestão de doenças não transmissíveis, 
como Hipertensão Arterial (HTA) e Diabetes, para pessoas que vivem com o HIV, está integrado 
nas consultas gerais incluindo serviços TARV porem, o rastreio não efectuado de forma rotineira. 

Os desafios relacionados com a integração das DNT no HIV incluem de entre outras, a insufi-
ciência de esfigmomanómetros e glucómetros, fraco rastreio do Cancro do colo do útero e falta de 
integração da componente de Planeamento familiar na consulta TARV na maioria das US. Os me-
canismos para uma maior integração dos programas estão pouco claros e não existem directrizes 
orientadoras.

ÁREAS TRANSVERSAIS
Os sistemas de informação sobre HIV e TB estão implantados a nível nacional. Foram feitos pro-
gressos substanciais no sentido de garantir um recolha, análise, interpretação e disseminação con-
tínua e sistemática dos dados de saúde através de um único Sistema de Informação em Saúde-Mo-
nitoria & Avaliação (SIS-MA) desenvolvido sobre a plataforma DHIS2. O SIS-MA tem cobertura 
nacional com o sistema de informação de base agregada DHIS está bem estabelecida. Apesar deste 
grande ganho, prevalecem em algumas US, uma multiplicidade de registos, recolha e tratamento de 
dados de saúde (sobretudo de HIV) de forma paralela pelos parceiros de implementação. 

Existe um sistema dedicado a gestão da cadeia de abastecimento de medicamentos, reagentes e 
artigos médicos, deste a aquisição ate a distribuição. A quantificação, baseada em evidencia, é feita 
em coordenação com os respectivos programas utilizando todas as fontes de dados disponíveis, 
incluindo dados programáticos. A gestão da cadeia de abastecimento os consumíveis parece eficaz, 
desde o depósito até às US, não obstante a dificuldade de distribuição nesta última etapa da cadeia 
de abastecimento. Existem vários sistemas electrónicos de gestão e controlo de stock de medica-
mentos e artigos médicos porem, não existe um bom cruzamento entre eles. Existem ainda meca-
nismos estabelecidos para controlo de qualidade dos medicamentos.

A maioria dos locais visitados não relatou roturas significativas de estoque de drogas no tempo 
imediatamente anterior a Revisão. A área de farmacovigilância ainda necessita de grande apoio. 
Regista-se uma grande melhoria da capacidade laboratorial para diagnostico tanto na área do HIV 
com na área da TB com destaque introdução e expansão de novas tecnologias como GeneXpert 
e POC. Não sendo de alta cobertura a capacidade de diagnostico, foi estabelecido um sistema de 
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

1.1 | DESCRIÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA DO PAÍS
A República de Moçambique é um país localizado no sudeste do Continente Africano na costa 
oriental da África Austral, tem 801.537Km² de área territorial, banhado a leste pelo Oceano Índico 
e faz fronteira com a República Unida da Tanzânia ao norte; República do Malawi e República da 
Zâmbia a noroeste; República do Zimbabwe a oeste e Reino de Eswuatine e República da África do 
Sul a sudoeste. 

O país está administrativamente dividido em 11 
províncias. De acordo com o censo 2017, a popu-
lação total é de 27.909.798 habitantes, as mulheres 
correspondem 52% da população e os homens 48% 
[1].

O perfil epidemiológico é ainda dominado por 
doenças transmissíveis, como o HIV, malária e 
tuberculose, e doenças relacionadas com a pobre-
za devido à persistência de más condições, como 
insegurança alimentar, baixos níveis de educação 
das mulheres, de acesso limitado a água potável e 
saneamento precário, e acesso limitado a serviços 
de saúde de qualidade. Esses problemas afectam 
principalmente mulheres e famílias que vivem em 
áreas rurais e nas províncias do norte [2]. 

Até 2016, o HIV / SIDA continuou a ser a principal 
causa de morte no país, e a tuberculose a quarta 
causa depois da malária e das infecções respirató-
rias baixas segundo o Global Burden of Disease e 
apresentado no gráfico 1. 

Figura 1. Mapa de Moçambique

5. Introduzir e/ou reforçar o rastreio sistemático e rotineiro e o diagnóstico da tuberculose, 
incluindo na saúde materna, neonatal e infantil, na comunidade incluindo nas brigadas 
moveis e entre os trabalhadores serviços bem como reforçar o rastreio dos contactos e 
oferta de profilaxia;

6. Expandir e optimizar a utilização plena do Gene-Xpert MTB/RIF para o diagnóstico da 
TB sensível e TB-MDR, acelerar a adopção do teste de urina LAM para diagnostico da TB 
em PVHIV com doença avançada e aumentar a disponibilidade e utilização dos raios-X 
torácicos para rastreio da TB;

7. Desenvolver e implementar uma estratégia de apoio integrado ao paciente com TB, que 
inclui não apenas o tratamento medicamentoso, mas também o apoio psicossocial;

8. Desenvolver um Plano estratégico para hepatite viral para fortalecer a prevenção pré-
-existente, iniciar a vacinação com Hepatite B a nascença e estabelecer uma orientação 
sobre a o diagnostico e tratamento da hepatite usando uma abordagem de saúde pública 
e completar o desenvolvimento do Protocolo Clínico e Directrizes Terapêuticas para He-
patites B e Hepatites C;

9. Desenvolver um plano de acção para migrar dos actuais sistemas de gestão de stock para 
um sistema electrónico harmonizado ou com interface. Introduzir um identificador úni-
co de paciente pode ajudar na interoperabilidade e na ligação dos sistemas electrónicos 
para assegurar uma melhor qualidade dos dados e acompanhamento dos pacientes;

10. Reforçar a capacidade de implementar a Farmacovigilância (FV) no país, através da capa-
citação técnica a todos os níveis e integração de actividades FV em programas de saúde 
e materiais de formação;

11. Desenvolver e validar o guia operacional do transporte de amostras, incluindo a monito-
rização do desempenho;

12. Desenvolver a capacidade no país para manutenção de equipamentos de laboratório (por 
exemplo, BSC); 

13. Desenvolver estratégias de retenção de pessoal incluindo a sua capacitação através da 
mentoria e de assistência técnica de longo prazo entre outros; 

14. Há necessidade de aumentar o financiamento (nacional e internacional) para a preven-
ção e resposta comunitária, financiamento doméstico inovador (através do empresariado 
local) e desenvolver um plano de transição para a sustentabilidade das respostas na au-
sência de doadores internacionais;

15. Reforçar a capacidade de pesquisa operacional no país, tanto para o HIV assim como 
para TB. 
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Gráfico 1: Causas de morte 2005-2016 (GBD 2016) 
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Este é o primeiro esforço desse tipo que integra uma análise completa dos dois programas, de HIV 
e TB, e o estabelecimento da linha de base das hepatites virais a nível nacional. Esta experiência, 
serve também como um caso de teste para tirar lições para maximizar os benefícios e minimizar as 
deficiências de tal junção.

Os achados desta revisão conjunta, servirão de base para o desenvolvimento do novo Plano Estra-
tégico do Programa Nacional de Controlo da Tuberculose, para identificar dos ajustes prováveis em 
relação as metas e a forma como os serviços de HIV e SIDA têm sido oferecidos bem como para o 
desenvolvimento de um plano estratégico para controlo/eliminação das hepatites virais em respos-
ta as orientações globais e da região Africana da OMS.

1.3 | OBJECTIVOS DA REVISÃO CONJUNTA
1.3.1 OBJECTIVOS GERAIS
Esta foi uma revisão independente destinada a avaliar e a aconselhar o MISAU e o CNCS sobre o 
quão bem o Plano Estratégico Nacional de Resposta ao HIV e SIDA do HIV/SIDA (2016-2020) e 
o Plano Estratégico e Operacional do Programa Nacional de Controlo da Tuberculose (2014-2018) 
foram executados, quais as melhores práticas, desafios e oportunidades existentes, bem como es-
tabelecer uma avaliação inicial da situação das Hepatites Virais. A revisão também pretendia reco-
mendar abordagens adicionais para melhorar o desempenho e o impacto dos programas. 

O escopo da revisão foram as actividades do programa de HIV e TB relacionadas ao sector de saú-
de na comunidade, nas US e a nível distrital, provincial e nacional, abordando as políticas, estraté-
gias e questões operacionais para melhorar o desempenho e o impacto do programa.

A revisão foi realizada para atender aos seguintes nove objectivos específicos:

1.3.2 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
1. Analisar as principais realizações programáticas em resposta ao controlo do HIV/SIDA e da 

Tuberculose, com vista a atingir as metas dos respectivos Planos Estratégicos;

2. Identificar as principais lacunas, desafios e constrangimentos que impactam negativamente no 
cumprimento dos objectivos estabelecidos nos PEN IV e no PEO TB;

3. Verificar o nível de integração multissectorial, descentralização e envolvimento de vários acto-
res envolvidos no controlo da TB e na resposta nacional ao HIV;

4. Avaliar a qualidade e a eficácia dos serviços de HIV / SIDA e TB fornecidos pelos diversos ac-
tores a vários níveis;

5. Gerar recomendações concretas para melhorar o desempenho no controlo da TB e a resposta 
ao HIV / SIDA, a fim de atingir as metas estabelecidas nos respectivos planos estratégicos;

6. Identifica os pressupostos que irão apoiar no desenho dos próximos planos estratégicos para 
TB e para o HIV; 

7. Realizar uma avaliação de base da situação das hepatites virais, concentrando-se no peso e 
epidemiologia da doença, liderança e gestão programática e, actividades de resposta existentes;

8.  Identificar sinergias entre a resposta às hepatites virais e outros programas de saúde, estratégias 
e/ou planos específicos para doenças;

9. Recomendar prioridades-chave para a resposta nacional às hepatites virais.  

Embora as doenças transmissíveis, maternas, perinatais e nutricionais continuem a ser o peso fun-
damental da doença em Moçambique, o impacto das doenças não transmissíveis tem aumentado 
nos últimos anos, como também tem em muitos outros países de rendimento baixo e médio, e 
tornou-se outra importante causa de Anos de Vida Perdidos Ajustados por Incapacidade (DALYS-
-sigla em inglês) [3]

Moçambique carrega um fardo pesado de HIV e TB. Nas últimas duas décadas, Moçambique im-
plementou acções concretas, de forma gradual e progressiva para conter as duas epidemias e miti-
gar os seus impactos. Estas medidas incluem o fortalecimento dos programas nacionais de HIV e 
TB, a reestruturação do Conselho Nacional do Combate ao HIV/SIDA e actualização de estratégias 
nacionais para responder tanto a epidemia do HIV assim como a da TB. Desde a última Revisão 
do Programa do TB em 2010, houve uma expansão impressionante dos serviços de TB, TB-HIV e 
laboratórios através de uma maior integração entre serviços de TB e HIV e maior eficiência [4] [5]. 
Moçambique dispõem de fortes programas de HIV e da TB, bem estabelecido e estruturados, inte-
grados nos Cuidados de Saúde Primários. Detecção de casos de TB de todas as formas e o número 
de doentes com HIV beneficiando de TARV, têm vindo a aumentar progressiva e constantemente.

A Direcção Nacional de Saúde Pública (DNSP) do Ministério da Saúde (MISAU) em coordenação 
com o Conselho Nacional de Combate ao SIDA (CNCS) solicitaram à OMS, uma Revisão Con-
junta do Plano Estratégico e Operacional da TB 2014-2018 (revisão final) e do Plano Estratégico 
Nacional de Resposta ao HIV e SIDA 2016-2020 (PEN IV) (revisão de meio-termo) com o ob-
jectivo fundamental de avaliar o desempenho e progressos rumo ao alcance das metas nacionais 
e internacionais assumidas incluindo as dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS). 
Foi uma Revisão independente realizada por uma equipe multidisciplinar de revisores de dentro 
e de fora do país sob coordenação da Organização Mundial da Saúde (OMS). O foco da revisão 
foram questões críticas para a prestação eficaz e o impacto dos serviços de HIV e TB, para avaliar 
os progressos alcançados, identificar desafios e destacar as melhores práticas. A revisão também 
fez um diagnóstico de base da situação das hepatites virais no país, com foco na liderança e gestão 
programática, epidemiologia da doença, actividades de resposta existentes, incluindo a prestação 
de serviços. Finalmente, a revisão recomendou abordagens estratégicas e operacionais para maior 
e melhor expansão, melhoria da qualidade e aumento do custo-benefício dos principais serviços de 
HIV, TB bem como para implementação de acções de controlo e eliminação das Hepatites virais.

1.2 | FUNDAMENTAÇÃO PARA A REVISÃO CONJUNTA DOS PLANOS DE HIV E DA TB
Moçambique Plano Estratégico e Operacional da TB 2014-2018 e do Plano Estratégico Nacional 
de Resposta ao HIV e SIDA 2016-2020 (PEN IV). Alinhado com isto orientação política geral, foi 
tomada uma decisão para conduzir uma análise integrada de TB, HIV e hepatites virais.
Os benefícios da combinação da revisão conjunta destes planos incluem a facilitação de prestação 
de serviços e redução dos enormes custos de transacção e interrupções frequentes da implementa-
ção dos programas incorrida a partir de análises separadas do programa.

No entanto, existem desafios em realizar revisões conjuntas de programas. A primeira é que eles 
são obviamente mais complexo e sua planificação e implementação são, portanto, muito mais de-
safiadoras.

Em segundo lugar, é possível que alguns problemas não sejam adequadamente aprofundados de-
vido ao escopo mais amplo de questões a serem consideradas em uma revisão conjunta. Também 
pode haver a percepção de diferenças na atenção dada particularmente a alguns dos programas em 
uma revisão conjunta.
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Revisão do Programa Nacional de Controle da TB de Moçambique, 2010
A última revisão completa do PNCT foi realizada em Dezembro de 2010, e tinha como principal 
objectivo avaliar os progressos realizados desde a revisão externa de 2006, avaliar os pontos fortes 
e fracos da gestão geral do Programa. Depois desta revisão, foram, no âmbito da preparação da  
proposta de pedido de  financiamento ao Fundo Global, realizadas duas análises epidemiológicas 
nos anos 2014 e 2017. Esta ultima, a de 2017, tinha como objectivo:

1. Analisar as tendências epidemiológicas e o progresso do programa de TB nos últimos 5 anos; 

2. Analisar a eficácia das estratégias em curso na altura e identificar as lacunas e possíveis soluções; 

3. Identificar áreas prioritárias para a nova nota conceptual do Fundo Global e 

4. Envolver as partes interessadas para obter feedback.

As principais recomendações da revisão epidemiológica da TB 

De 2014 
• Desenvolvimento e implementação do registo electrónico de TB;
• Aprimorar o uso e a implementação do GeneXpert por meio da análise da situação;
• Melhorar a capacidade nos Laboratórios da Beira e Nampula, relacionados com infra-estrutu-

ra, equipamento, material, pessoal, formação e instalação do Sistema de Informação Laborato-
rial utilizado no Laboratório Nacional de Referencia de Maputo;

• Aprimorar a busca activa de casos para aumentar a taxa de detecção de casos, incluindo a ex-
pansão do DOT- Comunitário por meio de Organizações da Sociedade Civil (Organizações 
baseadas na Comunidade- OBC e Organizações baseadas na Fé - FBOs) para cobrir todos os 
distritos;

• Considerar esforços de advocacia e divulgação, como campanhas, para incentivar pacientes 
presuntivos de tuberculose a visitar unidades de saúde e serem rastreados quanto à tuberculose.

De 2017
1. Fortalecer a busca activa de casos de tuberculose em todos os pontos de entrada dos centros 
de saúde, particularmente nas consultas de TARV e de Saúde Materno-infantil (SMI) e em locais 
específicos nos grandes hospitais (por exemplo, departamento de emergência, enfermarias, etc.);

• Instituir agentes de tosse em todas as salas de emergência de grandes hospitais e áreas de 
espera dos Centros de saúde. Isso deve incluir treinamento, supervisão (juntamente com 
salário / incentivos), documentação e registo que permita monitorar o desempenho e os 
resultados.

2. Reforçar a busca activa de casos de TB no nível comunitário, incluindo: 
• Campanhas de Informação Educação e Comunicação (IEC) na mídia e na comunidade 

para aumentar a conscientização para enfrentar o estigma e as barreiras sócio-culturais no 
acesso aos serviços de TB;

• Rastreamento activo de contacto de TB e
• Divulgação da triagem de TB durante o “teste de casos de índice de HIV” em áreas com 

alta carga de TB / HIV.

A orientação geral e a supervisão da Revisão Conjunta foram fornecidas pela DNSP e pelo CNCS 
através de um Comité Director presidido pelo Secretario Executivo do CNCS coadjuvado pelo 
Director Nacional de Saúde Publica, assistidos pelos directores dos Programas de TB e de HIV 
do MISAU e do Chefe de Unidade de Planificação, Monitoria e Avaliação do CNCS. Vários acto-
res nacionais e parceiros de desenvolvimento também estavam representados no Comité Director. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) forneceu liderança técnica e logística (com fundos do 
CDC) para a Revisão. 

Mais de 160 indivíduos de várias instituições participaram na revisão. Os revisores também re-
presentaram uma ampla gama de conhecimentos técnicos em HIV, TB, Hepatites virais e sistemas 
transversais.

1.4 | CONSTATAÇÕES DAS REVISÕES ANTERIORES DOS PLANOS DE HIV E DE TB 
A Revisão Conjunta dos planos de HIV e da TB segue revisões separadas dos dois planos/progra-
mas realizadas em anos anteriores e com metodologias diferentes. A presente revisão teve em conta 
as lições aprendidas na condução das revisões anteriores e também das questões levantadas nessas 
revisões.

Revisão do III Plano Estratégico de resposta ao HIV / SIDA em Moçambique, 2014
Esta revisão que tinha como objectivos principais avaliar os primeiros três anos de implementação 
do PEN III registou que as componentes biomédicas conheceram avanços encorajadores, tendo 
chamado atenção para a necessidade: 

1. De fortalecer as intervenções na área de Segurança Alimentar, HIV e Nutrição, incluindo o 
desenvolvimento de normas, protocolos e planos operacionais relativos à nutrição no con-
texto do HIV; 

2. Do desenvolvimento da capacidade dos trabalhadores de saúde nas US e dos provedores de 
saúde na comunidade, com enfoque sobre assuntos de nutrição e HIV foi apontado como 
importante;

3. De funcionalização do Grupo Técnico Multissectorial de M&A e a necessidade de produção 
oportuna de um documento para a monitoria da Estratégia Nacional Multissectorial;

4. De redimensionar o cometimento financeiro do Estado Moçambicano e a mobilização do-
méstica de recursos adicionais;

5. Do realinhamento e redimensionamento do CNCS/SE e respectivos Núcleos Provinciais, as-
sim como de se investir na transferência de conhecimento e competências de planificação 
para os níveis provinciais e distritais, subsidiados pela provisão de conhecimento sobre o 
comportamento da epidemia; 

6. De se investir maior esforço de mobilização de recursos nacionais e 

7. De se reforçar a capacidade das Organizações da Sociedade Civil em advocacia e representa-
ção dos interesses das suas múltiplas consistências.
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CAPÍTULO 2
METODOLOGIA

A planificação da Revisão Conjunta começou com uma solicitação efectuada pelo Ministério da 
Saúde e pelo Conselho Nacional de Combate ao SIDA (CNCS) ao escritório da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) no País. Depois de concordado entre as partes interessadas, foi incluindo 
no Plano Operacional do Pais 2018 (COP18) no âmbito do Plano de Emergência do Presidente 
dos EUA para o Alívio da SIDA (PEPFAR) em Janeiro de 2018. Até o final de Julho, os termos de 
referência para a revisão foram redigidos, o Conselho Directivo estabelecido e os principais gru-
pos de trabalho identificados. Estes grupos foram constituídos por indivíduos provenientes das 
instituições envolvidas na resposta ao HIV e a TB e, debruçaram-se essencialmente nas seguintes 
actividades:

• Finalizar os Termos de Referência (TdR) da avaliação conjunta;

• Recolha e compilação de documentos para a revisão;

• Desenvolvimento/adaptação das ferramentas para o trabalho de campo;

• Identificação e distribuição por equipas dos revisores nacionais;

• Selecção das províncias, Distritos e Instituições a visitar;

• Identificação de informantes-chave a entrevistar;

• Planificar o trabalho de campo e

• Organizar a logística 

 Para além dos encontros locais, vários encontros virtuais (via Webex) foram realizados com as 
equipas do escritório regional e da sede da OMS para preparação e harmonização da metodologia 
do processo de revisão. 

A planificação detalhada para a implementação da Revisão seguiu a redacção dos termos de refe-
rência.

Uma equipe diversificada de revisores moçambicanos e internacionais representando cerca de 50 
instituições realizou a revisão conjunta. Foi usada variedade de métodos na condução da revisão, 
incluindo revisão de documentos existentes, entrevistas com informantes-chave, visitas de campo 
e discussões de grupo focal. Os revisores prestaram particular atenção à garantia de que os ele-
mentos-chave dos programas de HIV, da TB e das Hepatites virais foram incorporados nos dados, 
processos e instrumentos de revisão.

3. Melhorar o diagnóstico de TB e da Tuberculose Multidroga Resistente (TB-MDR) através de:
• Aumentar a conscientização da equipe e a implementação de algoritmos de diagnóstico de 

TB (formação em serviço, treinamentos de reciclagem, supervisão);
• Fortalecer a sistema de referência e transporte de amostras (encaminhar amostras não 

pacientes) e contra-referência (comunicação dos resultados do laboratório) (por exemplo, 
sistema electrónico);

• Expansão da rede de diagnósticos moleculares rápidos (garantir manutenção rápida e re-
gular dos GeneXpert e relatórios electrónicos; painéis solares para garantir electricidade), 
microscopia de LED e radiografia de tórax; além disso, nos laboratórios regionais da Beira 
e Nampula introduzir o Line Probe Assay (LPA) para a detecção de resistência a medica-
mentos anti-TB de primeira e segunda linha;

• Melhorar a capacidade sub-óptima do laboratório (funcionalidade de três laboratórios de 
referência, maior capacidade laboratorial no nível distrital: equipamentos, pessoal, bios-
segurança, serviços e resultados laboratoriais de alta qualidade).

4. Melhorar os resultados do tratamento da TB-MDR por meio da DOT-comunitário Plus, uma 
abordagem de assistência centrada no paciente que inclui aconselhamento e apoio à adesão, suporte 
nutricional (por exemplo, cesta básica de alimentos) suplementos e medicamentos para aliviar os 
efeitos colaterais, monitoria laboratorial, eletrocardiográfica e audiométrica para toxicidades a me-
dicamentos, disponibilidade de medicamentos já em uso, novos regimes de curta duração e regimes 
individualizados contendo novos medicamentos (bedaquilina e delamanida).

• Continuar com os preparativos para introdução de regimes mais curtos e novos medica-
mentos para TB-MDR;

• Para XDR-TB: implemente rapidamente novos medicamentos e regimes em todo o país;
• Melhorar a integração dos serviços de TB no programa de HIV: triagem de TB, transfe-

rência para a paragem única de DOTs (onde todos os infectados pelo HIV são iniciados 
nos ARVs) e 6 meses depois, quando terminado o tratamento da TB, de volta para con-
sulta TARV.

5. Expandir os serviços de TB para populações-chave e vulneráveis 
• Garantir a triagem anual de TB aos profissionais de saúde em todo o país (sistemática e 

confidencialmente, triagem de saúde ocupacional / pacote abrangente de assistência social)
• Garantir uma ampla a triagem, diagnóstico e tratamento da TB de mineiros e prisioneiros;
• Fazer seguimento dos mineiros desde o diagnóstico até ao seu retorno ao trabalho na 

África do Sul e investigar seus contactos imediatamente após o diagnóstico

6. Aumentar os recursos humanos para gestão e implementação de actividades do programa de TB
• Preencher posições vagas no Programa Nacional de TB (ver organograma, nível central)
• Gestor administrativo e financeira (níveis central e provincial) para apoiar no projecto do 

Fundo Global e outras actividades do programa;
• Gestor do Projectos de TB do Fundo Global (central) e
• Pontos focais de TB / HIV nos programas de HIV e TB
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2.1.2 INSTRUMENTOS DA REVISÃO 
Um conjunto de ferramentas de revisão foi desenvolvido para garantir foco nas áreas prioritárias, 
bem como uma padronização na colheita de informações. Foral desenvolvidos 11 ferramentas bá-
sicas compostas por uma série de questões-chave sobre HIV, TB e HV que foram administradas 
pelos revisores a todos os níveis. Os principais foram do seguinte modo:

1. Coordenação, liderança e gestão dos programas;

2. Parceiros de desenvolvimento;

3. Parceiros de implementação;

4. Organizações Comunitárias de Base (OCB);

5. Unidades Sanitárias (US);

6. Estabelecimentos de ensino (Escolas e Universidades);

7. Outros ministérios e sectores do Estado incluindo serviços penitenciários, centro de refugiados;

8. Farmácia e Cadeia de abastecimento;

9. Laboratórios e Laboratório Nacional de Referência da TB;

10. Tuberculose Multi droga resistente (Green Light Committee);

11. Avaliação das Hepatites Virais a nível Central, Provincial, Distrital de US;

Na sua maioria, estes instrumentos continham questões tanto da área do HIV como da TB, excep-
tuando poucas excepções como é o caso do questionário da TB-MDR e dos instrumentos específi-
cos para as hepatites virais.

Uma série de guiões adicionais foram desenvolvidos pelos revisores, líderes de equipa, como sejam 
modelos para apresentações dos relatórios provinciais e temáticos bem como esboços para relató-
rios narrativos.

2.1.3 SELECÇÃO DE DISTRITOS E DAS UNIDADES SANITÁRIAS
Foram visitadas, para além das instituições de nível Central (saúde e outros sectores relevantes in-
cluindo parceiros e organizações da sociedade civil), 6 das 11 províncias, designadamente: Grande 
Maputo (constituída pela Cidade e Província de Maputo), Gaza, Tete, Zambézia, Nampula e Niassa 
e 25 distritos conforme se pode ver na tabela 1. A metodologia de escolha destas províncias foi in-
tencional, contudo obedeceu a representatividade das 3 regiões do país (Norte, Centro e Sul).

A selecção das US a visitar baseou-se o número de doentes em seguimento e o desempenho dos 
programas, considerando sempre a localização da US (Urbana/ Rural) o nível de atenção (Pri-
mário, secundário, terciário e quaternário) e o desempenho (bom, médio e mau desempenho). A 
identificação das outras instituições e organizações selecionadas (outros sectores do governo e do 
sector privado, parceiros de implementação, Organizações de Base Comunitária, Serviços Peniten-
ciarias, escolas e/ou universidades, armazéns de medicamentos, laboratórios, Centro comunitário, 
Centros de refugiados, Posto fronteiriço, etc.), e dos informantes-chave a entrevistar (Agentes co-
munitários de Saúde, Praticantes de medicina tradicional, Agentes Polivalentes Elementares, etc) 
teve em conta o perfil social e as particularidades de cada distrito. 

2.1 | MÉTODOS
Os principais métodos usados para realizar a Revisão Conjunta foram:

2.1.1 REVISÃO DOCUMENTAL
O propósito da revisão documental era identificar o conhecimento existente, extraindo informa-
ções relacionadas ao escopo e objectivos da revisão de documentos publicados e não publicados. 
Isso também se destina a identificar questões prioritárias a serem enfocadas durante o resto da 
Revisão. A revisão da mesa foi consistiu em três partes.

A primeira parte foi uma avaliação epidemiológica e de impacto. Esta, envolveu a análise de dados 
epidemiológicos e de programas recentes, para identificar tendências na prevalência, incidência 
e morbilidade e mortalidade de HIV e TB e das Hepatites virais (incluindo, sempre que possível, 
por sexo, idade, grupos populacionais e áreas geográficas). Incluiu também uma avaliação sobre as 
tendências da carga da doença relacionada a esforços programáticos ou outros factores.

A segunda parte da revisão documental debruçou-se em identificar políticas e estratégias nacio-
nais existentes nas áreas de HIV, TB e Hepatites virais. Esta parte também abordou questões sobre 
qualidade e eficácia serviços essenciais de HIV, TB e Hepatites virais (HV), bem como desafios em 
sistemas transversais no apoio à prestação de serviços de HIV, TB e Hepatites virais como a cadeia 
de abastecimento e serviços de laboratório.

A terceira parte da revisão documental relacionada com questões em torno do financiamento dos 
programas de HIV, TB e Hepatites virais. Incluía avaliações de custos para a oferta de intervenções-
-chave de HIV, TB e HV. Nesta componente, foi também feita a análise das alocações de recursos 
entre diferentes intervenções e até que ponto elas representam um bom valor para o dinheiro. A 
Revisão também avaliou o trabalho realizado sobre os requisitos de programas de HIV e TB a curto 
e médio prazo.

A revisão documental da componente do HIV foi realizada com antecedência, no período de 8 a 31 
de Agosto, tendo sido completada na altura em que foi feita a revisão documental das áreas de TB e 
das HV que teve lugar de 1 a 15 de Novembro de 2018. Incluiu a colecta e revisão de uma variedade 
de documentos, como:

• Documentos oficiais, incluindo Planos, estratégias, Guiões, directrizes, propostas de financia-
mento, estudos, comunicações/circulares internas relatórios de progresso dos programas e outros;

• Documentos internacionais, incluindo dados, estudos, estratégias, bases de dados da OMS e 
UNAIDS;

• Relatórios de agências internacionais;

• Informação científica de revistas e conferências;

• Outras fontes.
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Os revisores foram primeiro distribuídos pelas equipas de campo e posteriormente pelos grupos 
temáticos. Para o trabalho de campo, foram constituídas nove (09) equipas de campo sendo uma 
para cada uma das seis (06) províncias, uma para aprofundar a revisão documental, uma equipa 
para visitar as instituições de nível Central e uma equipa específica para as Hepatites virais. 

Depois do regresso das visitas de campo, os mesmos revisores, consoante suas especialidades, fo-
ram agrupados em outras nove equipes temáticas nas seguintes áreas:

1. Prevenção do HIV;

2. Cuidados e Tratamento do HIV;

3. Diagnóstico e tratamento da TB sensível;

4. Diagnóstico e tratamento da TB MDR;

5. Co-Infecção TB/HIV;

6. M&A e sistemas de informação;

7. Laboratório;

8. Farmácia e Cadeia de abastecimento;

9. Sistemas transversais:
• Governação
• Recursos Humanos
• Finanças

2.1.5 VISITAS DE CAMPO
Os revisores visitaram todas as seis províncias, 25 distritos. As equipes também conduziram entre-
vistas com membros relevantes das equipes provinciais de saúde. 

Depois disso, as equipes provinciais se dividiram em equipas distritais tendo sido visitadas no to-
tal 178 instituições (incluindo indivíduos), das quais 39 de nível Central e 136 de nível provincial, 
distrital e comunitário. Das instituições visitas, 14 são Ministérios e instituições subordinadas/
tuteladas, 23 referem-se a direcções provinciais incluindo Conselhos Provinciais de Combate ao 
SIDA, 11 a serviços Distritais e Conselhos Distritais de Combate ao SIDA, 17 a parceiros de imple-
mentação (10 a nível Central e 7 a nível provincial), 44 US, 34 Organizações de Base Comunitária 
(9 a nível Central e 25 a nível provincial), 4 penitenciarias, 5 escolas incluindo universidades, 3 
armazéns de medicamentos, 4 laboratórios, 6 Agentes comunitários de Saúde (Praticantes de medi-
cina tradicional, Agentes Polivalentes Elementares) 1 centro comunitário, 1 centros de refugiados, 
1 posto fronteiriço e 1 entidade do sector privado.  

As visitas de campo consistiram na observação directa dos serviços de TB e de HIV oferecidos nas 
unidades sanitárias, revisão de processos clínicos e dos sistemas de registo e reporte dos dados, 
entrevistas as instituições do Governo envolvidas na resposta, aos parceiros de implementação e as 
Organizações de base Comunitária (OBC) bem como na auscultação de alguns utentes. 

As US visitadas nas províncias incluíram unidades públicas e privadas, urbanas e rurais ao longo 
dos diferentes níveis do sistema de saúde, das mais diferenciadas nas capitais provinciais, passando 
pelo nível distrital e até as mais periféricas (Anexo 3).  

As Direcções Províncias de Saúde (DPS) e os Conselhos Executivos Provinciais de Combate ao 
SIDA, receberam a comunicação dos locais a serem visitados nas suas províncias com uma semana 
de antecedência.

Foram também conduzidas entrevistas a informantes chaves a representantes de instituições rele-
vantes do governo, do sector privado, das organizações nacionais e internacionais, e a sociedade 
civil. A selecção destes, foi intencional considerando as suas áreas (geográficas e técnicas) de inter-
venção.

2.1.4 REVISORES E EQUIPAS DE CAMPO
Cerca de 150 especialistas de diversas áreas de especialidade, dos quais 27 internacionais e 103 
nacionais (OMS, governo e parceiros) provenientes de um total de 50 instituições diferentes parti-
ciparam da revisão conjunta. Os revisores apresentavam uma ampla experiência nas áreas TB, HIV, 
Hepatites virais e as áreas transversais como farmácia, laboratório, logística entre outras. 

Província Novo cenário II 
(PVHIV, MEDIANA de PVHIV e 
SELEÇÃO ALEATORIA SISTEMÂTICA)

Distâncias em 
relação a Capital 
Provincial (Km)

Distritos 
PEPFAR

NIASSA
Ngaúma 206

Cidade de Lichinga N/A PEPFAR

NAMPULA

Distrito de Nampula N/A PEPFAR

Erati 239

Memba 247

Ilha de Moçambique 190

ZAMBÉZIA

Nicoadala 48.5 PEPFAR

Milange 324 PEPFAR

Lugela 208 PEPFAR

Cidade de Quelimane N/A PEPFAR

Alto Molócuè 345 PEPFAR

Molumbo 382 PEPFAR

TETE

Moatize 20 PEPFAR

Mutarara 295

Chiuta 110

GAZA

Chokwé 131 PEPFAR

Chibuto 65.8 PEPFAR

Mabalane 304 PEPFAR

Chicualacuala 473

MAPUTO 
(CIDADE + PROVÍNCIA)

Matola 15.4 PEPFAR

Moamba 82 PEPFAR

Namaacha 77 PEPFAR

Kamubukwana 10.4 PEPFAR

Kamavota 2.4 PEPFAR

Kampfumo N/A PEPFAR

Tabela 1. US selecionadas e visitas durante o trabalho de campo da revisão conjunta 
dos planos de TB e de HIV



26 27
Relatório final da Avaliação Conjunta do PEO TB 2014-2018, do PEN IV 2016-2020 e do estabelecimento da linha de base das Hepatites Virais em Moçambique, 

Novembro 2018                                                                                                                         
Relatório final da Avaliação Conjunta do PEO TB 2014-2018, do PEN IV 2016-2020 e do estabelecimento da linha de base das Hepatites Virais em Moçambique, 

Novembro 2018                                                                                                                         

CAPÍTULO 3
ESTRUTURA E POLÍTICAS DO SECTOR DE SAÚDE

3.1 | RESUMO DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E DA RESPOSTA À TB, HIV 
E HEPATITES VIRAIS 
Moçambique apresenta epidemias generalizadas tanto do HIV assim como da TB. Estas epidemias 
continuam sendo grandes preocupações para as autoridades governamentais em especial para o 
sector saúde. Moçambique ocupa o segundo lugar na África Oriental e Austral, e o quinto lugar no 
mundo, em termos do número de PVHIV estimados em 2,1 milhões. 

Cerca de 130.000 novas infecções por 
HIV e 70.000 mortes relacionadas ao 
HIV ocorreram em 2017 no país (1). O 
país faz parte dos 14 países do mundo 
com alta carga de TB, TB/HIV e TB/
MDR em simultâneo e também um 
dos poucos países com incidência da 
TB acima de 500 por 100,000 habitan-
tes tendo em 2017 registado a incidên-
cia de TB de 551 / 100.000(2). Em todo 
o mundo, 400 milhões de pessoas estão 
infectadas com hepatite B e C, mais de 
10 vezes do número de pessoas que vi-
vem com o HIV. A hepatite viral foi a 
sétima maior causa de mortalidade no 
mundo em 2013, com 1,4 milhões de 
mortes estimadas por ano – subindo 
de menos de um milhão em 1990, ma-
tando mais do que o HIV e a malária, 
sendo apenas superada pela TB a custa 
da TB-MDR.

De acordo com a Pesquisa de Impacto 
da SIDA realizada em 2015 (Inquérito 
de Indicadores de Imunização, Malária 
e HIV/SIDA em Moçambique - IMA-
SIDA), a prevalência de HIV entre 
adultos de 15 a 49 anos em Moçambi-
que foi de 13,2%, variando considera-
velmente por província (de 5,2% em 
Tete para 24,4% em Gaza), área de re-
sidência (11% nas áreas rurais vs 16,8% 
nas áreas urbanas), idade e sexo. 

As mulheres continuam a carregar uma carga maior de infecção pelo HIV em comparação aos ho-
mens (15,4% vs 10,1%) e essa diferença foi mais evidente nas idades mais jovens, de 15 a 19 anos, 
com as mulheres apresentando 4,3 vezes a prevalência entre os homens. O pico de prevalência do 
HIV foi observado na faixa etária de 35 a 39 anos para mulheres (23,4%) e homens (17,5%).

2.1.6 ANÁLISE DOS RESULTADOS
A consolidação e análise preliminares dos resultados da Revisão foram realizadas em um período 
de dois dias em Maputo. Isso começou com apresentações e discussões sobre os resultados e re-
comendações de cada província. Posteriormente, os revisores se reuniram em equipas temáticas e 
analisaram os resultados provinciais das principais áreas temáticas da Revisão. As equipes temáti-
cas também propuseram recomendações para cada área temática.

Os revisores analisaram as recomendações emergentes das áreas temáticas com o objectivo de 
identificar e consolidá-las nas principais recomendações da Revisão Conjunta. Os critérios para as 
principais recomendações foram: 

(a) devem estar directamente relacionados aos objectivos da Revisão, 
(b) der de aplicação nacional e não apenas em uma área localizada e 
(c) devem levar a mudança significativa no programa.

Por fim, uma sessão plenária com representantes do Governo, das Agências da Nações Unidas, do 
PEPFAR, da Sociedade Civil, Parceiros de implementação ao mais alto nível e membros das equi-
pas de campo, foram apresentados os principais achados que abarcaram as constatações, desafios 
e constrangimentos, oportunidades e recomendações das três áreas (HIV, TB e Hepatites Virais). 
Após a apresentação foram discutidos os achados e recolhidas as contribuições necessárias para o 
enriquecimento do relatório.

2.2 | LIMITAÇÕES
A principal limitação da Revisão foi o tempo. A Revisão foi planificada e executada em curto espaço 
de tempo, especialmente considerando o seu nível de complexidade. Não houve tempo suficiente 
para identificar os principais problemas na revisão documental, a fim de usa-los como prioridade 
nas visitas de campo e no desenvolvimento das ferramentas de revisão. O tempo para análise dos 
achados e identificação de recomendações foi também muito limitado.

A revisão também não se beneficiou dos resultados de Pesquisa realizada por vários intervenientes 
que não fazem parte dos relatórios periódicos dos programas. 

O uso de algumas das ferramentas de Revisão, especialmente a ferramenta da US, apresentou al-
guns desafios devido à enorme quantidade de informações que estavam sendo solicitadas. Houve 
também alguns desafios de gestão logística para um exercício tão complexo e cobrir grandes dis-
tâncias.

A Revisão não conseguiu tratar adequadamente de questões relacionadas a financiamento e análise 
económica dos vários sectores envolvidos na resposta, excepto na revisão documental. Isso ocorreu 
em grande parte devido ao tempo e indisponibilidade da informação.

Durante a preparação do trabalho de campo, foi proposta uma metodologia que, nem todas as 
equipas seguiram-na o que afectou a identificação das principais conclusões e recomendações da 
Revisão.
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Figura 2. Mapa da prevalência do HIV em 
Moçambique, IMASIDA 2015



28 29
Relatório final da Avaliação Conjunta do PEO TB 2014-2018, do PEN IV 2016-2020 e do estabelecimento da linha de base das Hepatites Virais em Moçambique, 

Novembro 2018                                                                                                                         
Relatório final da Avaliação Conjunta do PEO TB 2014-2018, do PEN IV 2016-2020 e do estabelecimento da linha de base das Hepatites Virais em Moçambique, 

Novembro 2018                                                                                                                         

O PEN IV está estruturado em áreas programáticas específicas, nomeadamente: 

a) Áreas programáticas básicas
• Prevenção combinada,
• Tratamento e cuidados, 
• Mitigação dos efeitos, 

b) Ambiente favorável (intervenções catalíticas)
• Redução do estigma e discriminação
• Redução da discriminação contra as mulheres no contexto do HIV
• Literacia legal
• Serviços legais associados ao HIV

c) Reforço do sector comunitário, 

d) Reforço do serviço nacional de saúde, 

e) Coordenação, gestão da resposta nacional e descentralização.

A abordagem de implementação baseia-se em alguns princípios sendo de destacar a  multissecto-
rialidade, descentralização, moçambicanização da mensagem, observância dos direitos humanos, 
bem como a resposta baseada em evidências.

As actividades de controlo da TB são baseadas no Plano Estratégico e Operacional do PNCT 2014-
2018 cuja visão é “População moçambicana vivendo livre da TB” e tem como princípios básicos:
 

1. Envolvimento Governamental com adequado suporte financeiro; 

2. Envolvimento Comunitário, da Sociedade Civil e do Sector Privado; 

3. Promoção dos Direitos Humanos, Ética e Equidade; 

4. Adaptação das Estratégias Globais, para a realidade do país e 

5. Monitoria e Avaliação. 

Estes princípios estão operacionalizados em 3 objectivos estratégicos designadamente:
• Acesso (atenção/prevenção) Universal dos Serviços de TB
• Políticas arrojadas e sistemas de apoio 
• Intensificação em pesquisas e inovação 

3.3 | ESTRUTURA DOS PROGRAMAS DE TB, HIV E HEPATITES VIRAIS
A nível nacional, no MISAU os programas de TB, HIV/ Hepatites Virais, são programas separados 
entre si (não são integrados) porém ambos se encontram no mesmo nível e subordinam-se a DNSP, 
responsável pela formulação de políticas, coordenação e monitoria e avaliação de serviços de saúde 
publica do país. Essa configuração facilitou muito a integração de políticas nas três áreas progra-
máticas e adopção das lições aprendidas em cada um dos programas.

Em 2017 Moçambique notificou 86,515 casos de tuberculose de todas as formas. O Relatório glo-
bal da OMS sobre TB, indica que apesar de o número de casos de TB notificados em Moçambique 
estar a aumentar, a taxa de incidência de TB tem vindo a aumentar, sendo dos poucos países com 
incidência da TB acima de 500 por 100,000 habitantes. 

A taxa de notificação da TB de todas as formas (por 100,000 pessoas) aumentou de 187 em 2011 
para 294 em 2016 e 343 em 2018. No entanto, ainda existem muitas oportunidades perdidas para 
identificar e tratar e controlar a transmissão ao nível da comunidade.

A taxa de sucesso do tratamento aumentou de 85% em 2011 para 87% em 2016 e 90% em 2018 e a 
taxa de abandono manteve-se a volta de 4% ao longo dos anos e reduziu para 2% em 2018.

Estima-se que mais de 70 milhões de africanos tenham infecção crônica por Hepatite B ou C e mais 
de 80% das novas infecções por hepatite B ocorrem de mães para seus filhos e na primeira infância.
 
Em Moçambique não existem estudos de base populacionais que estimem o verdadeiro peso das 
hepatites virais, contudo estudos parcelares, registos de cuidados e de cancro de fígado bem com a 
modelagem recentemente realizada, indicam que as Hepatites virais em Moçambique constituem 
um problema de saúde pública, estimando-se em cerca de 2 milhões de infecções e 3.000 novos 
casos de cirrose hepática e câncer do fígado a cada ano e que a epidemia para a HCV é concentrada 
em pessoas que injectam Drogas.

3.2 | POLÍTICAS E ESTRUTURAS NACIONAIS ABRANGENTES
As políticas e planos de saúde apoiam-se no Programa Quinquenal do Governo de Moçambique 
(PQG) 2015-2019, cujo objectivo principal é melhorar as condições de vida do Povo Moçambica-
no, aumentando o emprego, a produtividade e a competitividade, criando riqueza e gerando um 
desenvolvimento equilibrado e inclusivo, segurança, harmonia, solidariedade, justiça e coesão en-
tre os Moçambicanos. 

É composto por 5 prioridades, 9 objectivos estratégicos e 3 pilares de apoio. Na prioridade II, 
“Desenvolvimento do Capital Humano e Social” é onde faz parte o objectivo estratégico referente 
a saúde “expandir o acesso e melhorar a qualidade dos serviços de saúde, reduzir a mortalidade 
materna, a morbi-mortalidade por desnutrição crónica, malária, tuberculose, HIV, doenças não 
transmissíveis e doenças preveníveis”.

O Plano Estratégico para o Sector da Saúde (PESS) é parte integrante do PQG e reflecte os planos 
do sector saúde a nível nacional. O PESS fornece orientação estratégica para a coordenação de po-
líticas e programas de médio e longo prazo para o sector da saúde. O PESS também fornece uma 
estrutura conceitual para que o sector da saúde se prepare para as reformas planejadas, bem como 
para a descentralização no mesmo período de cinco anos que o PQG.

A resposta nacional ao HIV e SIDA sob coordenação do CNCS é estruturada e coordenada multis-
sectorialmente e as direcções estratégicas baseadas nos Planos Estratégicos Nacionais (PEN). As-
sim, em 2015 o Governo aprovou o PEN IV 2016-2020, que mantém a abordagem multissectorial 
que o Governo vem seguindo desde o ano 2000. Esta abordagem reforça e dinamiza o envolvimen-
to de todos os sectores do governo, da sociedade civil, do sector privado, parceiros bilaterais e mul-
tilaterais nos esforços de contenção de novas infecções pelo HIV e na mitigação das consequências 
do SIDA no tecido social da família moçambicana. 
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CAPÍTULO 4
PRINCIPAIS ACHADOS: 
PROGRESSOS, DESAFIOS E RECOMENDAÇÕES 

4.1 | HIV/SIDA
O Plano Estratégico Nacional de resposta ao HIV/SIDA 2016-2020 (PEN IV) é o principal qua-
dro estratégico que resume as prioridades nacionais em relação as ITS e ao HIV (incluindo o PTV). 

Os objectivos gerais do PEN IV são os seguintes:

1. Reduzir o número de novas infecções pelo HIV em 50% de 2016 até 2020;

2. Reduzir a taxa de transmissão vertical do HIV de 11,1% em 2014, para menos de 5% até 2020; 

3. Reduzir a mortalidade relacionada ao HIV e SIDA em 49% até 2020.

O PEN IV estabeleceu os seguintes resultados principais a serem alcançados:

a. Aumentar o conhecimento abrangente do HIV nos jovens de 15 a 24 anos para 75% em 2020;

b. Aumentar a cobertura do uso de preservativo na última relação sexual entre pessoas que 
tiveram mais de um parceiro nos últimos 12 meses para 50% em 2020;

c. Aumentar a percentagem de homens circuncidados para 80% (15-49 anos) e 84% (15-29 
anos) até 2020;

d. Alcançar 97% de mulheres grávidas com sero-estado em HIV conhecido na consulta pré-na-
tal;

e. Assegurar que 96% das mulheres grávidas HIV positivas em PTV recebam o tratamento 
anti-retroviral;

f. Aumentar a proporção de beneficiários ao tratamento anti-retroviral para 81% dos elegíveis 
até 2020;

g. Aumentar a retenção ao tratamento anti-retroviral após três anos para 70% até 2020.

4.1.1 ESTADO DA EPIDEMIA DO HIV
Prevalência do HIV/SIDA
Considerando que os dados do IMASIDA são referentes ao ano 2015, antes do início da implemen-
tação do PEN IV e foram usados como linha de base desde PEN, para medir o progresso para o 
alcance das metas nacionais, foram usadas estimativas do Spectrum 2017 e dados de rotina.

Estimativas do Spectrum (2017), mostram que a prevalência estimada de HIV em adultos (15-49) 
em 2017 foi de 12,5% (10,4-15%, IC95%). O padrão é semelhante em homens e mulheres, mas 
maior em mulheres (15,0% em 2017) do que em homens (9,9%). Moçambique tem uma epidemia 
com grande variação geográfica (Figura 2). As taxas de prevalência começaram a aumentar primei-
ro na região central do país e somente mais tarde no sul e norte.

A gestão das Hepatites Virais é feita integrada no programa Nacional de Controlo das ITS-HIV/
SIDA não constituindo um programa por si. Os dois programas (PNCT e PNC ITS, HIV/SIDA) 
são dirigidos por um Director de Programa que conta com uma equipa diversificada conforme 
as especificidades de cada programa. A nível provincial e distrital, cada programa conta com um 
responsável provincial e distrital respectivamente. O programa da TB, conta ainda com um ponto 
focal de TB-MDR a nível provincial e o programa de HIV com um responsável de Prevenção da 
Transmissão Vertical (PTV).

A Resposta nacional ao HIV & SIDA em Moçambique é coordenada pelo CNCS cujas principais 
responsabilidades incluem: (i) Coordenar e gerir a Resposta Multissectorial do HIV e SIDA; (ii) 
Propor Políticas e Estratégias no âmbito da Resposta Nacionais ao HIV e SIDA; (iii) monitorar e 
avaliar as acções implementadas no âmbito da resposta multissectorial e (iv) mobilizar recursos 
financeiros, humanos e materiais. Do ponto de vista de estrutura é constituído a nível central pelo 
Conselho Directivo do CNCS (que integra os sectores Público e Privado e a Sociedade Civil e é 
dirigido pelo Primeiro-Ministro); Conselho Consultivo do Secretario Executivo do CNCS (que é 
um órgão de consulta e coordenação de âmbito nacional); Conselho Técnico (um órgão de con-
sulta e de articulação multissectorial que integra os sectores Publico e Privado, a Sociedade civil e 
Parceiros Bi e Multilaterais) e os Grupos Técnicos Temáticos (que incluem os grupos de Comuni-
cação, Monitoria & Avaliação, Populações-Chave, Adolescente e Jovens, Preservativos e Direitos 
Humanos). 

A Nível Provincial a estrutura, em forma de réplica da estrutura central, é composta pelo Conselho 
Provincial de combate ao SIDA (dirigido pelo Governador Provincial); Conselho Técnico e grupos 
técnicos temáticos (Comunicação, Monitoria e Avaliação, Preservativos e outros) e a nível distrital 
pelo Conselho Distrital de Combate ao SIDA (dirigido pelo respectivo Administrador Distrital) e 
conta com um Ponto Focal do HIV adstrito a Secretaria Distrital e que faz a coordenação/planifi-
cação multissectorial da resposta ao nível do distrito.

Vários trabalhadores da saúde e agentes comunitários de Saúde fornecem um pacote abrangente de 
serviços de TB e de HIV integrados na estrutura dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), tanto a 
nível das Unidades Sanitárias assim como na comunidade. No nível das US, Moçambique imple-
menta a Paragem Única tanto para os pacientes co-infectados TB-HIV assim como as mulheres 
gravidas nas Consultas pré-natais (CPN), onde os serviços de TB e HIV são fornecidos no mesmo 
gabinete de consultas e ao mesmo tempo, assim como os serviços de cuidados e tratamento para 
HIV são fornecidos juntamente com os serviços preventivos de saúde materno-infantil, respecti-
vamente. Isto impõem que o atendimento seja centrado no paciente e seja prestado por um único 
provedor de serviços que implementa as directrizes existentes para gestão de casos de TB, controle 
de infecção por TB, HIV / TART e Prevenção da Transmissão Vertical (PTV).

A Paragem Única foi implementada para promover o Controlo de Infecção (TB) evitando que 
PVHIV, infectadas com TB pulmonar activa sejam misturadas em salas de espera com pacientes 
infectados por HIV e suportar o início oportuno do Tratamento Antirretroviral (TARV) em pa-
cientes com TB vivendo com HIV sem precisar encaminhá-los.

A nível comunitário, existem vários actores incluindo os Agentes Polivalentes Elementares (APEs) 
e Organizações de Base Comunitária (OBC), na sua maioria financiados pelos parceiros, os Grupos 
de Apoio e de Adesão Comunitária (GAAC) e os Praticantes de Medicina Tradicional (PMT). Tem 
como tarefas educação dos pacientes, identificar e realizar visitas e busca de faltosos, apoio a adesão 
e retenção nos cuidados.
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Incidência do HIV
De acordo com as últimas estimativas da Spectrum, o número estimado de novos casos de HIV em 
2017 foi de 126.165 [92.000 a 170.000]. Esse número está diminuindo desde 2002. Em 2017, cerca 
de 57% de todas as novas infecções em adultos foram entre mulheres; a distribuição entre homens e 
mulheres adultos tem diminuído ligeiramente desde 2013, altura em que se situava em 63%. Cator-
ze por cento das novas infecções (17.787) ocorreram entre crianças; o número de novas infecções 
nesse grupo atingiu o pico no período 2004-2010 (31.492 em 2010) e vem diminuindo desde então. 

A incidência estimada em adultos de 15 a 49 anos em 2017 foi de 8,8 por 1000 PA, e a incidência 
geral em todas as idades foi de 4,75 / 1000 PY [3,4 - 6,5]. De acordo com as projecções do Spec-
trum, a incidência atingiu um pico no período 2000-2005 (18/1000 PA em 15-49 anos e 9,5 / 1000 
PA em todas as idades, em 2001) e, desde então, está diminuindo gradualmente. A incidência entre 
mulheres jovens de 15 a 24 anos também atingiu o pico em 2001 [2,95 / 1000 PA] e em 2017 foi 
estimada em 1,36 / 1000 PA.

As taxas de prevalência são mais altas no Sul, em particular na província de Maputo (22,4% em 
2017) e Gaza (23,9%), seguidas pelo centro (variando de 12,8% em Manica a 15,6% em Sofala) e 
mais baixo no Norte, em particular em Tete (5,0%) e Nampula (5,4%).

A prevalência entre o grupo vulnerável de mulheres jovens (15-24 anos) atingiu o pico mais cedo 
do que entre as mulheres adultas (7,3% em 2004) e, desde então, diminuiu mais fortemente para 
5,2% em 2017, uma redução de 29% vs. 7% entre todas as mulheres adultas (Gráfico 3).

Apesar da estabilização das taxas de prevalência, o número absoluto de casos de HIV continua 
aumentando devido ao crescimento da população (gráfico 4). As projecções de espectro estima-
vam que, em 2017, 2.123.936 pessoas (1,8 M a 2,5 M, IC 95%) viviam com HIV em Moçambique, 
1.955.172 adultos e 168.763 crianças de 0 a 14 anos (12%). 61% dos casos adultos (cerca de 1,2 
milhão) eram do sexo feminino. Enquanto o número de adultos vivendo com HIV continua au-
mentando, o número de crianças vivendo com HIV se estabilizou desde 2013.

A distribuição de PVHIV varia substancialmente por província. Três das onze províncias repre-
sentam quase metade (47%) do número total de PVHIV: Zambézia (19,8%), Província de Maputo 
(17%) e Gaza (10,2%).

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
2

1

30

25

20

15

10

5

0

P
er

ce
n

ta
g

em

Nampula Sofala            Gaza     Nacional

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

P
er

ce
n

ta
g

em

15-24 anos      15-49 anos

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

Cabo Delgado

Maputo Cidade

Zambezia

Gaza

Maputo Província

Niassa

Inhambane

Nampula

Tete

Manica

Sofala

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

70

60

50

40

30

20

10

0

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

70

60

50

40

30

20

10

0

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

70

60

50

40

30

20

10

0

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

70

60

50

40

30

20

10

0

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Gráfico 2: Tendências das estimativas da prevalência do HIV em adultos 
em províncias selecionadas (Spectrum 2017)

Gráfico 3: Tendências nas estimativas de prevalência do HIV entre mulheres 
(Spectrum 2017)

Gráfico 4: Tendências no número de pessoas vivendo com HIV por província 
1990-2017 (Spectrum 2017)

Figura 3. Gráficos resumo dos resultados do Spectrum 2017
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Desafios
• Redução do volume de actividades de prevenção e educação para mudança de comporta-

mento, devido a falta de financiamento para estas actividades;

• Fraco dinamismo do grupo técnico de comunicação;

• Falta de um relatório que compile todas as acções de comunicação para mudança de compor-
tamento que são realizadas no país.

Recomendações
• Nos próximos exercícios de planificação, devem ser reactivadas, priorizadas e orçamentadas 

actividades de prevenção e educação para mudança de comportamento;

• Revitalizar o grupo técnico para a área de comunicação para mudança de comportamento e 
garantir a compilação de todas as actividades que acontecem em diferentes sectores e orga-
nizações em um único relatório.

4.1.2.2 Preservativos e lubrificantes 
O uso consistente de preservativos masculinos e femininos é fundamental para reduzir novas infecções 
pelo HIV e prevenir a gravidez indesejada, porem, em Moçambique continua sendo um problema. 

O uso (relatado) de preservativo apesar de parecer estar a aumentar quando comparado com os 
dados do Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS) ainda é bastante preocupante. A prática de uso 
de preservativo (relato de uso de preservativo na última relação sexual) entre homens com múl-
tiplos parceiros sexuais passou de 17% em 2003 para 26% em 2015 enquanto em mulheres nas 
mesmas condições passou de 14% em 2003 para 31% em 2011 e baixou para 29% em 2015. Entre 
todos os homens e mulheres, independentemente de terem múltiplos parceiros, essas percentagens 
se situou em 16% e 2%, respectivamente [6] [7]. Não existem dados mais recentes sobre o uso do 
preservativo.

No país não existe a nível nacional um sistema de informação estratégica que avalie de maneira 
ampla a cobertura de intervenções de comunicação sobre mudança de comportamento ou distri-
buição de preservativos e lubrificantes. 

Não existem relatórios que apresentem números de cobertura nacional. O último relatório nacional 
sobre o progresso alcançado na luta contra o HIV no país, o Relatório de Progresso da Resposta 
Global ao SIDA 2016 (GARPR), menciona apenas o número de preservativos distribuídos no país.
Em 2016, um total de 55,909,378 preservativos foram distribuídos em todo pais, os quais 54,836,882 
era masculino e 1,072,500 femininos. O gráfico 5 ilustra o numero de preservativos masculinos e 
femininos distribuídos de 2013 a 2016 bem como as Metas do PEN IV para o período de 2017-2020.

Progressos 
• Há disponibilidade de preservativos masculinos em todos locais visitados porem há relatos 

de alguns problemas de logística; 

• Preservativo feminino preferido maioritariamente pelas mulheres Trabalhadoras de Sexo;

• Há oferta de preservativos masculino, feminino e gel lubrificante para populações chave.

4.1.2 PREVENÇÃO COMBINADA
A prevenção é uma área importante no plano com vista a redução de novas infecções e por fim o 
numero de pessoas vivendo com HIV no país.

4.1.2.1 Comunicação para mudança de comportamento
Não existem dados recente sobre indicadores comportamentais. A última pesquisa nacional que 
mediu conhecimento, atitudes e comportamento na população em geral foi a IMASIDA em 2015 e 
esta providenciou alguns indicadores importantes. Os dados sobre conhecimento e comportamen-
to em populações-chave datam de 2011-2012 para Mulheres Trabalhadoras de Sexo (MTS), Ho-
mens que fazem Sexo com Homens (HSH) e prisioneiros e 2014 para Pessoas que Injectam Drogas 
(PID). Alguns indicadores mostram que não houve melhoria quando comparado com inquéritos 
anteriores como Inquérito Nacional de Prevalência, Riscos Comportamentais e Informação sobre 
o HIV e SIDA em Moçambique (INSIDA) de 2009 e do Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS) 
de 2011:

• Baixo conhecimento sobre prevenção abrangente. Apenas 31% dos adultos de 15-49 anos de 
idade (31% dos homens e 30% das mulheres) possuíam um conhecimento abrangente.

• Não houve registo de melhorias significativas quando comparado com os inquéritos anterio-
res. Para as mulheres, as percentagens do IMASIDA são semelhantes às do INSIDA de 2009 e 
IDS 2011. O conhecimento abrangente entre os homens aumentou no IDS de 2011 para 51%, 
mas voltou a diminuiu no IMASIDA 2015;

• Há um aumento no nível de conhecimento sobre a transmissão de mãe para filho do HIV 
(52% mulheres e 50% homens) e que a administração de anti-retrovirais reduz o risco de 
transmissão;

• A prática de relações sexuais com múltiplos parceiros é ainda comum (21% de homens e 3% 
de mulheres tiveram dois ou mais parceiros sexuais nos últimos 12 meses) e 77% tinham dois 
ou mais parceiros ao mesmo tempo;

• Há uma redução na consciência do poder de decisão sobre a sexualidade da mulher. Quaren-
ta e dois porcento de mulheres e 54% de homens relataram que uma mulher pode se recusar 
a fazer sexo com o marido quando sabe que ele tem relações sexuais com outras mulheres e 
60% de mulheres e 72% dos homens concordam que uma esposa pode pedir ao marido que 
use preservativo se souber que ele tem uma ITS. Estas percentagens são, no entanto, inferio-
res às reportadas no INSIDA 2009 (75%; 65%) e no IDS 2011 (80%; 71%).

Progressos 
• Ainda existem algumas organizações que realizam actividades de comunicação para mudan-

ça de comportamento;

• Estabelecido um programa multissectorial (Geração BIZ) que envolve o Governo, (através 
dos Ministérios da Educação e Desenvolvimento Humano, da Juventude e Desportos e da 
Saúde) que em coordenação com as Nações Unidas (através da UNFPA) implementam ac-
ções de promoção da saúde sexual e reprodutiva para adolescentes de jovens (SSRAJ) de 10 a 
24 anos, dentro e fora da escola, incluindo prevenção do HIV;

• Existe um grupo técnico de comunicação, estabelecido e que funciona no CNCS.
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4.1.2.3 Circuncisão Masculina Médica Voluntária (CMMV) 
A Circuncisão Masculina Médica Voluntária (CMMV) em Moçambique é reconhecida como uma 
intervenção estratégica para a redução da transmissão do HIV. O Programa Nacional de Circunci-
são Masculina foi criado em 2013. O PEN IV 2016-2020 possui um forte componente de Circunci-
são Masculina Médica Voluntária (CMMV) como parte da prevenção combinada. 

Em 2017 a CMMV foi oferecida em 48 unidades de saúde, 140 unidades temporárias e em 16 clíni-
cas móveis. Um total de 315.380 rapazes e homens foram circuncidados, principalmente crianças 
de 10 a 14 anos e adolescentes de 15 a 19 anos. A qualidade dos dados parece ser melhor do que nas 
outras componentes do programa de HIV, com apenas 6% de discrepâncias encontradas no DQA 
de 2017. Os procedimentos para CMMV seguem as orientações contidas no Manual da OMS para 
Circuncisão Masculina e sob anestesia local e também contêm instruções sobre cuidados pós-ope-
ratórios. Médicos, enfermeiros e conselheiros leigos foram treinados para implementar o programa 
de CMMV em todas as províncias.

Progressos 
• Houve um aumento no número de unidades oferecendo os serviços. No final de 2017, a 

CMMV foi oferecida em 48 unidades, 140 unidades temporárias e 16 clínicas móveis. Os ser-
viços de saúde fixos estão localizados em distritos que, de acordo com o Plano de Aceleração 
do HIV, são considerados prioritários para a implementação de estratégias de prevenção;

• O número de CMMV realizadas aumentou em mais de 100% no período de 2013 (146.046) a 
2017 (315.380), (Gráfico 6). Atingindo um cumulativo de 1.075.747 intervenções em 5 anos;

• Estratégias de criação de demanda foram implementadas com o público-alvo, por exemplo 
nas escolas e estabelecida uma estratégia de comunicação e advocacia para CMMV, mais di-
rigida a jovens foi desenvolvida;

• Integração no pacote de CMMV de outros serviços de prevenção do HIV, incluindo inclui 
(i) o aconselhamento e testagem de HIV; (ii) aconselhamento sobre prevenção do HIV, in-
cluindo redução de risco e práticas de sexo seguro; (iii) detecção e tratamento de ITS, (iv) 
fornecimento e promoção de preservativos e (v) educação em circuncisão masculina;

• Não houve reporte de rotura de stock de consumíveis do programa de CMMV no período 
em análise.

Desafios 
• Indisponibilidade de preservativos femininos e modelos anatómicos para demonstração em 

algumas US o que tem dificultado as demonstrações e promoção do seu uso; 

• Resistência na oferta do preservativo feminino por parte dos profissionais de saúde, e uso de 
argolas de preservativo feminino como objectos de adorno (pulseira);

• Armazenamento e distribuição do preservativo inadequado ao nível do Distrito em algumas 
províncias;

• Fraco conhecimento da população sobre a disponibilidade do preservativo feminino reflec-
tindo negativamente na sua aceitação;

• Quanto à gestão logística, existem barreiras ao acesso e à distribuição de preservativos, in-
cluindo rotura de stock, má coordenação entre fornecedores públicos e privados e oferta 
insuficiente de preservativos gratuitos nas unidades sanitárias e hospitais. 

Recomendações 
• O MISAU e o CNCS devem assegurar a disponibilidade e distribuição de preservativos e 

lubrificantes em todas Unidades Sanitárias, local de trabalho e aglomerado populacionais ao 
nível da comunidade;

• Conduzir um estudo para perceber os principais factores que contribuem para o fraco uso 
do preservativo feminino e desenvolver estratégias de promoção de saúde com vista a sua 
melhor utilização; 

• Provedores de saúde devem criar estratégias de promoção e sobre a importância do uso dos 
preservativos (masculino e feminino) disponibilizando-os sem barreiras de acesso;

• Fortalecimento do sistema de gestão dos preservativos a nível provincial e distrital.

Gráfico 5. Distribuição de preservativos masculinos e femininos e Metas do PEN IV 2013
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O gráfico 8 ilustra a distribuição 
dos testes realizados em 2017 
por tipo onde se pode ver que 
A testagem iniciada pelo prove-
dor foi o principal motivo pelo 
qual as pessoas foram testadas. 
Mais de um terço das testagens 
(35%) foi realizado no contexto 
de visitas ao sector de SMI, em 
especial nas Consultas pré-natal 
(20%) e de planeamento fami-
liar (12%). A testagem iniciada 
pelo provedor em outros servi-
ços representa 46% dos testes, 
principalmente no ambulatório 
(34%). As unidades de Aconse-
lhamento e testagem em Saúde 
(UATS) respondem por 13% e a 
comunidade por 7%. O gráfico 
8 mostra a distribuição por tipo 
de testagem realizada e em 2017.

Progressos
• Com base em observações constatou-se que em todos US visitados, os serviços de aconselha-

mento e testagem (A&T) estão disponíveis incluindo os algoritmos;

• O A&T é oferecido na sua maioria nos gabinetes de atendimento externo existentes na US 
nomeadamente: Triagem, Consulta Externa, CPN, Consulta Pós-Parto (CPP), Consulta da 
Criança em Risco (CCR) e TB, com algumas variações locais;

• Os conselheiros leigos são os principais provedores de ATS e muitos, se não todos, são em-
pregados pelos parceiros de implementação; 

• O número de testes de HIV realizados anualmente, de acordo com os relatórios do MISAU, 
aumentou gradualmente nos últimos anos de cerca de 4,7 milhões em 2013 para 7,9 milhões 
em 2017 (gráfico 7);

• As directrizes de ATS, os kits de testagem rápida e os instrumentos de registo, os mapas de 
consumo de testes rápido e relatórios mensais estão disponíveis; 

• A taxa de positividade dos testes de HIV tem vindo a diminuir gradualmente ao longo dos 
anos, de 7,3% em 2015 para 6,7% em 2016 e 5,9% em 2017, resultando num número anual re-
lativamente estável de testes positivos: 484.015 em 2015, 466.309 em 2016 e 464.121 em 2017;

• Melhoria na garantia da ligação entre os pacientes testados HIV+ com os cuidados e trata-
mento. Os novos inícios em TARV apresentam uma tendência positiva desde 2013 a 2017 
(Gráfico 9).

Desafios 
• Devido à falta de dados de inquéritos recentes, não é possível avaliar até que ponto foi cum-

prida a meta estabelecida no PEN IV de aumentar a percentagem de homens entre os 15 e os 
24 anos que são circuncidados de 66% em 2015 para 80% em 2020;

• Serviço de CMMV limitado na maioria das instalações visitadas e sua implementação é agra-
vada por e tabus sociais que impedem os jovens de procurar atendimento.

Recomendações 
• As Direcções Nacionais de Saúde Pública e de Assistência Médica devem trabalhar em con-

junto para aumentar ainda mais a cobertura de serviços de CMMV e manter um sistema de 
monitoria regular da evolução do programa incluindo o cumprimento das metas. 

4.1.2.4 Aconselhamento e Testagem em Saúde 
A prevenção continua sendo uma pedra angular do governo da Moçambique na resposta ao HIV e 
à SIDA. A testagem fornece acesso ao continuum de prevenção, cuidados e tratamento.
 
A abordagem de aconselhamento e testagem em Moçambique baseia-se em dois componentes 
principais:

1. Aconselhamento e testagem iniciada pelo provedor (ATIP): os profissionais de saúde ofere-
cem aos utentes a oportunidade de conhecer o seu sero-estado para HIV, para fins de preven-
ção, diagnóstico e tratamento;

2. Aconselhamento e testagem iniciados pelo utente (ATIU): os testes são solicitados pelos 
usuários, que buscam voluntariamente conhecer seu estado de HIV. Estes serviços podem 
ser oferecidos na US ou na comunidade (onde os utentes podem receber os serviços em casa, 
feiras de saúde, local de trabalho escolas, igrejas, etc.). 

De acordo com o relatório anual do PNC ITS-HIV/SIDA do MISAU o numero de testes realizados 
anualmente, tem tendência a aumentar como consequência da expansão dos serviços de ATS. O 
gráfico 7, ilustra o numero de testes realizados ao longo do período de 2013 a 2017 bem como as 
metas até ao fim do PEN IV.

Gráfico 7. Numero de testes de HIV realizados em Moçambique, de 2013 a 2017 e 
metas do PEN IV
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Gráfico 8. Número de testes feitos em Moçambique 
em 2017, por tipo de serviço
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4.1.2.5 Rastreio e tratamento das Infecções de Transmissão Sexual (ITS)
O Rastreio das ITS faz parte das actividades de controlo da epidemia do HIV em Moçambique. 
O diagnostico precoce e o tratamento correcto contribuem para a redução do risco de infecção 
pelo HIV contribuindo para a redução de novas infecções pelo HIV. O tratamento das ITS no país 
baseia-se na abordagem sindromática que inclui corrimento uretral, corrimento vaginal, úlceras 
genitais e dor pélvica na mulher. 

Devido a insuficiência de dados epidemiológico foram usadas as projecções do Censo 2007, dados 
do Inquérito Demográfico de Saúde de 2011 e dados históricos do programa para estabelecer as 
metas para ITS em 2016 e 2017, tendo resultado numa ligeira redução quando comparado com as 
metas dos anos anteriores. 

Progressos 
• De 2013 a 2017 o número de ITS’s diagnosticados e tratados tem aumentado progressiva-

mente (Grafico10), fruto da expansão do rastreio para todos pacientes em Cuidados e Trata-
mento do HIV e das mulheres assistidas em todas as consultas de SMI. 

• Existem algoritmos de diagnóstico e tratamento de ITS’s em todas unidades sanitárias visi-
tadas; 

• Todos os pacientes em seguimento nos cuidados e tratamento são rastreados para as ITS;

• A todas as mulheres grávidas é-lhes oferecido o teste para a sífilis.

Desafios 
• Apesar da disponibilidade de espaços físicos para oferta de ATS (UATS), alguns são inade-

quados e não oferecem condições para privacidade e confidencialidade; 

• A implementação da estratégia de Caso índice (CI), para identificação de casos positivos é 
ainda variável havendo locais onde não e implementada;

• Apesar da disponibilidade de instrumentos de registos, a qualidade dos relatórios apresenta-
dos é ainda deficiente; 

• A auto testagem como estratégia alternativa de testagem que contribui para o aumento do 
número de pessoas que conhecem o seu sero-estado ainda não é implementada no país;

• Os problemas de qualidade com os dados de A&T persistiram. Vários sectores (serviços para 
adolescentes, banco de sangue, serviço de circuncisão masculina) ainda não haviam integra-
do seus dados de C&T no HMIS e havia o risco de relatos duplos de pessoas testadas para 
HIV no sector da TB. O DQA mais recente de 2017 encontrou uma discrepância, nas UATS, 
de 11% entre os dados da fonte primária e os dados reportados pelos sectores, principalmen-
te devido ao registo incorrecto na fonte primária.

Recomendações 
• Expandir e fortalecer a operacionalização do ATIP, com maior enfoque para: 

-Enfermarias, triagens e consultas externas      - Hospitais de grande volume

• Aprovar e difundir a directriz que orienta e padroniza o sistema do controlo interno dos testes rá-
pidos HIV, envolvendo os técnicos de laboratório no processo de supervisão sistemática dos locais 
de ATS;

• Expandir a estratégia de caso-índice na US onde ainda não e implementada;

• Fortalecer o apoio técnico com a finalidade para melhorar a qualidade de registo e produção 
de relatórios;

• Finalizar e implementar a directriz que orienta para auto testagem.

Gráfico 9. Ligação entre ATS e os serviços de cuidados e tratamento
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Gráfico 10. Evolução de Casos de ITS Diagnosticadas e Tratadas, 2013-2017
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Progressos 
• Existência de dados do inquérito IBBS realizado em Maputo, Beira e Nampula que mostraram:

•  A proporção média de Mulheres Trabalhadoras de Sexo (MTS) HIV positivo que conhecia 
seu estado serológico de HIV (auto-relato) no IBBS, nos três locais de estudo, foi de apenas 
28%, e a de TARV 13%;

• Dos Homens que fazem sexo com Homens (HSH) que participaram no IBBS, 52%, 62% e 
46% relataram ter sido testados em Maputo, Beira e Nampula, respectivamente, e 32%, 42% 
e 32% foram testados nos últimos 12 meses.

• A proporção de inquiridos conhecendo o seu estado (auto-declarado) foi de 32% em Maputo, 
42% na Beira e 32% em Nampula;

• A proporção dos HSH, que relataram ser positivos durante a entrevista, foi de apenas 8,8%. 
O número de HSH que se auto-relataram ser HIV positivo era muito pequeno para avaliar a 
inscrição nos cuidados e tratamento;

• Durante 2017, um total de 3.844 HSH foram testados, dos quais 355 foram positivos e 185 
foram ligados aos cuidados;

• Na pesquisa entre recluso, realizada em 2012, 9% informaram ser HIV positivo e 24% deles 
estavam em tratamento. Dos reclusos que testaram positivo para o HIV, 25% relataram ser 
HIV positivos;

• Os serviços oferecidos a população-chave, em cumprimento da respectiva directiva, são inte-
grados nos serviços oferecidos a população geral e não são discriminatórios.

Desafios
• Falta de dados, incluindo de “hot spots” actualizados para descrever a situação de PC no país 

a excepção de inquéritos parciais. A Informação relativa a população chave baseia-se apenas 
nos IBBS de 2011-2014;

• Os provedores de cuidados estão pouco sensibilizados sobre as particularidades da PC, o 
que dificulta a oferta de serviços a este grupo e cria um ambiente favorável para o estigma e 
discriminação na US;

• Presença de estigma e discriminação por parte da população, auto estigma e estigma por 
parte dos provedores de saúde;  

• Não existem serviços legais de protecção a populações-chave o que aumento a sua vulnera-
bilidade.

Como forma de minimizar e acompanhar os casos de estigma e discriminação 

da população-chave, no distrito de Moatize existe um Serviço de linha Telefónica 

para denúncia e reclamações.

Desafios 
• Nos serviços de SMI o rastreio das ITS é inconsistente;

• A triagem de ITS’s não é realizada em geral (excepto para clientes ART), fraca testagem para 
HIV aos pacientes com ITS, e não alcance dos contactos sexuais dos casos de ITS; 

• Os livros de registo para ITS não estão disponíveis em algumas unidades sanitárias e onde 
existem nem sempre são devidamente preenchidos;

• Em relação aos outros pacientes com ITS a excepção de mulheres grávidas a testagem para o 
HIV não é consistentemente feita e nem há registo da actividade; 

• Tem havido rotura de stock de medicamentos para tratamento de ITS.

Recomendações
• Maximizar o rastreio das ITS usando o algoritmo disponível de diagnóstico e tratamento de ITS

• Oferecer A&T para HIV a todos os pacientes com ITS e expandir experiências de alcance dos 
parceiros (mulher que vem a CPN com parceiro, não fica na fila, serviços fora de hora e aos 
finais de semana para casais, etc);

• Garantir a alocação e uso de livros de registo de ITS nas US;

• Garantir a disponibilidade e melhorar a gestão de medicamentos para o tratamento de ITS;

• Garantir o rastreio de rotina de Hepatite B nas mulheres grávidas.

4.1.2.6 Populações Chave 
Segundo o programa do HIV são consideradas populações chave (PC): as trabalhadoras de sexo 
(TS), homens que fazem sexo com homens (HSH), Pessoas que injectam Drogas (PID) e reclusos.
Em 2015, o Ministério da Saúde publicou as directriz para Integração dos Serviços de prevenção, 
Cuidados e tratamento do HIV e SIDA para a População-chave no Sector da saúde, com os objec-
tivos de promover o acesso aos serviços de saúde de qualidade, livres de estigma e discriminação, 
consolidar a estratégia de humanização dos serviços de saúde, assegurar a integração de serviços de 
saúde amigáveis a grupos de alto risco nas unidades sanitárias. 

O pacote mínimo a ser oferecido nas unidades sanitárias prioritárias a toda PC inclui: Aconselha-
mento e Testagem de HIV; Aconselhamento sobre práticas seguras; triagem e diagnóstico de ITS; 
rastreio de TB; Cancro cervical e de mama / rastreio cancro da próstata; oferta de preservativos e 
lubrificantes; Profilaxia pós-exposição para violência sexual; Pacote VBG; Planeamento familiar; 
Convite para parceiros e TARV.

Não existem dados recentes para construir cascatas de populações-chave. Os únicos dados dis-
poníveis são do IBBS e de outros estudos mais antigos e de dados de rotina. Os dados disponíveis 
indicam baixo acesso e uso dos serviços de HIV. Durante 2017, foi reportado um total de 18.975 
FSW foram testados em estabelecimentos públicos de saúde (dos quais 2638 deram positivo e 1794 
foram relacionados a assistência médica). No entanto, nem todas as unidades de saúde estão rela-
tando populações-chave ainda, e sabe-se que a maioria dos FSW não revela ser um FSW ao visitar 
unidades públicas de saúde.
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Desafios
• Percepção limitada da importância e vantagens do uso do PrEP como medida de prevenção; 

• A PrEP ainda não faz parte do pacote de prevenção combinada no país; 

• A redução de fundos para prevenção reflecte-se também na limitada disponibilidade de fun-
dos para a implementação do PrEP;

• Falta de registo da actividade de PrEP nas US onde está sendo implementada.

Recomendações 
• Priorizar a componente de prevenção com mobilização de recursos específicos para o PrEP de 

forma a acelerar o alcance dos objectivos da resposta;

• Garantir a expansão nacional da PrEP e oferta para as populações-chave;

• Reforçar a promoção do uso do preservativo, acesso aos testes de HIV, Sífilis, Hepatite viral do 
tipo B (HVB) e C (HVC) no âmbito da prevenção combinada.

4.1.2.8 Biossegurança 
Na década 80 altura em que se reconheceu a infecção pelo vírus do HIV pela primeira vez, a ideia 
era que a transmissão ocorria apenas nos grupos identificados como risco: os homossexuais, traba-
lhadoras de sexo, pessoas que injectam drogas e os doentes com hemofilia através das transfusões. 
Mais tarde foi reconhecido que todo o individuo independentemente da idade, sexo, sem pertencer 
a nenhum dos grupos identificados como sendo de risco pode ser contaminado. Foi também reco-
nhecido o risco de infecção por exposição ocupacional por contacto com fluidos contaminados e, 
iniciou-se desta forma o movimento para proteger os profissionais de saúde e utentes das unidades 
sanitárias.

Em Moçambique a componente de biossegurança esta inserida na Direcção Nacional de Assistên-
cia Médica no Programa de Prevenção e Controlo de infecções (PCI) e que compreende:

• Aplicação dos padrões do PCI para melhoria da qualidade e desempenho;

• Profilaxia pós-exposição ao HIV para trabalhadores de saúde;

• Gestão do lixo biomédico;

• Segurança e saúde no ambiente do trabalho;

• Controlo de Infecção para Tuberculose;

• Promoção de práticas seguras para a prevenção de acidentes de trabalho que resultem em 
exposição ao HIV, Hepatite B e outras infecções e

• Vigilância das infecções Associadas aos Cuidados de Saúde.

Recomendações
• Realizar o mapeamento e estimativa da população-chave, tendo em conta às necessidades 

específicas de cada um dos grupos;

• Reforçar a comunicação multissectorial sobre PC, tendo em consideração as suas caracterís-
ticas, necessidades e receios; 

• Reforçar a capacidade dos profissionais de saúde na prestação de serviços de saúde mais 
amigáveis para a população-chave melhorando a identificação, rastreio e registo de popula-
ção-chave nas US, através de formação, tutoria e supervisão;

• Priorizar e fortalecer a componente de prevenção da transmissão do HIV na população-cha-
ve e não oferecer apenas os cuidados e tratamento;

• No pacote de cuidados deve-se acrescentar a oferta de Profilaxia Pré-exposição (PrEp) e Pós-
-exposição (PPE) para as populações-chave e atender às necessidades específicas de cada um 
dos grupos.

4.1.2.7 Profilaxia Pré Exposição (PrEP)
A profilaxia pré-exposição (PrPE) consiste na prevenção de infecção pelo HIV antes da exposição 
ao mesmo. É um método facultativo para pessoas HIV-negativas, mas com um risco maior de con-
trair infecção por HIV do que a média na população geral. Consiste na tomada de uma combinação 
de antirretrovirais diariamente e por período indeterminado. É recomendado o uso concomitante 
do preservativo com os antirretrovirais para fornecer uma protecção superior a oferecida pelo uso 
de um único método.  

É sabido que por vários motivos (poder de negociação, falta de auto-estima, efeito de álcool ou 
drogas, etc.) o uso de preservativo é inferior a 100%. A PrEP é uma opção nestas e outras situações 
não havendo a necessidade da colaboração do parceiro.

Progressos
• Existe uma plataforma de coordenação entre e parceiros, MISAU, CNCS e um grupo técnico 

de PrEP;

• Em Tete a organização MSF conduziu o piloto do PrEP para Trabalhadoras de Sexo (TS) e 
Homens que fazem Sexo com Homens (HSH) que terminou em Outubro de 2018, porem, 
continuam activas no PrEP oitenta e seis (86) MTS e 2 HSH;

• No âmbito da implementação do Plano Operacional do Pais 2017 (COP17) do PEPFAR, Mo-
çambique deu um passo importante para aumentar o acesso à PrEP tendo iniciado na Zam-
bézia a oferta de PrEP em casais sero discordantes e em Manica e Nampula em Adolescentes 
e jovens no contexto de prevenção combinada. Dados preliminares, indicam que 926 pessoas 
iniciaram o PrEP no primeiro semestre de 2018;

• É aplicado o modelo de paragem única para a PrEP, onde os clientes levantam os seus medi-
camentos na CPN ou na consulta TARV não havendo necessidade de passar pela farmácia. 
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Desafios
• No geral há falta de conhecimento por parte da população da existência de profilaxia pós-ex-

posição (PPE) principalmente para as vítimas de violação sexual;

• Nas unidades sanitárias, o número de kits é insuficiente sendo na sua maioria reservados 
trabalhadores de saúde especialmente em casos de exposição ocupacional; 

• Em alguns lugares notou-se falhas no registo das actividades relacionadas a (PPE).

Recomendações
• Difundir a nível das comunidades a informação sobre a existência do pacote de PPE para que 

possam beneficiar do mesmo em caso de violência sexual;

• Aumentar o número de Kits a nível das US periféricas onde geralmente só tem um Kit para 
PPE;

• Garantir a PPE para todos os casos de exposição ao risco de HIV e com critérios definidos; 

• Reforçar a formação do pessoal de saúde na componente de PPE informando e equipando 
de habilidades para aconselhar, administrar, fazer o seguimento apropriado e o respectivo 
registo.

4.1.2.10 Sangue seguro - Serviço Nacional de Sangue
O Serviço Nacional de Sangue (SENASA) tem uma rede de 150 laboratórios e fornece apoio na for-
mação e supervisão. Em todo o país, os hospitais provinciais e distritais têm um banco de sangue.

Progressos
• Existe um plano estratégico para a estratégia de transfusão de sangue de acordo com a orien-

tação da OMS (que está em revisão);

• Os equipamentos e reagentes para triagem foram adquiridos com o apoio dos parceiros (PE-
PFAR - CDC, Programa do HIV). O governo fornece recursos humanos e serviços essenciais, 
como electricidade, água, etc.;

• Mais de 140.000 unidades de sangue são colectadas anualmente com taxa de descarte de 5%;

• Pré-selecção de potenciais doadores é assegurada por exames de sangue para HIV, hepatite 
e sífilis;

• Cerca de 45% são doadores de sangue voluntários em comparação com 55% de doadores 
substitutos. Unidades móveis (2 diárias) visitam escolas e escritórios para campanhas de doa-
ção de sangue;

• Triagem feita com ELISA ou kits de teste rápido (ensaio imuno-cromatográfico rápido) para 
4 infecções transmitidas por transfusão;

• Existe um programa de controlo de qualidade da testagem do sangue nos bancos de sangue 
que é feito pelo Instituto Nacional de Saúde (INS);

• Actualmente o Serviço Nacional de Sangue (SENASA) está no processo de acreditação da 
Sociedade Africana de Transfusão de Sangue; 

• Nos relatórios manuais, os dados são desagregados por nível (distrital, provincial e central).

Progressos 
• Existência das Directrizes para Prevenção e Controlo de Infecções e para Segurança do 

Doente e do Trabalhador de Saúde;

• Existe um núcleo/comité de controlo de infecções nas unidades sanitárias e que inclui a com-
ponente da TB e do HIV;

• Existência de Equipamento de Protecção Individual (EPI) para os trabalhadores nas diferen-
tes áreas de actividade nas unidades sanitárias; 

• Existência de posters afixados indicando o processo de higienização das mãos e segregação e 
tratamento de lixo hospitalar; 

• As luvas, seringas e agulhas são descartadas e não reusadas;

• Existência de esterilizadores/autoclaves, incineradoras e sistema para a disposição final do 
lixo. 

Desafios 
• Exiguidade de fundos e disponibilidade limitada de materiais de protecção individual (luvas, 

caixas) e equipamento para esterilização (por avaria e demora na reparação ou reposição) 
comprometem o cumprir integral das normas do PCI;

• Falta de água corrente em algumas US;

• Deficiente segregação do lixo nas US;

• Inexistência e/ou funcionamento irregular do núcleo/comité de controlo de infecções em 
algumas US.

Recomendações 
Priorizar esta componente com vista a resgatar o lugar antes conseguido na implementação das ac-
tividades do PCI, através da mobilização/alocação de fundos, formação do pessoal de saúde, reacti-
vação dos núcleos/comités de controlo de Infecção, disponibilização de Equipamento de Protecção 
Individual (EPI) e garantia de fornecimento contínuo de material de limpeza.

4.1.2.9 Profilaxia Pós Exposição (PPE)
A profilaxia pós-exposição (PPE) ao HIV integra um tratamento de curta duração com antirretro-
virais com objectivo evitar a infecção a pessoas que tenham sido expostas e estejam em risco de 
contrair HIV no contexto ocupacional e não-ocupacional.

Progressos 
• A PPE está sendo implementada nas US e está disponível para os trabalhadores de saúde e 

vítimas de violação sexual;

• Existem nas US pessoal formado, Procedimentos Operacionais Padronizados (PoP’s), instru-
mentos de registo e kits para a PPE.



Indicador Fonte Linha de 
base

Meta (até 2020) Estado actual

Reduzir o numéro de 
novas infecções em 50% 
até 2020 (de 320 novas 
infecções por dia em 2013 
para 160 em 2020)

Spectrum 2017 2013: 4321

2015: 389
50% de redução 
comparado com 
2013 (160 por 
dia)

Not on track
2018:330 (24%)
2019:318 (26%)
2020:305 (29%)

Reduzir a taxa de 
transmissão do HIV de 
mãe para filho para <5% 
até 2020

Spectrum 2017 2013: 19%
2015: 16%

<5% Not on track
2018: 15%
2019: 15%
2020: 14%

Reduzir a mortalidade 
causada pela infecção 
pelo HIV em 37% em 2020 
(de 40.330 para 25.490)

Spectrum 2017 2013: 90.114
2015: 79.124

37% de redução 
comparado com 
2013 (25.490)

Not on track
2018: 67.774 (24%)
2019: 67.499 (25%)
2020: 68.443 (24%)

Aumentar o 
conhecimento abrangente 
sobre HIV/SIDA em jovens 
(15 a 24 anos) de 41% para 
60% em 2020

Linha de base: 
IDS 2011
IMASIDA 2015

41% 60% Não há dados 
recentes
30,5% em 2015

Aumentar o uso de 
preservativos na última 
relação sexual entre 
pessoas com mais de 
um parceiro sexual nos 
últimos 12 meses de 27% 
para 51% em 2020

Linha de base: 
IDS 2011

26% 51% Não há dados 
recentes
26% em 2015
(IMASIDA 2015)

Aumentar a percentagem 
de homens de 15 a 24 
anos circuncidados de 
51% para 80% em 2020

Linha de base: 
IMASIDA 2015

51% 80% Não há dados 
recentes
66% em 2015
(IMASIDA 2015)

Estado serológico do 
HIV conhecido de 94% 
das mulheres grávidas na 
consulta pré-natal em 
2019

Numerador: 
dados de rotina

Denominador: 
Spectrum

93% (2014) 94% On track
2017: 97%

Reduzir a incidência do 
HIV por transmissão 
sexual em 50% até 2020

Spectrum 2017 2013: 432 50% de redução 
comparado com 
2013

Not on track
2017: 346 (20%)
2018: 330 (24%)
2019: 318 (26%)
2020: 305 (29%)

1 Com base em dados actualizados (em especial do Censo), os dados Spectrum mais recentes (2017) mostram números de base 
mais elevados do que os estimados em 2014
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Desafios
• As altas de hepatite B, HIV e sífilis na população dadora constituem constrangimento para a 

obtenção de quantidades suficientes e de forma permanente de produtos para a transfusão;

• Ligação limitada aos serviços de cuidados e tratamento da maioria dos pacientes com hepatite  
viral;

• Doadores voluntários insuficientes.

Recomendações
• Há uma necessidade de mobilização de mais recursos financeiros para promoção e defesa do 

recrutamento de mais doadores voluntários;

• Financiamento para a educação dos trabalhadores de saúde, dadores de sangue e a popula-
ção. É essencial a disponibilidade de materiais educativos traduzidos para o português dos 
materiais já produzidos pela OMS. O financiamento deve cobrir também as despesas de for-
mação e supervisão.

4.1 3. RESUMO DO PROGRESSO DOS PRINCIPAIS INDICADORES 
Na componente de Prevenção combinada, fora definidos 8 indicadores, incluído o referente a pre-
venção/eliminação da transmissão do HIV de mãe para filho. Importa referir que apresar de a 
prevenção da transmissão vertical ser parte da prevenção, considerando a implementação da opção 
B+, esta “e abordada juntamente com o tratamento.

Dos 8 indicadores da área de prevenção combinada, apenas o indicador referente ao estado sero-
lógico das mulheres gravidas na consulta pré-natal é que foi alcançado (com uma meta de 94% de 
mulheres gravidas na CPN com seroestado de HIV conhecido e uma realização de 97%). Por ouro 
lado, o indicador sobre a redução da taxa de transmissão vertical para baixo de 5%, é critico uma 
vez que ao invés de reduzir aumentou para 15% em 2018.

Os restantes indicadores, apesar de estarem melhores quando comparados com a linha de base, 
suas metas ainda estão muito longe de ser alcançadas, conforme se pode ver na tabela 2.

Tabela 2. Evolução dos indicadores de desempenho da área de prevenção combinada 
do HIV 
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Progressos
• Nos últimos anos o número de sítios oferecendo TARV aumentou de modo marcante e com 

expansão para US periféricas nas zonas de alta densidade populacional (por exemplo no cor-
redor da Beira) e nas zonas de alta prevalência do HIV (província de Gaza);

• No final de 2017, 1.320 US forneciam ARVs (81% do total de US do Pais), tendo ultrapassado 
em 11% a meta para o período em causa. A cidade de Maputo e Província de Inhambane fo-
ram as províncias com maior expansão 122% (Gráfico 12). A acentuada expansão verificada 
em 2013 conforme se pode ver no gráfico, representa o período de implementação do Plano 
de aceleração da resposta ao HIV e introdução da opção B+, no numero de unidades sanitá-
rias oferecendo TARV;

• A cobertura de TARV aumentou de 39% (802.659) em 2015 para 56% (1.156.101 pacientes) 
em 2017. Em 2017, 1.156.101 (1.069.593 adultos e 86.508 crianças) estavam em tratamento 
com ARV’s correspondendo a 54% das PVHIV (55% em adultos e 51% em Crianças) como 
se pode ver no gráfico. 

• Cerca de 1% (11.561) de todos os pacientes em TARV tomam ARV de segunda linha;

• Em relação a distribuição por género, entre os adultos, há mais mulheres em TARV (70%) do 
que homens (30%) porem, entre crianças não há praticamente diferença; 

• Existe ampla cobertura de profissionais de saúde treinados para oferecer TARV, tanto em 
adultos, mulheres gravidas e em crianças; 

Fonte: PNC ITS-HIV/SIDA, MISAU-Moçambique

4.1.4. CUIDADOS E TRATAMENTO
A oferta e eficácia do tratamento antirretroviral (TARV) transformou a infecção pelo HIV numa 
doença crónica, permitindo às pessoas infectadas e sob tratamento terem a perspectiva de vida pro-
longada e com qualidade, ao reduzir o numero de infecções oportunistas e de mortes relacionadas 
com o HIV.

O número de mortes anuais por SIDA em Moçambique em 2017 foi de 69.843 [55.000 a 91.000], 
de acordo com as últimas estimativas do Spectrum. Esse número atingiu o pico no período de 2006 
a 2014 (90.114 em 2013) e vem diminuindo desde então. Cerca de 14% dessas mortes devido ao 
HIV ocorrem em crianças; os números parecem ter começado a diminuir mais cedo do que entre 
os adultos, a partir de 2007 (quando o número de mortes de crianças era quase o dobro). As mor-
tes relacionadas ao HIV em adultos são igualmente distribuídas entre homens e mulheres, o que 
diminui desde 2008, quando 61% eram mulheres. Um estudo que reviu os dados nacionais sobre 
o HIV como causa de morte materna descobriu que, no período de 2007 a 2011, 18,2% das mortes 
maternas foram devidas ao HIV [2].

Inquérito Nacional sobre Causas de Mortalidade (INCAM) 2007/8 em Moçambique sobre causas 
de morte usando dados de 2006-2007 constatou que o HIV era naquela época a principal causa de 
morte; 27% de todas as mortes foram atribuídas ao HIV / SIDA. Foi particularmente importante 
causa de morte nas faixas etárias de 15-24 anos e de 25-49 anos (39% e 52%, respectivamente). 
Entre as crianças de 5-14 anos, o HIV foi a segunda principal causa, com 14% das mortes devido 
ao HIV / SIDA. O número estimado de mortes por HIV durante o período de 12 meses (de agosto 
de 2006 a Julho de 2007) foi de 60.439. A taxa estimada de mortalidade por HIV / SIDA entre adul-
tos foi de 567 por 100.000 (613 / 100.000 em mulheres e 528 / 100.000 em homens) [9].
O gráfico 9 mostrou que Moçambique regista uma melhoria na garantia da ligação entre os pacien-
tes testados HIV+ com os cuidados e tratamento.

4.1.4.1 TARV Adultos
A expansão do TARV, não só do ponto de vista de número de US mas também de pacientes bene-
ficiando, incluindo a extensa descentralização para os Cuidados de Saúde Primários (CSP) e capa-
citação de técnicos de categorias básicas e medias para oferta do TARV, tem sido uma conquista 
importante para o país e parece ter contribuindo para a redução da mortalidade geral. Apesar des-
tes ganhos, prevalecem ainda grandes constrangimentos, sobretudo relacionados com a qualidades 
dos serviços oferecidos, conforme descrito abaixo.

Gráfico 11. Número de mortes por HIV versos pessoas em TARV. Moçambique, de 
1990 - 2017 (Spectrum 2017)

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

mortes       pessoas em TARV

Gráfico 12.  Evolução do Nº de unidades sanitárias oferecendo o TARV em Moçambique, 
2003-2017 
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Desafios
• Baixa cobertura do TARV tanto em adultos como em crianças, o que coloca o país longe das 

metas 90-90-90;

• Ausência de serviços de oferta de ARV na comunidade o que faz com que os pacientes te-
nham que percorrer distancias longas para alcançar o TARV;

• O sistema de registo de consultas, na maioria das US, ainda é manual e em papel, o que co-
loca em risco a qualidade de registo e dos dados, considerando o volume de pacientes em 
tratamento;

• Algumas US, como apoio de parceiros, implementam sistemas electrónicos de registo, po-
rem, estes não são em tempo real (são transcritos por leigos) e registam um atraso no lan-
çamento dos dados no sistema, o que pode levar a relatos não correctos sobre número de 
pessoas em tratamento e perdas de seguimento. 

Recomendações
• Identificar acções inovadoras para identificar e manter mais pacientes em TARV (ex. intensi-

ficar a testagem por caso índex, oferta de TARV em locais fora das US-comunidades, maior 
envolvimento comunitário, envolvimento dos Praticantes de Medicina Tradicional (PMT) na 
identificação e encaminhamento de pacientes bem como no aconselhamento para manuten-
ção do TARV, etc); 

• Considerar o estabelecimento gradual de sistemas electrónicos em tempo real.

4.1.4.1 TARV Pediátrico
• Início do TARV pediátrico é oferecido de acordo com os protocolos nacionais;

• Nos últimos anos nota-se grande crescimento de crianças e adolescentes iniciando o TARV. 
De 2016 para 2017, o numero de crianças com menos de 14 anos em TARV passou de 75.953 
para 86.508 (7.5% do total de pacientes em TARV) que representa um aumento de 14%;

• No ano 2017, 23.594 crianças iniciaram TARV, o que corresponde a 68% da meta anual;

• Em relação aos activos, nota-se bom desempenho de forma geral, com cumprimento de 99% 
da meta anual. 

Desafios 
• Fraca identificação e diagnostico do HIV em crianças> 18 meses e de adolescentes nas outras 

portas de entrada (a maioria das crianças são diagnosticadas através do DPI);

• O TARV pediátrico é oferecido por provedores menos qualificados e que requerem supervi-
são e apoio técnico contínuo por técnicos mais qualificados da US;

• A implementação da abordagem Testar e Iniciar (T & I) foi iniciada em Agosto de 2016. Até 
Junho de 2018, cobria 75% dos distritos (121/161). Esta abordagem para além de aumentar a 
cobertura do TARV, tem contribuído para o início precoce do tratamento antes de surgirem 
complicações, evitar mortes precoces e reduzir o número de novas infecções; 

• A ligação entre a testagem e os cuidados e tratamento, é boa. A primeira consulta clínica é 
feita na sua maioria no dia do diagnóstico. Os pacientes diagnosticados para HIV são fisica-
mente acompanhados até a inscrição para serem preparados e iniciarem o TARV que nor-
malmente acontece dentro de 15 dias após o diagnóstico e em conformidade com as normas 
nacionais;

• O país tem actualizado os protocolos de tratamento segundo as orientações da OMS, com 
vista a adopção de regimes simplificados de 1ª linha. O regime de tratamento usado para a 1ª 
linha de TARV, é o padrão e recomendado pelo Ministério da Saúde (TDF+3TC+EFV), com 
as suas variantes; 

• Não houve reporte de roturas de stock de ARV’s nos últimos 12 meses e nas foi verificado nas 
US visitadas;

• O rastreio para TB e ITS em PVHIV é realizado na maioria dos pacientes com HIV. A pro-
filaxia com Cotrimoxazol e Isoniazida é oferecida a todos os pacientes com critérios e os 
registados efectuados nos respectivos processos. 

Gráfico 13. Nº de PVHIV (adultos e crianças) em TARV 2003-2017 em Moçambique
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4 .1.5.1 Consulta Pré-natal
Progressos

• O programa de PTV foi integrado no programa do HIV a nível central e é oferecido de forma 
integrada através do modelo de paragem única nas Consultas de SMI e que tem sido bem 
implementado; 

• Ao longo do tempo, tem havido uma grande expansão do numero de unidades sanitárias 
que oferecerem PTV, sendo que em finais de 2017, 1.513 (93% do total de US do País) US já 
estavam a oferecer PTV das quais, 1.310 (99% das 1.320 US TARV) implementavam Opção 
B+ (gráfico 17);  

• Oferta de ATIP é feita na primeira CPN (com coberturas consistentemente altas – 113% em 
2017) a todas as mulheres grávidas (MG) com seroestado desconhecido. O TARV é iniciado 
no mesmo dia a todas MG HIV positivas;

• Há cada vez mais MG chegando a CPN com estado de serológico e conhecido. A propor-
ção de todos os clientes da CPN cujo estado de HIV foi avaliado foi de 97% (1.443.290 / 
1.487.185), e 8% destes foram positivos.  

• A re-testagem de HIV na MG é oferecida segundo as normas, incluindo na maternidade 
onde também é oferecida profilaxia à criança exposta; 

• De um total de 119.979 MG HIV+ inscritas na CPN, 90% fizeram ARVs para PTV das quais, 
87% das MG HIV+ fizeram TARV; 

• Nos últimos 12 meses fornecimento de testes de HIV e medicamentos ARVs foi ininterrupto;

Recomendações 
• Reforçar a identificação de crianças com mais de 18 meses e de adolescentes em todas as 

portas de entrada/atendimento nas US;

• O clínico mais qualificado da US deveria ser responsável pela assistência as crianças;

• Expandir dos serviços SAAJ com vista a melhorar a identificação de adolescentes e jovens 
HIV, integra-los e mantê-los em cuidados e tratamento.

4.1.5 PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV 
A Prevenção da Transmissão Vertical (PTV) constitui uma componente importante de prevenção, 
assim como de cuidados e tratamento para PVHIV. O objectivo do PEN IV é que, até 2020, 96% das 
gestantes com HIV recebam o TARV e a taxa de transmissão vertical seja reduzida para menos de 5%. 

De acordo com as estimativas do Spectrum, a cobertura da PTV tem aumentado gradualmente 
desde o início da implantação do programa em 2002, com excepção de uma queda acentuada em 
2010 devido à redefinição de regimes eficazes de PTV, que passaram a excluir a dose única de Ne-
virapina. O programa de PTV foi implantado no país no ano 2000 usando o regime de Nevirapina. 
Gradualmente foi sendo expandido para varias US e adequado aos regimes mais diferenciados 
conforme foram sendo disponíveis. Em 2016 iniciou a implementação da opção B+, também de 
forma gradual.

O gráfico 14, mostra as Tendências da cobertura da PTV e transmissão de mãe para filho, 2000-
2017, onde se pode ver uma maior cobertura em 2014-2015 do que em 2016 devido a uma suposta 
dupla contagem de mulheres que receberam TARV para reduzir o risco de Transmissão Vertical 
(TV), à medida que o país passou para a Opção B +. Com o lançamento do registo de coorte mãe-
-bebé em 2015, houve uma melhoria significativa na qualidade dos dados da PTV. Em 2017, esti-
ma-se que a cobertura tenha sido de 86% (64-> 95%, IC 95%) de todas as mulheres grávidas HIV 
+ que iniciam a PTV. A modelagem espectral da taxa de transmissão de mãe para filho indica um 
declínio significativo de até 14%, considerando apenas o período pré-natal e perinatal, e para 21%, 
incluindo também o período de amamentação.

Gráfico 14. Tendências da cobertura da PTV e transmissão de mãe para filho, 2000-2017
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• Houve alguns avanços para garantir o envolvimento do parceiro nas consultas, todavia a 
cobertura de parceiros testados na CPN continua baixa em quase todas as províncias (48% a 
nível nacional);

• A integração com serviços de saúde reprodutiva é deficitária e a disponibilidade de métodos 
contraceptivos é limitada para mulheres com potencial para engravidar.

Recomendações
• Como primeiro passo para reduzir a gravidez precoce, O MISAU e parceiros devem tra-

balhar em conjunto para expandir os SAAJ para mais sítios e aumentar a disponibilidade e 
distribuição de material educativo sobre prevenção e riscos de gravidez precoce nas escolas 
e comunidades;

 
• Junto a comunidade usando as plataformas comunitárias existentes intensificar as activida-

des de mobilização e sensibilização sobre a importância do início precoce e adesão as CPN; 

• Melhorar a qualidade da CPN e disseminar e fortalecer a implementação da Estratégia do en-
gajamento masculino através da educação em saúde sobre os cuidados clínicos relacionados 
a gravidez e a infecção por HIV na mulher, a importância do parto institucional e a preven-
ção positiva nos casais sero-discordantes;

• Para reduzir as perdas de oportunidade e aumentar a cobertura de testagem e tratamento do 
HIV e Sífilis recomenda-se acelerar a introdução do teste combinado de HIV e Sífilis e forta-
lecimento da oferta de métodos de PF nas consultas integradas;

• Para a adesão no tratamento, a oferta de APSS/PP sobre o seguimento do par mãe-filho in-
cluindo o diagnóstico precoce infantil de HIV através do aumento da capacidade local para 
o PCR, expansão e reforço da implementação da Estratégia das Mães Mentoras e Grupos de 
Mães para Mães nas US e Comunidades; 

• Reforço do Sistema: tutoria clínica, supervisão formativa e responsabilização dos provedores 
por meio de avaliações periódicas; 

• Revisão dos instrumentos de registo e inclusão no relatório mensal o indicador de re-testa-
gem e capacitar as províncias para analise, validação de dados e retro informação;

• Desenvolvimento e implementação do plano de Tripla Eliminação do HIV, Sífilis e Hepatites B.

4 .1.5.2 Diagnostico Precoce Infantil
O Diagnostico Precoce Infantil (DPI) do HIV para lactantes é essencial para garantir a sobrevivên-
cia das crianças infectada através da transmissão vertical e tendo em consideração que a mortali-
dade destas crianças tem seu pico entre 3 e 4 meses de idade. 

No âmbito da melhoria dos cuidados de HIV a criança exposta, Moçambique introduziu o DPI 
e, ao longo dos últimos anos tem se observado uma grande expansão das US a oferecerem o DPI, 
sendo que para o ano de 2016, 1.344 US estavam a oferecer o DPI, contra as 1.384 em 2017.

• Com objectivo do melhorar o envolvimento do homem, promover a testagem do casal e 
adesão as CPN e TARV pós-parto, algumas US têm promovido o envolvimento do parceiro 
que se traduz na oferta de consultas clínicas para o casal nos serviços de SMI (geralmente aos 
sábados), incluindo a oferta de aconselhamento em saúde e testagem do HIV.

Desafios
• Segundo os dados disponíveis do IMASIDA 2015 situação da gravidez precoce é preocupan-

te, tendo sido registada em 57% nas adolescentes com idade inferior a os 18 anos em 2015;

• A apresentação tardia das gestantes para a 1ª CPN (apenas 4,6% das MG fizeram a 1ª CPN 
com menos de 12 semanas de gestação em 2017) compromete o diagnóstico precoce da gra-
videz e início atempado do PTV; 

• A cobertura de 1ª CPN no País tem sido consistentemente alta (113% em 2017) porém, a 
retenção da CPN mantém-se constantemente baixa (apenas 42% delas apresentam-se à 4a 
CPN) conforme se pode ver no gráfico 16.  Adicionalmente, há uma baixa cobertura de par-
tos institucionais (83%) e baixa adesão e retenção do par mãe-filho na CCR até o diagnóstico 
final da criança;

• Apesar da alta cobertura de testagem para HIV (97% em 2017) apenas 72% das mesmas mu-
lheres beneficiaram da testagem para Sífilis; 

• Apesar dos esforços na capacitação do pessoal e implementação de actividades de apoio à 
MG, os níveis de retenção desta nos cuidados e tratamento são baixos (70% aos 6 meses e 
67% aos 12 meses) e a taxa de transmissão vertical do HIV ainda muito alta (14%) e muito 
longe da meta estabelecida (< de 5% até 2020);

Gráfico 17. Evolução da Cobertura de PTV ao Nível Populacional, 2002-2017
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• Há uma perca de oportunidade de diagnostico da criança ao longo da cascata, sendo que ape-
nas 72% das crianças expostas é que são testadas antes das 8 semanas. E dados de monitoria 
de coorte de 9 meses de crianças expostas indicam que, as crianças que são testadas depois 
das 8 semanas, têm uma maior taxa de positividade (13% contra 7% das testadas antes das 8 
semanas);

• O registo de dados e produção de relatórios ainda é deficitário comprometendo a qualidade 
dos mesmos. Também foram verificadas falhas na completude de preenchimento dos instru-
mentos e certa discordância no registo de dados entre as diferentes fontes. 

Recomendações
• Continuar a expandir as TSD para mais US, capacitar os técnicos e reforçar a monitoria com 

vista a reduzir a perda de oportunidades para o DPI e inicio precoce ao TARV;

• Maior engajamento da comunidade e dos TS para sensibilizar as mães a ir a US mais cedo 
para o DPI e TARV;

• Reforçar o APSS/PP sobre o seguimento do par mãe - filho incluindo o diagnóstico precoce 
infantil de HIV.

4.1.6 MELHORIA DE QUALIDADE
Com o aumento do volume de pacientes em TARV, o maior desafio é o equilíbrio entre a demanda 
e a qualidade dos serviços oferecidos. Assim, O MISAU aprovou e implementa desde o primeiro 
trimestre de 2016 uma directriz nacional de Melhoria de Qualidade dos Cuidados e Tratamento 
para o HIV/SIDA (MQHIV) cujo objectivo principal é monitorar a oferta de serviços dentro dos 
padrões mínimos de qualidade.

Foi estabelecida uma estrutura organizacional para a coordenação da implementação das activida-
des de MQHIV a todos níveis. A abordagem padronizada de MQ para HIV foi institucionalizada e 
criada capacidade local (ao nível das US) para a sua implementação. 

Progressos
• Todas as US visitadas têm pontos focais de Melhoria de Qualidade (MQ) contudo nem sem-

pre foram encontrados os planos de acção actualizados e afixados;

• É feita avaliação regular (não em todas as US), com apoio do parceiro, da taxa de retenção 
dos pacientes no TARV com periodicidade trimestral; 

• Existem comités TARV estabelecidos a todos os níveis (nacional, provincial, distrital e da 
US) e adaptados as condições locais. O objectivo desde comités, é debruçar-se sobre os casos 
complicados, os de falência terapêuticas e os que necessitam de mudanças ou ajustes terapêu-
ticos são discutidos;

• Algumas províncias implementaram com sucesso um sistema de mentoria clínica e são rea-
lizados encontros regulares para discussão de dados e casos clínicos;

Progressos
• O diagnóstico precoce do HIV em bebés foi gradualmente expandido e no final de 2017 

estava disponível em 1.384 unidades sanitárias (91% das unidades de PTV) ou através do 
diagnostico no local ou através do referenciamento das amostras; 

• Iniciou também a instalação e expansão da nova Tecnologias Simplificadas para o Diagnósti-
co (TSD) precoce do HIV em crianças expostas em três províncias (Maputo Província, Gaza 
e Sofala), com um total de 43 aparelhos instalados;

• O acesso ao DPI é garantido no gabinete de atendimento, isto é, “Point of Care” (POC);
 
• Registou-se um aumento de 31% em 2013 para 50% em 2017 de crianças que beneficiaram 

de DPI antes de completarem as 8 semanas de idade. 

Desafios
• A cobertura de aparelhos (POC-PCR), para o DPI ainda é baixa (43 aparelhos para 1.510 US 

PTV) e em várias situações as amostras são referidas para outras US resultando em demora 
no envio para testagem e na recepção de resultado o que de certa forma compromete o início 
precoce do tratamento;

• Apesar dos avanços verificados na área do DPI, ainda pode-se observar uma baixa cobertura 
de colheita de PCR em crianças menores de 8 semanas. O gráfico 18, que ilustra a situação do 
DPI em 2017 no país, mostra que no ano 2017, 85.943 crianças expostas foram observadas 
na Consulta da Criança em Risco (CCR) porem, apenas 61.566 (72%) dessas o sangue foi 
colhido para exame PCR;

Gráfico 18. Diagnostico Precoce Infantil do HIV em Moçambique, por província 
2017
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• Todos os casos de suspeita de falência terapêutica são decididos pelos comités TARV, que 
existem a todos os níveis (Nacional, provincial, distrital e da US). Com objectivo de flexibili-
zar o processo de submissão dos casos, foi estabelecida uma plataforma online para submis-
são e aprovação dos casos de suspeita de FT, acessível a todos os clínicos das US TARV;

• O processo de descentralização dos comités provinciais foi já iniciado em Maputo Cidade, 
Tete, Gaza, Sofala, Nampula, C. Delgado e Zambézia;

• Com a descentralização dos comités TARV e mentoria clinica, o numero de casos submeti-
dos para deliberação dos comités, aumentou em mais 100% entre 2016 e 2017, ao passar de 
3.964 em 2016 para 8.073 em 2017. Do total de casos submetidos em 2017, 67% (5.427) foram 
aprovados para segunda linha;

• As sessões de aconselhamento pré-TARV e reforço do aconselhamento para adesão durante 
o TARV tem acontecido e tem ajudado na identificação de pacientes com risco de abandono;

• As US em coordenação e colaboração com as CBOs e activistas comunitários tem feito visitas 
domiciliares e buscas activas consentidas que tem contribuído na recuperação e reintegração 
nos cuidados e tratamento de pacientes faltosos e abandonos.

Desafios 
• A directriz de Melhoria da Qualidade (MQ) não é sistematicamente implementadas. A dis-

cussão do plano de acção local de MQ nos respectivos comités TARV semanais é irregular, os 
registos não efectuados correcta e regulamente (apesar de haver disponíveis os instrumentos 
de registos) e os provedores de saúde têm fraco conhecimento das intervenções de MQ no 
respectivo sector;

• Apesar de melhorias ao longo do tempo a retenção e os níveis de supressão da carga viral es-
tão para aquém das metas dos últimos 90-90. De certo modo estes resultados estão relaciona-
dos com implementação insuficiente de abordagens preventivas para adesão, na identificação 
de pacientes em risco de adesão; aconselhamento para reforço de adesão, chamadas e visitas 
preventivas com enfoque nos pacientes e períodos de maior risco de adesão;

• Fraca qualidade do seguimento clínico de crianças e adolescentes (ex. falta de ajuste das do-
ses em função do peso originando sub-dosagens de ARVs, regimes de ARVs não ajustados a 
condição clínica da criança em particular crianças com TB/HIV e exposição a NVP);

• A fraca qualidade do seguimento clínico dos pacientes é extensiva aos adultos, nos quais 
regista-se deficiente rastreio da TB (baixa notificação de casos de TB em alguns serviços 
TARV), das doenças não transmissíveis, das ITS, da avaliação do estado nutricional, do ma-
nejo das reacções adversas aos medicamentos (ARV e não só), atrasos na solicitação de CD4, 
Carga Viral (CV) e dos resultados de tratamento desfavoráveis (retenção, supressão viral);

• Apesar de algumas US implementarem a Tutoria clinica, esta é irregular e não existe um ca-
lendário claro das tutorias clínicas nas US. Por outro lado, não existe um alinhamento entre 
as áreas de fraco desempenho (identificada na tutoria clinica) com o plano de sessões clínicas;

• Limitada disponibilidade da CV e longo tempo de resposta para a recepção de resultados; 

• Inconsistência na disponibilidade de suplementos nutricionais;

• A taxa de retenção aos 12 meses tem sido constante desde 2010, oscilando entre 74% em 
2010, 66% em 2015 e 70% em 2017. A proporção de PVHIV que iniciou o TARV que ainda é 
activa nos cuidados aos 12 meses após o início do tratamento em 2017 foi 70%, o que corres-
ponde a 38% de todas as PVHIV. É ligeiramente maior entre os adultos (70%) do que entre 
as crianças (68%). (Gráfico 19);

• Para garantir a melhoria da retenção, quase todos os distritos implementam diferentes estra-
tégias incluindo Modelos Diferenciados de Cuidados (MDC), grupos de apoio e de adesão 
comunitária (GAAC), a dispensa trimestral e a abordagem familiar, têm sido implementados;

 
• Paragens únicas (TB, SAAJ, SMI) são implementadas de acordo com as normas e por pessoal 

habilitado; 

• Notou-se o envolvimento da comunidade e de alguns pacientes nas actividades de apoio ao 
tratamento nos grupos de apoio e da família como parte dos mecanismos de apoio ao pa-
ciente;

• O país tem disponibilidade de equipamentos de CD4 e Carga Viral (CV) operacionais, de um 
sistema de referenciamento para amostras que abrange todas as US TARV e de um sistema 
electrónico para retorno dos resultados de CV (DISA LINK); 

• Em 2017, foram realizados 278.273 testes de CV (correspondendo a cerca de um teste por 
cada 4 doentes em tratamento), dos quais 9.327 (3,4%) foi em grávidas, 214.270 (77%) foram 
de rotina, 13.913 (5%) por suspeita de falência de tratamento (FT) e 50.089 (18%) por moti-
vo desconhecido. Do total de testes de CV realizados, 69% tinham carga viral <1000cp/ml, 
muito superior ao encontrado no IMASIDA (33%);

Gráfico 19. Retenção ao TARV aos 2 meses, 2010-2017
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• Melhorar a qualidade de assistência clinica em todos os serviços de atendimento de pacientes 
com HIV (Aconselhamento e apoio psico-social e prevenção positiva, SMI, TB e consulta 
TARV tanto de adultos com de crianças) através do reforço da supervisão, mentoria clinica 
(tanto para adultos com para crianças) e implementação de programa de melhoria de quali-
dade; 

• Melhorar e intensificar o rastreio das IO, incluindo as ITS (em todos adultos em TARV), TB 
bem como as doenças crónicas não transmissíveis e o estado nutricional. Identificar as neces-
sidades de capacitação e estabelecer um plano da sua implementação em cada nível;

• Melhorar a identificação (através da monitoria regular do CD4 e CV), encaminhamento e 
seguimento das suspeitas de falência terapêutica, reduzindo desde modo o tempo de espera 
de decisão e início da 2ª linha;

• Implementação de pacotes de motivação do pessoal a todos os níveis (ex. premiação de fun-
cionários com melhor desempenho, troca de experiência entre distritos/províncias, integra-
ção na equipa de supervisão e reuniões provinciais/nacionais, etc);

• Reforçar a gestão da logística de amostras (CD4 e CV) e seguimento do retorno de resultados 
dos exames (DISI LINK);

• Desenvolver um plano de aceleração para o alcance das metas 90-90-90, que seja operaciona-
lizado a nível provincial e distrital, tendo em conta as particularidades de cada local;

• O clínico mais qualificado da US, nas suas actividades rotineiras, devem priorizar a assistên-
cia as crianças;

• Expandir os serviços SAAJ para melhorar qualidade do atendimento a adolescentes, bem 
como para o reforço da implementação de actividades preventivas de saúde sexual reprodu-
tiva nos SAAJs já existentes;

• Melhorar o fluxo de referenciamento de amostras para de CD4 e de CV e retorno de resulta-
dos a US;  

• Expandir os grupos de apoio para adolescentes;

• Actualizar os TDR dos supervisores/gestores de HIV a todos os níveis.

4.1.7 RESUMO DOS INDICADORES DE IMPACTO DE CUIDADOS E TRATAMENTO DO 
HIV
Apenas os indicadores referentes ao conhecimento do estado serológico da gravida na CPN e da 
cobertura do TRAV na MG é que foram alcançados. 

Os restantes, apesar de melhores do que a linha de base, ainda estão muito longe de ser alcançado, 
necessitando-se de esforços adicionais e iniciativas inovadoras para reverter a situação.

• Deficiente apoio Psico So-
cial e Prevenção Positiva 
(APSS&PP). Alguns casos 
avaliados na US não tiveram 
registo pré-TARV e nem to-
dos os pacientes receberam 
aconselhamento pré TARV, 
ou o pacote de Apoio Psico 
Social (APSS) ou e de Pre-
venção positiva (PP) o que 
pode estar a contribuir para 
a baixas taxas de retenção 
que se verificam;

• Fraco rastreio das Doenças 
cronicas não transmissíveis 
e pacientes com HIV;

• Apesar de todo esforço para colocar e manter mais pessoas em TARV e em supressão viral, a 
cascata de Cuidados e tratamento, 90-90-90 mostra que Moçambique ainda esta longe de al-
cançar as metas a que se propôs. Como se pode ver o gráfico 20 em 2017, apenas 57% (contra 
uma meta de 90%) das PVHIV conheciam seu seroestado, 54% (contra uma meta de 81%) 
das PVHIV estavam em TARV e apenas 31% (contra uma meta de 73%) atingira a supressão 
viral. 

Recomendações 
• Garantir a implementação regular do sistema de MQHIV nas US, com envolvimento de to-

dos os clínicos em todas as etapas, incluindo seu treinamento, envolvimento na avaliação e 
na elaboração do plano de melhoria baseado nos resultados da avaliação de MQ e das super-
visões;

• Garantir a divulgação das directrizes de MQ, de todos os guiões e material de apoio estão 
disponíveis na US;

• Monitorar a implementação da tutoria clínica nas US e implementar a avaliação de compe-
tências dos clínicos, aumentar a cobertura das visitas de supervisão e apoio técnico a todos 
os níveis;

• Implementar medidas inovadoras para melhorar a retenção dos pacientes ao TARV, incluin-
do melhoria dos cuidados clínicos, APSS&PP, implementação de MDC, distribuição comu-
nitária de ARV e sobretudo o envolvimento dos pacientes e da comunidade na identificação 
de soluções para a retenção, sempre adaptados as necessidades, crenças e condições locais;

• Implementar um pacote abrangente de literacia do tratamento, a todos os níveis e adaptado 
as situações e línguas locais;

Gráfico 20. Cascata de Cuidados e tratamento 
(90-90-90) em Moçambique, 2017
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Prevalência da TB
Existem dados limitados que descrevem a prevalência e mortalidade da TB em Moçambique. Não 
existe um sistema de registo vital em nível nacional com a codificação padrão da CID-10 para 
fornecer dados sobre a mortalidade atribuível à tuberculose e ao HIV. O MISAU está a realizar o 
primeiro Inquérito Nacional de Prevalência de Tuberculose Pulmonar cujos resultados, se espera 
que estejam disponíveis em finais 2019.

Mortalidade por TB
A mortalidade por TB e TB / HIV tem vindo a diminuir em Moçambique desde 2010 conforme 
se pode ler no gráfico 8. Este declínio na mortalidade pode ser atribuído à expansão da Directa 
Observação do Tratamento (DOT) para o tratamento da TB, ao reforço da implementação de acti-
vidades colaborativas TB e HIV e aumento da cobertura da terapia antirretroviral (TARV) - melhor 
descrito mais adiante.

4.2 | TUBERCULOSE
O actual Plano Estratégico e Operacional de Controlo da Tuberculose (2014-2018) tem como prin-
cipal objectivo, reduzir a incidência e a mortalidade por tuberculose e alinhar com os Objectivos 
de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) e a estratégia Acabar com a TB - “End TB”. As metas de-
finidas foram as seguintes: 

• Aumentar a Taxa de Notificação de todas as formas de casos de TB (por 100.000 pessoas) de 
187 em 2011 para 294 em 2016 e 343 em 2018;

• Aumentar a Taxa de Sucesso do Tratamento de 85% observada em 2011 para 87% em 2016 e 
90% em 2018 e taxa de estabilização nos seguintes 2-3 anos;

• Manter a taxa de abandonos ao tratamento que permanece em torno de 4% ao longo dos anos 
e reduza para 2% em 2018.

4.2.1 ESTADO DA EPIDEMIA DA TUBERCULOSE EM MOÇAMBIQUE

Incidência da Tuberculose
A análise das tendências na incidência estimada de TB em Moçambique entre 2000 e 2017 sugere 
um número consistentemente alto de novas infecções por TB que ocorrem a cada ano.

Para 2017, as estimativas da OMS indicavam uma incidência de 551 novos casos de TB por 100.000 
habitantes [356 - 787 por 100.000] e 52% (284/550) das novas infecções por TB estavam entre pes-
soas vivendo com HIV [9]. 

A incidência estimada de TB / HIV tem aumentado desde o ano 2000 (212 por 100.000), atingiu 
o pico em 2009 (346 por 100.000) e começou a declinar para atingir o platô em 2015 (284 por 
100.000). Moçambique está entre os três países africanos (África do Sul, Lesoto), com as maiores 
taxas de incidência de TB no mundo, com mais de 500 novos casos por 100.000 habitantes (OMS, 
2016). São necessários esforços intensificados para controlar as co-epidemias de HIV e TB em  
Moçambique (gráfico 21).

Indicadores Linha de base
(2013-2014)

Meta-2020 Estado actual

Mortalidade por HIV 90.000 44.000 (   49%) 60.000 (   33%)

Incidência de HIV (por 100.000) 432 216 (   50%) 330 (   25%)

Cobertura do TARV 32% 81% 54%

Retenção do TARV 52% 70% 47% (2015)

Conhecimento básico sobre HIV (15-24 anos) 41% 60% 31% (2015)

Uso de preservativo com parceiros múltiplos 26% 51% 26% (2015)

Cobertura de CMVM 51% 80% 63% (2015)

MG conhecendo seu seroestado HIV 93% 94% 98%

MG com HIV iniciando o TARV 84% 96% 87%

Transmissão vertical do HIV 19% <5% 15%

Tabela 3. Evolução dos indicadores de desempenho do HIV Gráfico 21. Estimativas da taxa de incidência da TB com 95% de níveis de incerteza, 
Moçambique, 2000-2017
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Gráfico 22. Evolução da mortalidade por TB e TB/HIV 2000- 2017
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Moçambique, historicamente apresenta bons resultados do tratamento da TB sensível. Em 2017 
a taxa de sucesso do tratamento da TB sensível aos medicamentos foi de 90%. Os factores que 
contribuíram para este resultado foram: (i) descentralização da prescrição do TARV para os co-in-
fectado TB/HIV, para técnicos médios afectos as paragens únicas de TB (ii) a supervisão de apoio 
aos enfermeiros que fazem seguimento dos pacientes com TB e (iii) a existência de Organizações 
Comunitárias de Base (OCBs) que têm apoiado na identificação e rastreio de contactos, na busca 
de faltosos e reforço na adesão ao tratamento com referenciamento para as US quando indicado, 
para diagnóstico, revisão do estado e manejo de complicações. 

4 .2.2.1 Tuberculose sensível
Progressos

• Os algoritmos de diagnostico da TB estão actualizados segundo as recomendações da OMS;

• Regista-se um aumento na detenção de casos de TB de todas as formas em adultos (de 65% 
entre as mulheres e 45% entre os homens) e crianças (8% para 13% de 2010 a 2017) bem 
como da contribuição efectuada pela comunidade (de 9% em 2015 para 25% em 2017); 

• Aumento da triagem de contactos de TB de 72.000 para 113.000 de 2016 a 2017; 

• Não houve reporte de roturas de stock de consumíveis de diagnostico, particularmente para 
GenexPert; 

• Estabelecido um sistema claro de referenciamento de amostra e recepção de resultados com 
2 fluxos: a) onde não há aparelho GeneXpert as amostras são enviadas para outra unidade 
sanitária de referência, b) para exames mais especializados (LPA, cultura e TSA) as amostras 
são enviadas do distrito para província e desta para os laboratórios de referência usando mo-
toqueiros ou viaturas alocadas para tal;

• A recepção de resultados também tem sido efectiva utilizando o mesmo mecanismo de envio 
de amostras e/ou acesso directo ao GenexAlert para o caso de GeneXpert;

• O programa tem disponíveis as de directrizes actualizadas para o tratamento da TB sensí-
vel e resistente e compiladas em um manual de Procedimentos Operacionais Padronizados 
(POP’s) recentemente divulgado;

• A maioria dos pacientes diagnosticados tem acesso ao tratamento no mesmo dia que rece-
bem os resultados que confirmam o diagnóstico;

• Em todas as províncias os medicamentos de 1ª e 2ª linha para adultos e crianças estão dispo-
níveis e a oferta é gratuita;

• Em algumas unidades sanitárias estratégias inovadoras para retenção de pacientes estão sen-
do implementadas como aconselhamento durante o período de tratamento, apoio alimentar 
e reembolso do dinheiro para o transporte com apoio de parceiros.

4.2.2 DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE TB
Nos últimos anos, Moçambique tem mostrado uma tendência crescente na identificação, notifi-
cação e tratamento de casos de TB, tanto em adultos como na idade pediátrica. A partir de 2014, 
a cobertura do tratamento acelerou, passando de 39% (59.075 casos de todas as formas) para 53% 
(86.515 casos de todas as formas) em 2017 (23.045 casos mais do que os relatados no ano 2016 e 
27.440 mais casos do que os relatados em 2014), como se pode ver no gráfico 23.  

Contribuíram para este aumento várias intervenções com destaque para: (i) Busca activa de casos pre-
suntivos de TB (estabelecimento da consulta da tosse, triagem de casos presuntivos de TB nas várias 
portas de entrada e nas salas de espera pelos oficiais da tosse, implementação da estratégia FAST e dias 
mensais da tosse para rastreio da TB na comunidade);  (ii) A expansão do GeneXpert e sua adopção com 
o teste inicial de eleição para diagnóstico de TB para todos os casos presuntivos e (iii) estabelecimento 
de um sistema de referenciamento de amostra. O tratamento da TB de boa qualidade é essencial para 
prevenir o sofrimento e a morte por TB e para quebrar a cadeia de transmissão. Uma boa cobertura de 
tratamento da TB é fundamental para alcançar o objectivo e metas do da Estratégia End TB.

Gráfico 21. Resultado de tratamento de doentes de TB sensível, coorte de 2016

Gráfico 23. Tendência da notificação de casos de TB (adultos e pediátrica) em 
Moçambique, 2010-2017
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Gráfico 23. Resultado de tratamento de doentes de TB sensível, coorte de 2016
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Recomendações
• Fortalecer as equipas central e provincial de gestão do PNCT e providenciar assistência téc-

nica de longa duração para assegurar a base de conhecimento mantida;  

• Deve-se fazer a análise do fluxo do paciente na unidade sanitária para perceber e implemen-
tar medidas para eliminar a lacuna existente na identificação dos casos e melhorar a cober-
tura de tratamento de TB; 

• Implementar e documentar sistematicamente a abordagem do caso índice de TB e a busca 
activa de casos nas unidades sanitárias e comunidades;

• Continuar a investir em agentes comunitários de saúde, incluindo Praticantes de Medicina 
Tradicional (PMT) para aumentar a identificação e avaliação de casos de TB presuntiva, tra-
tamento atempado e bons resultados de tratamento;

• Realizar uma pesquisa para identificar os principais conhecimentos, atitudes e presunções 
relacionadas à TB na comunidade e desenvolver uma estratégia de comunicação com base 
nos resultados;

• Introduzir / implementar um sistema de vigilância baseado nos casos;

• Actualizar o plano de expansão da rede laboratorial com ênfase para microscópios LED e 
GeneXpert de acordo com a demanda;

• Aumentar o número de aparelhos de GeneXpert para mais distritos e em simultâneo o Ge-
nexAlert e expandir o uso da plataforma comunicação electrónica para os demais resultados 
laboratoriais;

• Expandir a disponibilidade e utilização de radiografias de tórax para o diagnóstico de TB;

• Mobilização de recursos internos para transição do financiamento exclusivamente externo 
para interno e que cubra as componentes nucleares do programa, tais como a aquisição de 
medicamentos e reagentes de laboratório;

• Divulgação das novas directrizes do programa e garantir o uso em todos os locais com a de-
vida supervisão e apoio técnico continuados. Atenção especial para os pacientes com história 
de tratamento prévio da TB;

• Desenvolver e implementar uma estratégia ampla de apoio ao paciente incluindo os pacientes 
em tratamento de TB sensível com envolvimento de familiares, conviventes e padrinhos do 
DOT; 

• Desenhar e implementar programa de tutoria clínica para reforçar a capacidade do pessoal 
incluindo a gestão do programa da TB, uso e organização dos processos e outros instrumen-
tos de registo;

• Fortalecer a capacidade laboratorial para diagnostico da TB: infraestruturas, pessoal, equipa-
mentos e outros consumíveis;

• Fortalecer a comunicação e a ligação entre as unidades sanitárias   e a comunidade para en-
contrar os casos perdidos através da busca activa de casos de TB e HIV a nível da comunidade;

Desafios
• A proporção de pacientes clinicamente diagnosticados tem vindo a aumentar com redução 

concomitante dos casos de TB bacteriologicamente confirmados de 47% para 37% de 2013 
para 2017. Nem sempre os resultados do GeneXpert ou Raios-X foram encontrados para 
atestar o diagnostico clínico;

• Apesar da melhoria no diagnostico, tratamento e seguimento da TB, o seu peso em Moçam-
bique ainda é bastante elevado;

• Os serviços de diagnostico, tratamento, seguimento e notificação de casos de TB não estão 
disponíveis em todas as US;

• A investigação de contactos tem vindo a aumentar (de 18.495 em 2015 para 26.087 em 2018 
crianças menores 5 anos fizeram profilaxia com isoniazida e 54% de pacientes com HIV em 
2015 e 74% em 2017 foram rastreados para TB e destes, 45% em 2015 e 49% em 2017 rece-
beram profilaxia com Isoniazida), porem ainda é muito abaixa em relação ao que seria de 
esperar, devido ao fraco rastreio domiciliar e consequente referência para a US para avaliação 
clínica. As longas distâncias e a deficiente cobertura de actividades comunitárias em alguns 
locais têm negativamente influenciado o desempenho;

• A cobertura e utilização do GeneXpert como principal meio de diagnostico passou de 34 US 
com este equipamento em 2015 para 89 US em 2018. Considerando a extensão do país, mes-
mo não havendo intenção de colocar GeneXperts em todas as US, a cobertura ainda pode 
ser considerada inadequadas. Foi igualmente reportada demora no retorno de resultados 
das amostras bem como o uso inconsistente do algoritmo de testagem. O tempo médio de 
resposta/retorno dos resultados reportado, variou de 2 dias para microscopia a 7 dias para o 
GeneXpert;

• Acesso limitado ao Raio-X, na maioria das unidades sanitárias;

• O registo de rastreio da tosse e dos contactos não tem sido consistente e há falta de instru-
mento padronizado de recolha em algumas US;

• Os medicamentos para o tratamento da TB são na sua totalidade adquiridos através de finan-
ciamento externo;

• Infraestruturas são inadequadas para o internamento de pacientes com TB quando indicado 
e em alguns lugares a mesma situação prevalece para os sítios de atendimento de pacientes 
com TB em ambulatório;  

• Grande rotatividade de pessoal responsável pela gestão do programa e assistência aos pacien-
tes no sector da TB resultando no manejo inadequado de pacientes em algumas unidades 
sanitárias. Como exemplo disso, em algumas unidades sanitárias as baciloscopias de controlo 
não são feitas regularmente;

• Apesar das mudanças no regime de tratamento da TB em pacientes previamente tratados 
ainda se encontram pacientes em regime de retratamento com Estreptomicina que já não faz 
parte das actuais normas;

• Em algumas US notou-se uma com fraca organização dos arquivos clínicos onde os proces-
sos e outros instrumentos de registo e são arrumados. 
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Desafios 
• Capacidade institucional e dos profissionais para diagnosticar e tratar a TB infantil é insufi-

ciente (falta de recursos materiais e pessoal treinado para indução da expectoração/lavado 
gástrico);

• Deficiente seguimento do tratamento (controlo do peso e ajuste de dose não são feitos siste-
maticamente) da TB em crianças; 

• Seguimento incompleto de contactos com menos de 5 anos em TPI. Há deficiente registo e 
da monitoria das taxas de conclusão do TPI;

• Falta/frequentes roturas de stock de Piridoxina nas US;

• O manejo de bebés nascidos de mães com TB não tem sido devidamente implementado, 
a desagregação usada das idades não segue a orientação da OMS e consequentemente não 
permitir descrever com exactidão o peso e evolução de TB nas crianças e nos adolescentes;

• O rastreio da TB e a avaliação de contactos nos serviços de Saúde Materna e Infantil (SMI) 
ainda são inadequados; 

• O rastreio na comunidade baseado no caso índice de TB no domicílio não é sistemático e de-
pende da presença de parceiros comunitários que ainda não cobrem o país na sua totalidade;

• Acesso limitado ao raio X. Na maioria dos casos as radiografias são efectuadas por referen-
ciamento do paciente. 

Recomendações 
• Implementar de forma sistemática o rastreio da TB em crianças e adolescentes bem como 

o rastreio de contacto e o apoio a adesão ao tratamento da TB e TPI nas US e comunidade;

• Expandir as formações, tutoria e supervisão dos profissionais de saúde sobre diagnóstico e 
manejo da TB infantil;

• Expandir disponibilidade e acessibilidade do GeneXpert e raios-X para crianças com tuber-
culose presuntiva;

• Formar o pessoal em técnicas de recolha de amostras para diagnostico: indução expectora-
ção e lavado gástrico;

• Actualizar as ferramentas de registo para permitir a recolha de informação-chave desagrega-
da por idades (crianças e adolescentes).

• Aumentar a cobertura das OCBs que apoiam o programa;

• Realizar rastreio sistemático de casos presuntivos de TB no contexto de cuidados de saúde 
primários.

4.2.2.2 TB infantil
Progressos

• A notificação de casos de TB em crianças tem vindo a aumentar no Pais. Em 2017 foram no-
tificadas 11.198 crianças (≤14 anos) com TB no país. Este número representa uma evolução 
de 21% comparativamente ao ano anterior. A proporção de crianças no total de casos notifi-
cados foi de 13% (gráfico 24);

• O programa da TB tem directrizes actualizadas para a componente de TB Infantil incluindo 
os algoritmos de diagnostico e tratamento;

• As formulações pediátricas estão disponíveis em todo o país e os profissionais de saúde já 
foram treinados sobre a correcta administração; 

• Terapia preventiva com Isoniazida (TPI) é fornecida as crianças com idade inferior a 5 anos 
com contacto com casos de TB, sendo que sua taxa de cobertura é uma das mais altas da região.

Tabela 4. Investigação de contactos de TB e TPI, 2016*
Número Percentagem

Total Contactos de TB Identificados e avaliados (Adultos e Crianças) 71,979

Total de Contactos com TB (Adults and Children) 15,520 21.6%

Contactos de TB < 5 anos de idade identificadas e avaliadas 23,762 33.0%

Contactos de TB < 5 anos que iniciaram TPI 19,632 82.6%

Contactos de TB < 5 anos, que iniciaram tratamento da TB  sem exame bacteriológico 5,312 22.4%

Gráfico 24. Proporção de TB em crianças menores de 14 anos por província, 2017 
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*Nota: Não está claro por que razão o número de contactos de TB <5 anos de idade que iniciaram a TPI e iniciaram o tratamento da TB é superior à soma dos contactos 
de TB. Pode haver um erro nos dados relatados ou limitações no seguimento de coorte anual de contatos de TB.
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O PNCT e o Serviço Nacional Penitenciário (SERNAP) estabeleceram um Grupo de Trabalho Téc-
nico para TB em Saúde Prisional, que está actualmente a desenvolver um pacote de intervenções 
mínimas de saúde, que inclui o rastreio da TB a entrada e campanhas periódicas de rastreio para 
a TB nos Estabelecimentos Penitenciários abrangendo as penitenciarias masculinas e femininas; 

Os prisioneiros com TB são tratados nos postos de saúde dos estabelecimentos penitenciário ou na 
unidade sanitária da área geográfica onde está inserido;

Foram treinados oficiais da tosse nos Estabelecimentos Penitenciários com objectivo de melhorar 
o rastreio da TB nestes. 

Desafios
• Alta incidência de TB nos mineiros e prisioneiros e dificuldades no seguimento do tratamen-

to devido a alta mobilidade dos mineiros e deficiente coordenação para referência pós-reclu-
são dos prisioneiros;

• Não existe uma estratégia que aborde as determinantes da tuberculose em populações-chave;

• Nos Estabelecimentos Penitenciários não existe espaço adequado para separação de doentes. 
Noutros existe o espaço dedicado a doentes, no entanto sem separação dos que padecem de 
TB de outros com outras enfermidades;

• Não existe uma estratégia que oriente para o rastreio sistemático da TB nos funcionários de 
saúde.

Recomendações 
• Garantir que no próximo Plano Estratégico estejam incluídas orientações claras que abordem 

a tuberculose nas populações-chave (mineiros e prisioneiros) incluindo a vigilância sistemá-
tica da TB entre os profissionais de saúde e o devido manejo.

4.2.2.4 Tuberculose Resistente a Medicamentos 
Os resultados do inquérito nacional de resistência aos medicamentos da TB de 2007, mostrou que 
3,7% [2,4 - 5,0%] dos novos casos de TB e 20% [1,9 - 37,0%] dos casos de TB tratados anterior-
mente apresentavam algum tipo de resistência aos medicamentos (Gudo PS, 2011). Num estudo 
descritivo de TB resistente a fármacos, realizado no Hospital Central da Beira entre os anos 2014 e 
2015, que incluiu a realização de testes moleculares genotípicos em 155 isolados de M. tuberculosis 
mostrou que 8% eram monorresistentes à isoniazida, 1% eram monorresistentes à Rifampicina e 
16% eram MDR (dos quais 78% representaram resistência adquirida) [10]. 

A OMS estimou em 8.800 (4.600-14.000) novos casos de TB-MDR / RR por ano em Moçambique, 
o que representa uma taxa de incidência de TB-MDR de 30 (15-48) por 100.000 habitantes [9]. 

Progressos
• A notificação de casos TB- MDR/ RR em Moçambique, aumentou consideravelmente entre 

os anos 2010 e 2017, ao passar de 87 para 943 respectivamente. Este aumento, pode ser atri-
buído a melhoria da capacidade de diagnostico e ao uso do GeneXpert como teste preferen-
cial para identificação de TB e TB-MDR (gráfico 26); 

4.2.2.3  TB em Grupos de Alto Risco para Tuberculose
O PNCT definiu os prisioneiros, trabalhadores de saúde, crianças, mineiros e ex-mineiros como os 
principais grupos de alto risco a serem monitorizados rotineiramente. 

Progressos
• Os instrumentos de registo da TB foram actualizados com vista a captar a informação sobre 

ocupação, com a finalidade de melhorar a vigilância e documentação dos serviços prestados 
aos grupos de alto risco; 

• Existe em curso uma iniciativa multissectorial (envolvendo os Ministérios de Saúde, do Traba-
lho, Emprego e Segurança Social e dos Recursos Minerais e Energia) para abordar a tuberculose 
nos mineiros e ex-mineiros no país e com extensão além-fronteira com a finalidade de identificar 
e tratar os trabalhadores mineiros e garantir a continuidade do tratamento dentro e fora de pais;

• A tabela 5, mostra a situação do rastreio e diagnostico da TB em populações de alto risco em 
2017, onde se pode ver que (i) 13.399 profissionais de saúde foram rastreados para TB (contra 
9.045 em 2016) dos quais 425 foram diagnosticados com TB (contra 376 em 2016);e destes,  
43% (184/425) foram confirmados bacteriologicamente (ii) dos cerca de 80.000 reclusos exis-
tentes nos estabelecimentos prisionais no pais em 2017, 12.327 fizeram exame de BK, sendo 
que, 834 forma diagnosticados TB (contra 610 em 2016), dos quais 497 confirmados bacte-
riologicamente e 9 multidroga resistente (TB-MDR). De acordo com os registos do PNCT, 
544 casos de TB foram diagnósticos entre os mineiros (contra 444 em 2016);

Tabela 5. Rastreio e diagnostico da TB em Populações-chave e vulneráveis, 
Moçambique, 2017

Estimativa da 
população

Rastreados 
para TB (%)

BK realizados 
(%)

Diagnosticados todas 
as formas de TB

BK 
confirmados 
(%)

Hepatite

Trabalhadores de sáude ~50.000 13.399 425 184 (43,3%) 11 (2,6%)

Reclusos ~80.000 12.327 (15,4%) 834 (6,8%) 497 (59,6%) 9 (1,1%)

Mineiros ~70.000 544 229 (42,1%) 41 (7,5%)

Gráfico 25. Evolução da notificação de todas as formas de TB nas populações-
chave/alto risco em Moçambique, 2015-2017
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• Deficiente implementação de directrizes e protocolos para diagnóstico e manejo de TB-MDR 
e TB-XDR a nível da US;

• O acesso ao teste de GeneXpert permanece limitado em algumas áreas devido localização e 
da distância até a unidade sanitária de referência, disponibilidade de transporte para referen-
ciamento de amostras e o elevado tempo de resposta; 

• A Monitorização e gestão activa da segurança dos medicamentos contra a TB (aDSM -sigla 
em inglês) não é implementada sistematicamente e alguns medicamentos auxiliares para o 
manejo eventos adversos não estão disponíveis; 

• O DOT-PLUS ainda não é uma pratica no país; 

• O resultado de tratamento é caracterizado por altas taxas de mortalidade (26%) perdas no 
seguimento (8%) e, baixa taxa sucesso do tratamento (47%) na coorte 2015 dos pacientes 
TB-MDR;

•  Não existe uma estratégia de retenção de pacientes com MDR;

• Apesar dos avanços na notificação de casos de TB-MDR, ainda esta muito longe das esti-
mativas da OMS para o país (os 943 casos de TB-MDR/RR notificados, representam apenas 
10,7% da estimativa da OMS), e abandonos pré-tratamento (49 casos diagnosticados não 
iniciaram tratamento).

Recomendações 
• Melhorar a coordenação a nível central e acelerar a adopção e implementação das directrizes 

da OMS;

• Aumentar o financiamento da resposta da TB e dos Recursos Humanos a nível central;

• Fortalecer a busca activa de caso de TB-MDR, rastreando e testando todos os grupos de alto 
risco usando o GeneXpert com atenção especial para a população móvel e ao redor da fronteira;

• Assegurar que todos os pacientes elegíveis (RR+/cultura+) tenham cultura resultados de tes-
tes de LPA de segunda linha e de susceptibilidade a medicamentos atempadamente;

• Implementar um sistema de auditoria de mortalidade para pacientes com TB-MDR para 
melhor entender os factores que contribuem negativamente para o resultado de tratamento;

• Desenvolver e implementar um plano de acção compreensivo para a TB-MDR incluindo a 
melhoraria de qualidade do diagnostico, cuidados e tratamento: (i) diagnóstico e inicio de 
tratamento céleres; (ii) formação e orientação profissional incluindo no uso regimes de curta 
duração e sem injectáveis, (iii) visitas de apoio regulares, etc.;

• Implementar aDSM e incluir medicamentos auxiliares no pacote de tratamento TB-MDR;

• Implementar o DOT-PLUS e apoio do paciente no domicílio (padrinhos) fazer o acompa-
nhamento do tratamento e para reforçar a adesão; 

• Do total de casos notificados em 2017, 43 (4,6%) foi em crianças menores de 15 anos; Não 
está a razão de não terem iniciado tratamento todos os diagnosticados. Do total de casos 
diagnosticados em 2017, 43 4,6% (43/943) foram em crianças com menos de 15 anos de 
idade;

• Os testes de Cultura e sensibilidade antibiótica (TSA), e o Line Probe Assay (LPA) de 1ª linha 
estão disponíveis em 3 laboratórios Nacionais de Referência da TB (LNRT): Maputo, Beira e 
Nampula. Cultura/TSA e LPA de 2ª linha e estão disponíveis em Nampula e Maputo. A cultu-
ra e TSA 2ª linha são disponíveis no LNRT para onde são enviadas todas as amostras do país; 

• Houve um progresso notável na implementação das directrizes atuais para o tratamento da 
TB-MDR e TB-XR e, os cuidados e tratamento de TB- MDR estão descentralizados para o 
nível do Centro de Saúde tornando-os mais próximos do paciente;

• Os medicamentos de segunda linha estão disponíveis, incluindo novos medicamentos para 
TB (Bedaquilina e Delamanide);

• Existe um comité clínico terapêutico e uma plataforma ECHO1 para discussão de casos com-
plicados e autorização de regimes individualizados de tratamento; 

• O apoio psicossocial tem sido fornecido a pacientes em algumas unidades sanitárias.

Desafios
• A adopção das directrizes da OMS é muito lenta, quando adoptada demora a serem imple-

mentadas (por exemplo, regimes de curta duração, sem injectáveis, TB-LAM, GeneXpert 
como multi-plataforma etc.);

1 A plataforma ECHO é um portal de aprendizagem para o ensino a distância e tem como base um modelo conceitual interativo, que permite 
promover o desenvolvimento cognitivo para garantir a eficiência do aprendizado

Gráfico 26. Evolução na notificação e tratamento de casos TB-RR/MDR em 
Moçambique 2010-2017
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Recomendações
• Melhorar a ligação entre o sector da TB na US e a CCR por forma a garantir que todas crian-

ças que necessitam de fazer TPI tenham o devido acompanhamento/seguimento;

• Melhorar os registos de rastreio dos contactos bem como a monitoria da completude do TPI;

4.2.4 CONTROLO DE INFECÇÃO (CI)-TB 
Progressos

• Existe um plano nacional do controlo de infecção e um instrumento de monitoria e avaliação 
do risco de infecção (versão resumida – “dashboard”); 

• Nas unidades sanitárias existem os comités e pontos focais de controlo de infecção bem como 
os planos de trabalho afixados em locais visíveis; 

• As áreas de espera de pacientes, são na sua maioria abertas e naturalmente ventiladas;

• Os locais destinados a recolha de amostras de expectoração, onde existem, estão localizados 
em cantos afastado de outros utentes, abertos, bem ventilado e sinalizado - Cantinho da Tosse;

• Educação sobre a etiqueta da tosse é reforçada de forma consistente no início do dia de tra-
balho com palestras e distribuição de material de IEC;

• Na maioria dos centros de saúde existem os oficiais da tosse que facilitam a triagem de pa-
cientes com tosse e seu encaminhamento para diagnostico da TB; 

• Os respiradores N95, estão disponíveis e são usados pelos profissionais de saúde nas US, 
apesar de em algumas situações ter-se verificado que não obedecem as recomendações – es-
pecificações e estado de conservação;

Desafios
• Na concepção dos projectos de construção da maioria das US, não são tidas em consideração 

as medidas básicas de controlo da infecção por TB;

• As enfermarias para internamento de pacientes de TB, principalmente para os casos de TB-X/
DR não oferecem condições de isolamento adequadas e, em algumas situações os pacientes 
com TB-X/DR estão misturados com outros pacientes; 

• Em algumas US a implementação de medidas de protecção individual dos trabalhadores de 
saúde é feita de forma irregular e as máscaras cirúrgicas para os pacientes com tosse ou com 
TB ainda na fase infecciosa são escassas;

• A vigilância sistemática da TB entre os profissionais de saúde não é implementada de forma 
sistemática;

• A triagem e avaliação de contactos domiciliares e outros conviventes próximos ainda não é 
implementada de forma consistente;

• Nos estabelecimentos penitenciários a separação dos reclusos com TB, tanto com TB sensível 
assim como com TB-MDR de outros reclusos e/ou doentes sem TB não tem sido implementada. 

• Realizar um estudo sobre resistência as drogas anti-TB para actualizar as estimativas do nú-
mero de casos existentes no Pais;

• Analisar a trajectória de pacientes TB-MDR desde o diagnostico, passando pelo tratamento 
até ao desfecho. Incluir também o seguimento dos transferidos para outras US.

Tabela 6: Evolução dos indicadores da TB-MDR em relação as metas. 
Moçambique, 2015-2018

TB Indicadores Baseline
2014

Metas Dados 2017  
(Relatório Taxa de 
Sucesso de tratamento  
da OMS)

2015 2016 2017 2018

Resultados

MDR TB Taxa de Sucesso 
de tratamento de TB-MDR

40% (PNCT 
2011)

      65% TB MDR 48%
XDR TB 38%

Casos de TB-MDR 
notificados 

215 (PNCT 
2012)

726-1.152     497-1.038 
(GF 1.586)

907 TB MDR
 31 TB XDR 

4.2.3 INVESTIGAÇÃO DE CONTACTOS
Progressos

• A investigação de contactos de TB é feita em todas as US onde são tratados pacientes com TB. 
É feita tanto em crianças, como em adultos independentemente do estado serológico de HIV;

• Existem instrumentos de registo para investigação de contactos bem como para Tratamento 
Preventivo com Isoniazida quando indicado;

• O número de crianças menores de 5 anos que fazem profilaxia com isoniazida tem aumen-
tando nos últimos anos, sendo que de 2016 a 2017 a evolução foi de 33%. Estes resultados 
reflectem o aumento no rastreio de contactos, que é uma das principais estratégias de preven-
ção e aumento da detecção de casos de TB. 

Desafios
• A investigação de contactos não é feita de forma sistemática;

• Os registos disponíveis, não permite ter informação sobre investigação de casos em crianças 
maiores de 5 anos;

• Persistem o desafio no referenciamento das crianças para a continuidade do tratamento nas 
consultas de criança em risco (CCR);

• Fraca monitoria da completude do TPI. Das 27.087 crianças menores de 5 anos que inicia-
ram TPI, apenas 2.982 e que concluíram o tratamento;

• Moçambique ainda não introduziu outros regimes de tratamento preventivo da TB (TPT).
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Desafios
• O grupo técnico de TB/HIV, apesar de estar estabelecido, reúne-se irregularmente;

• A cobertura de pacientes elegíveis ao TPI (49%) e a disponibilidade de dados sobre a conclu-
são do mesmo são ainda baixos. Esta situação é agravada pela fraca qualidade de registos que 
não permite avaliar fielmente a conclusão do TPI; 

• Apesar de estar a aumentar ao longo dos anos (67% de aumento entre os anos 2016 e 2017), 
registas ainda uma baixa cobertura do rastreio da TB entre PVHIV (74%);

• Não existe uma harmonização no sistema de dispensa de medicamentos aos pacientes está-
veis em TARV inscritos nos MDC de HIV (A isoniazida é prescrita e levantada mensalmente 
enquanto o Cotrimoxazol e ARV são prescritos e levantados para mais tempo – 3 meses);

• Há registo de perda de seguimento, no processo volta para as clínicas de TARV, dos Pacientes 
com TB/HIV que estavam a ser seguidos nas paragens únicas de TB/HIV, após completar o 
tratamento da TB; 

• A nova directiva da OMS para Tratamento Preventivo da TB (TPT) ainda não foi adoptada.

Recomendações
• Conduzir reuniões regulares da TB/HIV para coordenar a prestação de serviços;

• Expandir a disponibilidade de GeneXpert e raios X para diagnostico da TB em PVHIV;

• Introduzir o teste TB LAM de urina para pacientes HIV-positivos elegíveis;

• Adoptar e implementar directrizes actualizadas da OMS para a terapia preventiva da TB 
(TPT);

• Realizar monitoramento e análise de coorte para TPT.

Recomendações
• Ao reabilitar ou construir novas unidades sanitárias deve ter-se em consideração o controlo 

de infecção de TB nas salas de espera, corredores, laboratório e enfermaria (incluindo previ-
são de um isolamento);

• Fortalecer a implementação dos protocolos de controlo de infecção – iniciando pela avalia-
ção de base, elaboração de planos e monitoria regular usando os instrumentos existentes;

• O fluxo de pacientes nas US merece uma atenção especial para prevenir e/ou reduzir o tempo 
de contacto e permanência de doentes infecciosos. Esta actividade deve também abranger os 
estabelecimentos penitenciários e outros conglomerados;

• A implementação da estratégia FAST deve ser melhorada e expandida para todas as US in-
cluindo reforço do técnico e supervisão onde já está a ser implementada;

• Introduzir a vigilância sistemática da TB nos profissionais de saúde que pode incluir também 
a oferta do teste de HIV e ligação aos cuidados de forma segura, confidencial e de qualidade.

4.3 | ACTIVIDADES COLABORATIVAS TB/HIV

Progressos
• Existem em ambos programas TB e HIV, pontos focais para actividades colaborativas TB/

HIV e, existe ainda um grupo técnico de trabalho, para actividades colaborativas TB/HIV;

• Ambos planos estratégicos, do HIV 2016-2020 e da TB 2014-2018 incluem actividades espe-
cíficas de TB/HIV que também contribuíram para esta escalada;

• As estratégias e normas de actividades colaborativas TB/HIV, estão actualizadas e de acordo 
com as orientações da OMS. Ferramentas de referência TB/HIV e registo IPT estão disponí-
veis; 

• Houve um aumento significativo das actividades de colaboração TB/HIV em Moçambique, 
facilitado pela expansão da testagem do HIV, da descentralização da TARV para os CSP e da 
disponibilidade de Gene-Xpert MTB/RIF como meio de diagnóstico de TB de primeira linha 
para todos os indivíduos com TB presuntiva;  

• Excelente cobertura de testes de HIV (96%) e ART (95%) para pacientes com TB/HIV;

• Há Bom manejo de TB-MDR em co-infectados com HIV, verificando-se o início do TARV é 
oferecido dentro do período recomendado;

• Os pacientes co-infectados com TB/HIV são assistidos dentro do modelo de paragens únicas 
para TB/HIV (no serviço de TB), que estão bem estabelecidos e com pessoal bem treinado 
em todas as instalações de saúde;
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• Existência de um sistema de referência e contra referência ao nível das comunidades onde os 
activistas ao identificarem os casos presuntivos de TB enviam-nos as unidades sanitárias para 
diagnóstico clínico e tratamento;

• Os planos anuais e os relatórios técnicos (que obedece a periodicidade estabelecida no Go-
verno: trimestral, semestral, 9 meses e anual) das OCB’s são partilhados com os Serviços 
Distritais de Saúde da Mulher e Acção Social (SDSMAS), Direcções Provinciais de Saúde e 
Conselhos Provinciais de Combate ao SIDA (CPCS) bem como com os doadores, mas não 
com o CNCS e o MISAU; 

• Os activistas do DOT-C apoiam os pacientes ao nível da comunidade na identificação dum 
padrinho (que supervisiona a toma dos medicamentos na comunidade e faz o registo na fi-
cha de tratamento) e fazem a educação de familiares sobre medidas gerais e ao domicilio de 
controlo de infecção de TB;

• A periodicidade dos relatórios obedece ao estabelecido no Governo: trimestral, semestral, 9 
meses e anual e, pelo financiador. Os relatórios financeiros são submetidos apenas aos finan-
ciadores e órgãos governamentais das OCBs;

• O Programa de TB já conta com um sistema de informação comunitária constituído por 
ferramentas de registo, de referencia e contra-referência.  

Desafios
• Existência de diversos actores comunitários com abordagens diferentes por vezes dificultan-

do a coordenação e monitoria das actividades pelas autoridades de saúde;  

• Ainda existem províncias sem actividades comunitárias (4 províncias não têm actividades 
comunitárias de TB), agravada pela ocupação dos mesmos espaços, sobrepondo-se activida-
des e recursos;

• Embora actividades comunitárias de TB e HIV não estejam integradas no SISMA, o fluxo de 
informações (baseado em papel) usa o mesmo fluxo de informações que vai para o SISMA; 

• Baixa capacidade técnica das OCBs, sobretudo para gestão de fundos e incluindo M&A;

• Existência de muitos implementadores no campo, com deficiente coordenação e ausência de 
uma plataforma/fórum de coordenação;

• A maioria das OCBs não tem mecanismos de sustentabilidade, depende de fundos dos doa-
dores para seu funcionamento e manutenção;

• Insuficiência de consumíveis (preservativos e lubrificantes e kits de testes de HIV) para as 
actividades comunitárias de TB e HIV; 

• Falta de harmonização dos subsídios pagos aos activistas pelas diferentes OCB’s, variando de 
1.500,00 meticais a 5.940,00 meticais ou mais;

• Deficiente coordenação entre os pontos focais da AMETRAMO e da TB nas US o que faz 
com que os doentes encaminhados pelos Praticantes de Medicina Tradicional (PMT) para 
US (para diagnostico de TB) não sejam priorizados no atendimento;

4.3.1 RESUMO DOS INDICADORES DE IMPACTO E RESULTADO
 

Tabela 7. Evolução dos indicadores da Tuberculose, Moçambique 2017

TB Indicadores Baseline 2014 Metas 2018 Dados 2017  
(Relatório da OMS)

Taxa de incidência (por 100,000) 554 (WHO 2011) 390 551

Taxa de mortalidade por TB 248 123 163

Taxa de Notificação de TB (por 100,000) 186 (PNCT 2011) 343 288

Taxa de Sucesso de tratamento de TB 85% (PNCT 2011) 90% 90%

Taxa de perdas de seguimento 4% (PNCT 2011) 2% 2.6%

Taxa de mortalidade por TB/HIV 138 <85 90

MDR TB Taxa de Sucesso de tratamento de TB-MDR 40% (PNCT 2011) 65% TB MDR 48%; 
XDR TB 38%

Casos de TB-MDR notificados 215 (PNCT 2012) 497 – 1,038 
(GF 1,586)

TB MDR- 943; 
TB XDR - 31 

TB/HIV em TARV 55% (PNCT 2012)   95%

Planos de Controlo de Infeção implementados nas 
Unidades Sanitárias 

  100% Sem dados

Fonte: WHO TB program report 2018

4.4 | ENGAJAMENTO DA COMUNIDADE EM ACTIVIDADES DE TB E DE HIV 
Várias organizações de base comunitária foram visitadas durante o trabalho de campo de revisão 
dos dois planos estratégico com vista a verificar o seu funcionamento, colaboração e engajamento 
na resposta a TB e HIV bem como colher as suas expectativas e aconselhamentos para ma melhor 
resposta.

De um modo geral, as OCBs visitadas têm órgãos de gestão bem separados e têm planos anuas de 
trabalho, embora nem todas tenham planos estratégicos. Consideram existir um bom envolvimen-
to da comunidade na resposta a TB e HIV sobretudo a nível local.

Em termos de mobilização de recursos, as OCBs geralmente identificam oportunidades nos anún-
cios e aplicam suas candidaturas. Por vezes, são convidados pelas organizações financiadoras, a 
apresentar propostas para implementar certos projectos/actividades. Também recebem recursos 
do governo em espécie (medicamentos, kits de teste, etc);

Progressos 
• Existe uma rede de actores comunitários apoiando na implementação tanto as actividades de 

TB assim como de HIV. Esta rede inclui e de entre outros: activistas de saúde, OBC, Agentes 
Polivalentes Elementares de Saúde (APES) e os PMT;

• A existência de comités de saúde ou de co-gestão servem de plataformas de ligação entre as 
comunidades e os serviços de saúde e tem funcionado de modo satisfatório; 

• Parte deste actores foram capacitados para apoiar no rastreio e referencia de casos suspeitos 
de TB e HIV, apoiar na implementação de acções de adesão e retenção ao tratamento e busca 
activa de pacientes faltosos ao tratamento de TB e HIV; 
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CAPÍTULO 5
COLABORAÇÃO MULTISSECTORIAL, BI E MULTILATERAL 
E PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA EM TB E HIV

5.1 | COLABORAÇÃO INTER-SECTORIAL 

Progressos
• Moçambique criou o Conselho Nacional de Combate ao SIDA (CNCS) e respectivo Secreta-

riado Executivo como órgão executivo de coordenação multissectorial da resposta nacional 
ao HIV e SIDA, que funciona desde o nível central, provincial até ao nível distrital, no qual 
estão envolvidas as instituições do sector publico, privado e da sociedade civil;

• Já existe, ainda que em pequena escala, envolvimento de outros sectores (Ministério do Tra-
balho e segurança social, dos Recursos minerais e Energia e da Justiça) em actividades de 
prevenção e controlo da TB;

• Há um bom engajamento dos Serviços Nacional Penitenciários (SERNAP) no rastreio, diag-
nostico e tratamento da TB na população reclusoria;

• Em implementação um programa conjunto entre o Ministério da Saúde, o Ministério de Re-
cursos Minerais e o Ministério do Trabalho para gestão da TB em mineiros e ex-mineiros, no 
âmbito da colaboração transfronteiriços, particularmente com a África do Sul;

• Em todos os ministérios, existe um ponto focal para as actividades de HIV. Os pontos focais 
do HIV das instituições públicas participam nas reuniões regulares efectuadas pelo órgão de 
coordenação no respectivo nível para a monitaria e a responsabilização do plano anual;

• O Governo de Moçambique (através dos Ministérios da Juventude e Desportos, da Educação 
e Desenvolvimento Humano e da Saúde), em parceria com Fundo das Nações Unidas para 
a População (UNFPA), lançou em 1999 o Programa Geração BIZ (PGB), uma iniciativa que 
tem como objectivo fundamental, promover a saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes e 
jovens de 9 a 24 anos, incluindo a prevenção do HIV;

• É feita distribuição regular de preservativos com apoio do CNCS ou compra institucional 
(Ministério da Juventude e Desportos e Ministério de Transportes e Comunicação) no local 
de trabalho em vários ministérios;

• Alto envolvimento político, dos Ministérios do Interior, da Juventude e Desportos e da Edu-
cação e Desenvolvimento Humano em actividades de prevenção do HIV e mitigação do seu 
impacto;

• São realizadas, de forma regular, formações nas Academias Políticiais sobre pacote abrangen-
te sobre prevenção, tratamento e mitigação do impacto do HIV. Também existe um pacote 
de apoio aos policias doentes, suas famílias e as crianças órfãs de antigos policias (por HIV);

• Existem directrizes de referência para actividades de prevenção do HIV nas escolas que in-
cluem uma componente dirigida aos professores;

• O Ministério do Trabalho e segurança Social tem feito tradução dos materiais da Informação, 
Educação e Comunicação (IEC) de TB e HIV em línguas nacionais;

• Quando existe boa relação de trabalho entre a AMETRAMO e ponto focal da US, os restantes 
membros da US não têm conhecimento da referência a ser efectuadas pelos PMT fazendo 
com que, na ausência do Ponto focal na US, os pacientes não sejam priorizados no atendi-
mento;

• Ausência de retro-informação aos PMT (através da guia de referência e contra-referência) 
sobre os pacientes por eles enviados. 

Recomendações 
• As OCBs devem estar envolvidas na elaboração dos planos estratégicos; 

• O MISAU e parceiros devem elaborar o plano de envolvimento e engajamento comunitário 
na área de TB e de HIV bem como actualizar o seu manual de trabalho por forma a garantir 
a harmonização e complementaridade dos dois programas;

• Incluir uma componente APSS no anual de actividades comunitárias;  

• Definir melhor as plataformas de coordenação e fortalecimento dos sistemas comunitários 
sob liderança e coordenação dos governos locais abrangendo os dois programas, HIV e TB;

• Desenvolver um plano de M&A das actividades comunitárias com indicadores a serem re-
portados desde a comunidade até ao nível central;

• Fortalecimento da capacidade técnica das OCBs através de apoio técnico pelo CNCS, MI-
SAU (nas áreas de TB e HIV), organizações financiadoras e parceiros de implementação; 

• Melhorando a distribuição geográfica dos actores comunitários com base no mapeamento 
para evitar a sobreposição de actividades e recursos;

• Padronizar de subsídios para trabalhadores comunitários de saúde entre OCBs;

• Explorar as melhores formas para melhor uso do o potencial da AMETRAMO na identifica-
ção de casos de TB e HIV, assim como na manutenção no tratamento;

• Investir na educação pública para desconstruir a ideia de que populações chave serão discri-
minadas no sistema, pois isso pode constituir uma barreira ao tratamento;

• O papel da sociedade civil nos sistemas de saúde deve ser melhor definido.
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• É necessário garantir financiamento para a resposta sectorial do HIV e da TB;

• Desenvolver planos de M&A para os planos sectoriais de HIV e TB a serem monitorizados e 
avaliados regularmente, de preferência de acordo com o ciclo de monitaria dos planos anuais.

PARCERIA BI E MULTILATERAL 
Foram visitados diferentes parceiros, tanto multilaterais, bilaterais, de implementação e comuni-
tários, que trabalham nas áreas de TB e de HIV com objectivo de avaliar a resposta actual do país 
a estas doenças bem como colher sugestões que contribuam para os objectivos de elimina-las até 
2030. 

Progressos
• Existem parceiros de implementação a vários níveis, para apoiar os programas de TB e de 

HIV, motivados e engajados;

• Os parceiros integram os grupos técnicos de trabalho e participam das supervisões conjuntas 
com MISAU a diferentes níveis;

• Existem reuniões periódicas para coordenação das actividades tanto de TB como de HIV.

Desafios 
• Os parceiros consideram que existe fraca capacidade técnica do pessoal afecto ao PNCT a 

nível central e provincial; 

• Ausência de uma plataforma de coordenação entre os doadores, que evite duplicações e ajude 
a mapear os recursos que prestam diferentes serviços (cuidados paliativos, alimentação, etc.).

Fraco investimento na componente de prevenção, tanto para o HIV assim como para a TB;

• Existência de sistemas de informação paralela na área do HIV, sendo um sob gestão do MI-
SAU e outro, sob gestão do parceiro;

• Fraco envolvimento das OSC, comunidades e doentes nos processos de desenvolvimento e 
monitoria de planos em ambos programas.

Recomendações
• Assegurar a assistência técnica a médio e longo prazo ao país, a nível provincial e distrital;

• Formar uma plataforma de coordenação reforçada e eficaz entre os diferentes doadores e 
intervenientes; 

• Todos os dados existentes nas diferentes fontes devem ser entregues ao MISAU que devera 
compilar numa única base de dados para a tomada de decisões estratégicas, devendo os par-
ceiros, querendo dados, solicitar a este; 

• Garantir financiamento para as actividades de prevenção e comunitárias, bem como envolver 
as OSCs nos processos de desenvolvimento e monitoria dos Planos Estratégicos; 

• Moçambique dispõem de um regime especial de Assistência Medica e medicamentoso para 
funcionários públicos, que inclui desde a dispensa do trabalho para as consultas, abono de 
30% do salário base, cesta básica entre outros, dirigido a funcionários com doenças cronicas 
incluindo TB e HIV;

• Existência de leis e regulamentos para benefício social básico, que pode incluir um subsídio 
mensal, uma cesta básica entre outros, dirigido a população vulnerável, como idosos, COV 
e desnutridos.

Desafios 
• O envolvimento dos outros sectores na luta contra a TB é ainda bastante limitado e, não exis-

te ma plataforma / organismo para coordenar a resposta multissectorial da TB, não obstante 
existirem algumas actividades multisectorias de TB;

• Esforços pouco claros para abordar os determinantes sociais da tuberculose; 

• Financiamento doméstico e contribuição não sectorial limitados para os cuidados e preven-
ção da TB;

• O papel coordenador do Governo para as actividades de TB e de HIV precisa de ser fortale-
cido;

• Os ministérios visitados, a excepção do da Justiça e do Trabalho, Emprego e Segurança So-
cial,   não têm pontos focais para a tuberculose e, principalmente, as poucas actividades que 
realizam sobre a tuberculose estão inseridas nas actividades do HIV;

• Os planos sectoriais de HIV não têm os respectivos planos de M&A;

• A maioria dos planos sectoriais de HIV está orçada, no entanto, não há orçamento alocado 
para implementação do plano e pouca actividades de mobilização de recursos é efectuada; 

• As actividades de prevenção do HIV nos outros sectores, limitam-se à distribuição de preser-
vativos e sessões ad hoc de HIV com apresentações no local de trabalho.

Recomendações 
• Mapear as partes interessadas em TB e TB/HIV na abordagem dos determinantes e conse-

quências da TB;

• Estabelecer e manter funcional um órgão de coordenação multissectorial para a TB que en-
volva o sector da saúde, outros sectores governamentais (não saúde) a Sociedade civil, sector 
privado, parceiros, provedores de serviços, doadores, pesquisadores e académicos;

• A apropriação do PEN IV por todos os sectores é necessária para garantir que as actividades 
de HIV e de TB sejam traduzidas em planos anuais dos ministérios para melhor alinhamento 
e prestação de contas regular;

• As actividades ligadas a TB devem fazer também parte integrante dos planos de todos os 
sectores relevantes;
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Recomendações 
• Desenvolver e implementar um plano de acção nacional de parceria público-privada em saú-

de e em particular nas áreas de TB e de HIV, no qual os pacientes possam se beneficiar de 
tratamento gratuito;

• Divulgar directrizes para a TB e de HIV para profissionais de saúde do sector privados e 
garantir sempre o seu envolvimento nas formações/treinamentos sobre as novas directrizes; 

• Introduzir uma ferramenta de registo e reporte de dados estatísticos de TB e de HIV nos 
hospitais e clínicas privadas.

5.1.1  INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO EM TB E EM HIV
Progressos

• O Instituto Nacional de Saúde (INS), é a instituição que formalmente lidera a pesquisa em 
saúde no país;

• Existe um plano nacional de pesquisa em saúde (desenvolvido pelo INS);

• Esta em curso o estudo Nacional de prevalência da TB e vários outros de forma esporádica;

• Várias pesquisas nacionais estão em curso, realizadas principalmente pelos parceiros. Alguns 
estudantes, profissionais de saúde afectos as US, também têm realizado alguma pesquisa 
mesmo que em menor escala;

• Têm sido realizados periodicamente os Inquéritos epidemiológicos de HIV incluído os de 
base comunitária.

Desafios
• Os programas, parceiros e pesquisadores não seguem a agenda nacional de pesquisa em saúde;

• Não existe uma agenda Nacional clara de pesquisa em TB e em HIV.

Recomendações
• Actualizar agenda nacional de pesquisa para TB / desenvolver lista / plano de pesquisa, es-

tabelecendo uma rede formal de partes interessadas para impulsionar a implementação do 
plano de pesquisa;

• Acelerar a adopção de novas ferramentas, intervenções e estratégias, localizando-as por meio 
de pesquisas operacionais;

• Implementar e avaliar o vídeo DOT para populações selecionadas (por exemplo, TB-MDR e 
trabalhadores migrantes.

• Necessidades de utilização mais eficaz do financiamento existente, especialmente através da 
afectação estratégica a zonas geográficas onde a epidemia está a ter um impacto significativo 
(pontos críticos);

• Envolver outros sectores, por exemplo, sociedade civil e sector privado para uma melhor 
prestação de serviços a nível provincial e distrital;

• Os parceiros apelam à maior inovação para uma resposta mais eficiente;

• Necessidade de investimento em cuidados de saúde e sistemas de saúde comunitários, com 
especial enfoque na promoção da prestação de serviços integrados;

• Há um forte apelo para uma maior concentração na prevenção, através de vários esforços de 
educação e comunicação.

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 
Progressos

• Existe uma coligação empresarial do sector privado constituída actualmente por 44 empre-
sas, a ECOSIDA, que se implementa actividades de advocacia, IEC e ATS no sector privado 
e empresarial nas áreas de HIV, TB, e mais recentemente em outras Doenças Não Transmis-
síveis (DNT);

• Mesmo sem existir um acordo formal entre as partes, alguns prestadores privados de cuida-
dos de saúde, diagnosticam e tratam a tuberculose. Os medicamentos para a tuberculose são 
recebidos gratuitamente do Ministério da Saúde e fornecidos gratuitamente. Usam formulá-
rios do PNCT para o registo e notificação que fazem regularmente ao Ministério da Saúde;

• Os praticantes da medicina tradicional estão envolvidos na identificação de casos presuntivos 
de TB, referência para as US para avaliação e também apoiam na adesão ao tratamento;

• Outro exemplo de parceria público-privada é com a Skynet para o transporte de amostras;

• Não existe formalmente, nenhum estabelecimento de saúde privado autorizado a oferecer 
TARV.

Desafios
• A parceria Público-Privada com hospitais e/ou clínicas (para oferecer diagnostico e trata-

mento de TB e HIV) ainda é limitada; 

• Não existe nenhuma estratégia formal ou orientação para o envolvimento do sector privado 
no cuidados e prevenção da TB e de HIV;

• Redução do financiamento da ECOSIDA devido à diminuição do financiamento dos doado-
res, o que teve um impacto negativo na implementação da suas actividades. 
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CAPÍTULO 6
HEPATITES VIRAIS 

6.1 | EPIDEMIOLOGIA
Em todo o mundo, cerca de 400 milhões de pessoas estão infectadas com hepatite B e C, mais de 
10 vezes do número de pessoas que vivem com o HIV. Porem, apenas 1 em cada 20 pessoas com 
hepatite viral sabem que têm hepatite e apenas 1 em cada 100 das que estão doentes estão a ser 
tratadas. A hepatite viral foi a sétima maior causa de mortalidade no mundo em 2013, com 1,4 
milhões de mortes estimadas por ano – partindo de menos de um milhão em 1990. Actualmente 
constituem causa importante de morbi-mortalidade em PVHS: sendo 2,9 milhões nos pacientes 
co-infectados com Vírus da Hepatite C(VHC) /HIV e 2,6 milhões nos pacientes co-infectados com 
Vírus da Hepatite B (VHB)/HIV. 

Estima-se que mais de 70 milhões de africanos tenham infecção crónica por Hepatite B ou C. Se 
não forem implementadas medidas de controlo, a morbidade será significativa, haverá gastos ca-
tastróficos e um impacto económico nacional negativo. Contudo, nos últimos anos foram obtidos 
avanços. Em 2015, a Hepatite Viral foi incluída nas Metas de Desenvolvimento Sustentável (MDS) 
e, em 2016, foi ratificada a Primeira Estratégia Global Contra a Hepatite no Mundo para eliminar a 
doença. Graças a esta estratégia e a disponibilidade de vacinas e tratamento eficaz contra Hepatite 
B e da cura da Hepatite C, a eliminação da HV deixou de ser um sonho.

Em África mais de 80% das novas infecções por hepatite B resultam da transmissão de mães para 
seus filhos e na primeira infância. A transmissão nesse período está associada a mais de 90% de 
progressão para hepatite crónica e está particularmente implicada na alta taxa de cancro de fígado. 
A administração da vacina contra Hepatite B (VHB) nas primeiras 24 horas após o nascimento é a 
intervenção mais eficaz contra essa transmissão precoce. A alta taxa de infecção por VHB e VHC 
é também devido principalmente a transfusões de sangue não seguro, injecções em saúde e prática 
social e tradicional.

Em Moçambique não existem estudos de base populacionais que estimem o verdadeiro peso das 
hepatites virais, daí a actual prevalência das hepatites não ser conhecida, contudo dados de análise 
realizada pelo Centro de Análise de Doenças da Fundação (CDAF), em colaboração com o Minis-
tério da Saúde (MISAU) de Moçambique. Estudos preliminares sugerem que existem cerca de 2 
milhões de infecções por HBV, ocorrendo principalmente na população de 25 a 50 anos. Em 2018 
estimou-se uma prevalência para VHB de 5,0-8,7% e para VHC de 0,5-1,3% na população geral. 
Ainda que considerada baixa a prevalência de VHC na população geral, a doença é uma epidemia 
concentrada em pessoas que usam drogas (PID), com uma prevalência de infecção de 44% (IBBS 
2014). Estudos parcelares e registos de cuidados e de cancro que fornecem informação que nos 
mostra a gravidade do problema a saber:

- Publicações do registo do Cancro de Maputo estabeleceram a importância do cancro do 
fígado associado a infecção pelo VHB, o terceiro mais comum nos homens depois do cancro 
de próstata e o sarcoma de Kaposi (ver o gráfico 27, na página seguinte).

Potenciais áreas para investigação que foram identificadas incluem: 
• Avaliação de práticas diagnósticas para TB;

• Implementação de modelo diferenciados de prestação de serviços de TB para melhoria 
dos resultados de tratamento e retenção de pacientes com TB-MDR; 

• Avaliar os Conhecimentos, Atitudes e Praticas (CAP) para informar sobre a comunicação 
de mudança de comportamento; 

• Avaliação dos sistemas comunitários e identificação de oportunidades para o DOT e pro-
gramas de literacia para o tratamento;

• Pesquisa de prevalência da Tuberculose latente em populações selecionadas;

• Estabelecer uma coorte de contactos de casos de TB-MDR para determinar a taxa de 
transmissão e considerar a oferta de tratamento preventivo.
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• Existem no pais mais de 150 Banco de Sangue, que, até o momento, são as principais por-
tas de entrada para a testagem das hepatites B (HBsAg) e C (anti-HCV) que tiveram início 
em 2005 e 2007, respectivamente. Os testes padrão para testagem do sangue, são o Enzy-
me-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) e os Testes Rápidos de Diagnostico (TRD); 

• A garantia de qualidade do laboratório do BS é realizada regularmente. O Controlo Exter-
no de Qualidade é feito pelo Instituto Nacional de Saúde (INS) e, está em curso o processo 
de acreditação pela Sociedade Africana de Transfusão de Sangue;

• No serviço de Gastroenterologia Hospital Central de Maputo, um centro especializado, 
existe capacidade laboratorial para o diagnostico das hepatites virais usando testes se-
rológico para HBV / HCV e, é fornecido o Aconselhamento e Testagem Iniciada pelo 
Provedor (ATIP).  Mais de 1.000 testes são feitos anualmente em pacientes com doença 
hepática avançada;

• Foi estabelecido um ponto focal de VH (dentro do programa de HIV) e um grupo técnico 
de multidisciplinar trabalho para as hepatites. 

Desafios
• Ainda não é implementada a vacinação ao recém-nascido, nas primeiras 24h;

• Não existe vacinação sistemática contra o VHB entre trabalhadores de saúde e outros 
grupos de risco nem é oferecida a profilaxia pós-exposição para exposição acidental aos 
profissionais de saúde;

• Falta de padronização de TRD usados para segurança do sangue;

• Nos Bancos de Sangue, mais de 5.000 casos de HBV e HCV são detectados anualmente, 
mas sem ligação efectiva aos serviços constituindo uma oportunidade de atendimento 
perdida; 

• Apesar da disponibilidade de plataformas de diagnostico compartilhadas que também 
podem ser usadas para a HV, como PCR e GeneXpert para o HIV, nenhum teste de carga 
viral para a hepatite é feito a excepção do sítio de estudo dos MSF;

• O Hospital Central de Maputo-HCM, um hospital de referência, é o único onde se presta 
atendimento especializado para doença hepática avançada e os custos são elevados. Não 
existe nenhum programa de triagem de rotina ou directriz para cuidados e tratamento 
para a hepatite viral (B e C) em outras US, resultando em sobrecarga do sistema com casos 
graves e terminais;

• O regime contendo Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) está apenas disponível para 
pacientes co-infectados por HIV / HBV, sem abranger os pacientes positivos para hepatite 
B sem co-infecção por HIV;

• O tratamento com Direct-Acting Antireteovirals (DAA) para Hepatite C Ainda não está 
disponível no Pais;

- Estudos realizados em dadores de sangue repositores, dos Bancos de sangue Hospital Cen-
tral de Maputo e do Hospital provincial de Tete mostraram uma positividade para Antígeno 
da Hepatite B (HBsAg) que variou de 4,5% a 10,6% e para Anticorpos anti-VHC, relativa-
mente mais baixa (variava de 0% a 1.2%) sendo mais elevada entre os homens quando com-
parada com a população feminina. 

- Uma avaliação dos dados do banco de sangue referentes a 10 anos mostra que os doadores 
de sangue têm uma persistente alta prevalência de VHB, apesar do declínio da prevalência do 
HIV. Doadores voluntários (45%) e repositores (55%) compreendem as principais fontes de 
aconselhamento e selecção de sangue e pré-doadores (gráfico 19).

- Num outro estudo, realizado na Cidade de Maputo, no Hospital Geral de Mavalane e no 
Centro de Saúde da Polana Caniço, em pacientes com HIV, novos inscritos ao TARV mostrou 
uma prevalência de co-infecção HIV/VHB de 9.1%.

6.2 | GOVERNAÇÃO E GESTÃO PROGRAMÁTICA 

Progressos
• Em virtude do impacto causado pelas hepatites virais B e C no país, estratégias ainda que 

isoladas foram iniciadas em 2001 como início da vacinação contra hepatite B em menores 
de 1;

• A vacinação contra a Hepatite B em crianças menores de 1 ano é parte do calendário 
Nacional de vacinações. Esta vacina, integrada na vacina pentavalente (Difteria, Tosse 
Convulsa, Tétano, Hepatite B e Meningite - DTP/HepB/Hib), administrada às 8, 12 e 16 
semanas de idade apresentou nos últimos 4 anos 80% de cobertura e, está em consonância 
com o estudo de base populacional de 2015 que apresentou uma cobertura de 81,6% [7];

• Com apoio da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), está em curso um projecto 
piloto na Cidade de Maputo, no Centro de Referencia do Alto-Maé (CRAM), de testagem 
para hepatite C (iniciou no ano 2015,) para todos os doentes com HIV, tratamento dos co-
-infectados (desde Dezembro de 2016 o) e desde 2017 no Hospital Geral de Chamanculo 
um piloto de prevenção da transmissão vertical da hepatite B;

Gráfico 27. Incidência e taxas das 4 causas mais comuns de cancro em Moçambique, 
1991-2008
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• Incluir a componente de hepatite na plataforma existente para educação e literacia para o 
HIV e sífilis;

• Considerar o desenvolvimento de um protocolo para uso de amostras armazenadas -IMA-
SIDA 2015 - para o inquérito serológico nacional de hepatite;

• Começar a vigilância da hepatite e informar sobre” Good Health Research Practice” 
(GHRP) da OMS;

• Mobilizar recursos domésticos e internacionais para a implementação das actividades li-
gadas a Hepatite Viral.

MÉDIO PRAZO (12-36 MESES)
• Desenvolver e implementar políticas orientadas a vacinação obrigatória para os trabalha-

dores de saúde; 

• Desenvolver directrizes e materiais de formação para diagnóstico e tratamento de hepati-
tes virais e incorporar a formação no actual pacote de formação para o HIV;

• Estabelecer centros de cuidados e tratamento de hepatites descentralizando do hospital 
de referência – HCM - para os níveis provincial e distrital junto do paciente. Para oferta 
destes serviços é importante o desenvolvimento de um modelo diferenciado de provisão 
de serviços para torná-lo mais eficientes e menos onerosos; 

• Mobilizar recursos para apoiar a aquisição de equipamentos e reagentes para diagnósticos 
e medicamentos para o tratamento da hepatite - incluindo kits de testes, mono-terapia 
com TDF para HBV e DAA para HCV;

• Inclusão do teste de hepatite viral no protocolo para a próxima avaliação serológica do 
impacto do HIV;

• Promover e reforçar a incorporação de hepatite viral no programa de HIV como parte de 
subvenções actuais do FG (discussão com o UNAIDS).

• No campo do tratamento de infecções pelos VHB e VHC, nenhum banco de dados de 
pacientes está disponível para gerar estimativas para a cascata de cuidados. No entanto, 
o programa de HIV tinha um sistema para rastrear pacientes com registos em papel in-
seridos em um banco de dados nacional que poderia ser potencialmente expandido para 
cobrir o tratamento de HBV e / ou HCV.

Oportunidades 
As oportunidades estratégicas de ligação e integração entre intervenções de HIV e hepatite viral a 
todos os níveis para proporcionar eficiência do sistema e redução de custos podem ser distribuídas 
por áreas programáticas resumidas na tabela 8.

Tabela 8. Oportunidades estratégicas de ligação e integração entre intervenções 
de HIV e Hepatite

Área programática Intervenção 
Prevenção Existência da plataforma do PAV e relatório da reunião recente da GAVI para facilitar a 

introdução da dose da HBV a nascença

Rastreio e testagem A plataforma laboratorial de TB e HIV (PCR, Elisa e GeneXpert) poderá ser usada para 
aumentar o diagnóstico de HV. A capacidade do Instituto Nacional de Saúde pode ser 
capitalizada para responder as necessidades de um programa robusto virado também 
a hepatite viral

Cuidados e tratamento O mecanismo existente para aquisição de Tenofovir (medicamento para o HIV) pode 
também ser usado para a aquisição de Tenofovir para o tratamento de pacientes com 
hepatite, mas NÃO co-infectados por HIV; 
Com base no aprendizado do projecto piloto de MSF na testagem para VHB, oferta 
de tratamento para as mulheres positivas, vacinação de mulheres grávidas e seus RN 
no Hospital Chamanculo (Maputo) expandir a implementação para outras unidades 
sanitárias;
Com base no aprendizado para a testagem e oferta de tratamento para HCV+ do CS 
Alto-Maé, pode se expandir a implementação para outras unidades sanitárias.

Informação estratégica
 e vigilância

Potencial para incluir a componente das hepatites virais na plataforma existente

Recomendações 
CURTO PRAZO (3-12 MESES)
• O Ministério da Saúde deve, no grupo de trabalho multidisciplinar trabalhar com o objec-

tivo de elaborar um plano estratégico de hepatite viral e estabelecer medidas de prevenção 
e testagem e tratamento de hepatite viral usando uma abordagem de saúde pública com a 
componente Monitoria e Avaliação (M&A);

• Finalizar a directriz de triagem e tratamento das Hepatites Virais de acordo com a inte-
gração de diagnóstico das HV nos mesmos lugares onde se faz o aconselhamento e testa-
gem para o HIV e no laboratório (n = 11) (ELIZA, PCR). As directrizes deverão incluir 
a triagem sistemática de todas as mulheres grávidas na CPN como parte da expansão do 
programa nacional do PTV para a eliminação da tripla infecção pelo HIV/Sífilis /HVB e 
fortalecer a ligação aos cuidados e tratamento;
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CAPÍTULO 7
ÁREAS TRANSVERSAIS

7.1 | GOVERNAÇÃO E LIDERANÇA 
Moçambique reconhece a TB e o HIV como problemas de saúde prioritários reflectidos planos estra-
tégicos nacionais que estão alinhados com as prioridades globais e necessidades nacionais com vista 
ao seu controlo e eliminação através de politicas não discriminatórias (exemplo para as populações 
chave ) promovendo acesso universal ao diagnóstico incluindo o uso de novas tecnologias, cuidados 
e tratamento cada vez mais próximos do paciente, com a descentralização e expansão de serviços, bri-
gadas moveis, intervenções comunitárias incluindo apoio  tratamento da doença (cesta básica – apare-
lho de estado e parceiros e iniciativas de reembolso dos gastos em transporte com apoio de parceiros).

Integração da gestão dos programas e dos serviços de HIV, TB e Hepatites virais 
Em termos de Políticas e estratégias, desde a altura da independência em 1975, o governo de Mo-
çambique adoptou um sistema nacional de saúde integrado, baseado nos CSP que incluiu o estabe-
lecimento de Direcções, departamentos, repetições e programas a nível provincial e distrital. Esta 
abordagem teve como um dos objectivos fortalecer a prevenção de doenças e a promoção da saúde 
em áreas como HIV, TB e SMI de maneira mais integrada.

Apesar de a nível de gestão dos programas de TB e de HIV estar separada, existe em cada um de-
les um ponto focal para actividades colaborativas. As Infecções de Transmissão Sexual (ITS) e as 
Hepatites Virais (HV) estão integradas no Programa do HIV. A oferta de serviços ao paciente na 
US, é feita em forma de paragem única, isto é o doente co-infectado por TB e HIV, recebe todos os 
serviços (DOT, Aconselhamento e testagem para HIV, laboratório, ARV, Apoio psicossocial e pre-
venção positiva) num único sector assim como a mulher gravida seropositiva (Consulta pré-natal 
e serviços TARV, laboratório e farmácia).

Progressos 
• Existência de compromisso político e visibilidade traduzidos nos respectivos planos e 

directrizes para o HIV, tuberculose e hepatite.  Os Planos Estratégicos Nacionais estão 
actualizados (muitas vezes em forma de adendas ou circulares) consistente com as reco-
mendações internacionais para resposta do sector de saúde no geral e para o HIV e TB 
em particular;

• Estruturas de governação estabelecidas a todos os níveis – central, provincial e distrital. 
O país tem uma resposta multissectorial para o HIV e alguns sectores estão envolvidos na 
resposta à TB. E existe também no CNCS uma estrutura de M&A e duas vezes por ano, os 
relatórios de resposta e são produzidos apresentados ao Primeiro Ministro;

• Existem reuniões regulares nos diversos níveis de gestão, com parceiros e outras partes 
interessadas incluindo grupos técnicos de trabalho;

• Disponibilidade de directrizes e manuais técnicos e de políticas que cobrem os domínios 
críticos da resposta do sector da saúde de acordo com o actual PEOTB e PEN IV, os Ob-
jectivos de Desenvolvimento Sustentável e as Estratégias Globais;

• Está em uso a Plataforma integrada registo e produção de relatórios que combinou o an-
tigo SISMA e o actual DHIS2;
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7.2 | INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA: MONITORIA, REPORTE E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
A responsabilidade básica do Monitoria e Avaliação (M&A) dos programas de TB e de HIV recaem 
sobre os respectivos programas, no que diz respeito ao registo, recolha e tratamento de dados bem 
como ao reporte. O processo de recolha e produção de relatórios ainda é manual (em papel) porem, 
em processo de transição rápida para um sistema electrónico baseado no Departamento de Infor-
mação em Saúde (DIS) que é responsável pelo controle de qualidade dos dados, feedback e uso dos 
mesmos. Moçambique introduziu em todos os distritos o Sistema de Informação para Saúde de 
Monitoria e Avaliação (SIS-MA), um sistema electrónico de gestão da informação sanitária, utili-
zando o DHIS 2. Os dados dos programas verticais, como a TB e o HIV, estão a ser gradualmente 
integrados no sistema.

Prevê-se que ate 2022, que o sistema seja ligado a base de dados de registos vitais do Ministério 
da Justiça. Os registos da TB e do HIV são feitos na US a medida que os pacientes são assistidos e, 
compilados, analisados e reportados numa base mensal.

Progressos
• O SIS-MA (DHIS2) está implementado em todos os distritos e os dados agregados estão 

disponíveis, entretanto os dados de nível individual estão sendo gradualmente acessíveis; 

• As auditorias anuais de qualidade de dados de HIV a nível central têm sido realizadas com 
regularidade desde 2014;

• As vigilâncias epidemiológicas dos postos sentinela para o HIV, realizadas nas CPN’s são 
realizados regularmente desde 2013 e os resultados divulgados; 

• Os novos instrumentos de M&A da OMS para TB foram adoptadas e integradas no DHIS 2;

• Um sistema electrónico para MDR-TB está sendo implementado a nível nacional;

• A Pesquisa Nacional de Prevalência da TB está em curso e a bom ritmo.

Desafios
• Ainda não existe um banco de dados centralizado com dados de pacientes com identifi-

cador único;

• A qualidade de registo de dados de TB e HIV, relatórios, AQD e validação no nível da US 
ainda não é boa;

• Recursos humanos dedicados a I.S.. e M&A ainda são inadequados tanto do ponto de 
vista quantitativo como qualitativo;

• Análise e disseminação de dados são limitados, o que de certa forma compromete a toma-
da de decisões para planificação baseados em evidência;

• Equipamentos de informática, conectividade, infraestruturas são inadequadas para im-
plementar um sistema electrónico do SIS-MA;

• Local de armazenamento documentação em papel no nível da US também é inadequado;

• Em relação populações-chave, são assistidas de forma integrada com os outros grupos 
populacionais e, têm acesso a todos os serviços disponíveis para a população geral.

Desafios 
• Ainda existe um certo deficit na coordenação entre os diferentes intervenientes (bilaterais 

e multilaterais) na resposta ao HIV e Tuberculose;

• O engajamento da Sociedade civil tanto para TB como para o HIV ainda é fraco; 

• Existe algum atraso na implementação das orientações da OMS e na actualização dos 
planos;

• Sistema de dos Cuidados Primários de Saúde está enfraquecido necessitando dentre ou-
tras intervenções o fortalecimento da capacidade de RH nas províncias e distritos;

• As Infraestruturas sanitárias, na sua maioria, são inadequadas (número de gabinetes de 
consulta) e há falta de recursos humanos suficientes e qualificados necessários para a ofer-
ta de cuidados e tratamento integrados, de qualidade e com confidencialidade.

Recomendações 
• As unidades de programas técnicos do MISAU a nível central devem coordenar de forma 

estruturada;

• O CNCS em estreita colaboração com a Plataforma Da Sociedade Civil Para Saúde De 
Moçambique (Plasoc-M) e parceiros devem desenvolver SOPs para o trabalho baseado na 
Comunidade, incluindo o componente de capacitação;

• Os parceiros devem alinhar o seu apoio às prioridades do país nas estratégias nacionais, 
aplicando o princípio dos TRES UNS (um órgão de coordenação, um plano e um sistema 
de M&E) sob uma forte liderança governamental;

• Devem ser estabelecidos Fóruns de Parceiros multissectorial funcional para a TB e para o 
HIV, liderados pelo Governo incluindo o nível técnico;

• O envolvimento da sociedade civil e do sector privado deve ser reforçado;

• Fortalecer a colaboração na planificação entre instituições ligadas a área de laboratórios;

• Priorizar a adequação das infraestruturas sanitárias para que os gabinetes de consulta ofe-
recem conforto e confidencialidade e, estabelecer horários de consultas flexíveis e amigá-
veis (Ex. consultas a tarde e ate mesmo início da noite em algumas US).
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7.3 | GESTÃO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO 
A cadeia de abastecimento de medicamentos e artigos médicos para a TB e o HIV é gerida pela 
Central de Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM) em coordenação com os respectivos pro-
gramas e contribuição técnica de parceiros. Em todas as províncias existem infraestruturas e um 
sistema eficaz de gestão da cadeia de abastecimento. 

Os medicamentos utilizados no tratamento do HIV (primeira e segunda linha) e da Tuberculose 
[medicamentos para tratamento da TB Sensível a Drogas (TB-DS) e TB Resistente a Medicamentos 
(TB-M/XDR)] em Moçambique é orientada pela Lista de Medicamentos Essenciais (LME) – Ver-
são 2017. 

Os programas de HIV /SIDA e Tuberculose realizaram recentemente resultados de quantificação 
e quantificação que estão sendo finalizados, prontos para apresentar uma solicitação de aquisição. 
Além disso, o programa de TB e HIV / SIDA tem estoque encomendado em diferentes estágios, 
com alguns produtos que devem ser entregues em Janeiro de 2019.

O processo de quantificação, é coordenado por um Grupo Técnico de Medicamentos (GTM), cons-
tituído por um Ponto focal de cada um dos programas e outros membros das partes interessadas. A 
quantificação é feita anualmente porem, trimestralmente, é feita a revisão e actualização do plano 
de fornecimento para reflectir a implementação real do programa. 

Para a quantificação de medicamentos contra a tuberculose é usada a ferramenta Quan-TB e o Sis-
tema de Alerta Antecipado (EWS) para monitorar stock de medicamentos. A quantificação de la-
boratório baseia-se no melhor julgamento do consumo médio mensal estimado (AMC). Os níveis 
de stock mínimo do nível nacional é de 9 e 15 meses para medicamentos de 1ª linha e 6 e 9 meses 
para medicamentos de 2ª linha, respectivamente. O nível de stock desejado e de 8 meses.

O programa de HIV / SIDA para a quantificação tanto de ARVs, de outros medicamentos e dos 
consumíveis de laboratório baseia-se no melhor julgamento, do Consumo Médio Mensal estimado 
(ACM). Para os consumíveis de HIV, os níveis de stock Mínimo / Máximo são 4 e 9 meses, com um 
nível de stock desejado de 8 meses.

Existe na CMAM, uma Unidade de Garantia de Qualidade de Medicamentos (UGQM) que é res-
ponsável pelo controlo de qualidade de medicamentos. Para além da UGQM, o país dispõe de 
um Kit Mini-lab da Global Pharma Health Fund (GPHF) para realizar os testes preliminares de 
Controlo de Qualidade (CQ) para produtos suspeitos, bem como parte do CQ de rotina. Possui 
ainda, um acordo de Controlo de Qualidade terceirizado / externo, no qual amostras de produtos 
suspeitos podem ser enviadas a Portugal para testes de controlo de qualidade.

O sistema de armazenamento e distribuição de produtos médicos e farmacêuticos em Moçambique 
é um sistema de três níveis nomeadamente: os armazéns Regionais, Depósitos provinciais e arma-
zéns distritais e de US. 

Os armazéns regionais (Maputo, Matola, Beira e Nampula), responsáveis   pelo armazenamento e 
distribuição, são os pontos de recepção das remessas onde a verificação de stock é feita antes do ar-
mazenamento e distribuição dos produtos para os Depósitos provinciais de Medicamentos (DPM). 
O DPM é responsável pela distribuição para aos as US.

O Ministério da Saúde criou o Centro de Informação sobre Medicamentos (CIMed), cujas respon-
sabilidades incluem o fornecimento de informações sobre medicamentos a todos os profissionais 

• Tanto para o HIV como para a TB, não existe em vigor nenhum sistema de vigilância 
baseado em casos; 

• Para além do sistema de Informação para HIV do MISAU, que é manual (em papel), um 
sistema electrónicos paralelo, gerido pelos parceiros de implementação faz a colecta de 
dados de rotina sobre o HIV;

• No nível da comunidade a recolha de dados de TB e de HIV não é sistemática; 

• Os dados de base populacional do HIV (IMASIDA 2015) estão desactualizados ou em 
falta e não permitem a monitoria de todas as metas nem a estimativa da cascata 90-90-90 
para níveis e subgrupos sub-nacionais;

• Existe sub-notificação de casos de TB.

Recomendações 
• Ambos programas devem implementar de forma regular a garantia da qualidade dos da-

dos e a triangulação nos níveis US, distrital e provincial;

• Priorizar a alocação (em função das necessidades e capacidades) de recursos humanos 
para I.S. e M&A bem como capacitar os já existentes; 

• Melhorar o uso de dados disponíveis para planificação e tomada de decisão;

• Realizar inquéritos populacionais para estimar a prevalência e introduzir a vigilância ba-
seada em casos;

• Estabelecer um sistema nacional de registo vital para dados de mortalidade;

• Implementar as directrizes consolidadas da OMS de 2015;

• Avaliar a possibilidade de adoptar e implementar sistema electrónico de seguimento de 
pacientes com HIV;

• Os sistemas de registo e notificação de pacientes com HIV devem ser harmonizados e um 
único banco de dados nacional, sob gestão do Governo, estabelecido;  

• Desenhar e implementar um sistema de dados de nível comunitário em consulta com os 
principais interessados;

• Introduzir do sistema de vigilância MDR-TB a nível nacional;

• Finalizar a pesquisa de prevalência e divulgar os resultados;

• Fortalecer o sistema de detecção e notificação de casos de tuberculose;

• Melhorar instrumentos de registo da TB com a finalidade de obter dados mais desagrega-
dos, de acordo com as recomendações da OMS;

• Implementar um inquérito nacional sobre a resistência a medicamentos da TB. 
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Desafios 
• Sendo o sistema de distribuição dos consumíveis, um sistema de três níveis, que inicia dos 

armazéns Regionais para os armazéns Provinciais, destes para os Distritais e por último 
para as unidades sanitárias, há um atraso de cerca de 3 a 4 semanas para chegada do pro-
duto a US (mais tempo de entrega a última milha), o que contribui não só para o atraso 
nas entregas, mas também, para a existência de focos locais de rotura de stock de alguns 
produtos;

• Há uma fragmentação dos diferentes sistemas electrónicos de gestão de medicamentos 
devido à evolução ao longo do tempo de várias soluções individuais para resolver crises 
ou lacunas específicas. Isto é, os seis sistemas electrónicos de gestão de stock para gerir os 
produtos nos armazéns (MACS, o SIMAM, o SIGLUS, a Ferramenta Central, o iDART e 
o SISMA) não são ligados nem fazem interface para transmissão dos dados logísticos para 
o nível central; 

• O sistema de aquisição e gestão da oferta enfrenta desafios de capacidade de recursos 
humanos, e é gerida principalmente por assistentes farmacêuticos e enfermeiros profissio-
nais, devido ao número limitado de Farmacêuticos;

• O processo de aquisição é pesado devido à burocracia, aos custos crescentes, aos papéis e 
responsabilidades pouco claros, o que tem impacto no portfólio e atrasa a implementação. 
Houve menos rupturas de estoque no ano passado, mas a última milha ainda é um desafio;

• O Sistema de gestão e monitoria activa de segurança de medicamentos (ADSM) ainda é 
inadequado, pois ainda existe uma taxa de notificação das reacções adversas a medica-
mentos (RAM) irregular, apesar das formações feitas sobre a Farmacovigilância e da dis-
ponibilidade dos formulários de registo de RAM (disponíveis, mas, não em todas as US);

• A implementação de um sistema de seguimento do paciente, de dispensa e consumo de 
medicamentos baseada em papel está associada à baixa qualidade dos dados; 

• A LME actualizada em 2017 não inclui os novos medicamentos para TB, como a Dela-
manide (DLM) e as formulações pediátricas optimizadas, a RHZ 75/50 / 150mg, apesar 
destes medicamentos já estarem disponíveis no país; 

• O país ainda usa o regime de categoria II (2SRHZE / 1RHZE / 5RHE) para casos de retra-
tamento com Estreptomicina como parte do regime;

• No que respeita aos stocks, a avaliação mostrou que, por um lado, não havia stock de 
alguns medicamentos anti-TB de primeira linha no nível central e que os de segunda li-
nha, utilizados para o tratamento de TB-MDR e TB-XDR também apresentavam baixos 
níveis de stock, não obstante ser um grupo de medicamentos que não são regularmente 
armazenados, mas procurados conforme a necessidades e, por outro lado alguns produtos 
estavam acumulados e com prazos de validade bastante curtos; 

• Houve também relatos de interrupção no fornecimento de consumíveis para TB, como 
Piridoxina, e reagentes de laboratório para realização de cultura de TB e Teste de Sensibi-
lidade Drogas (TSA);

de saúde e promover actividades de farmacovigilância. Foram igualmente estabelecidos os Comités 
Terapêuticos de Medicamentos (CTM) para melhorar o uso apropriado de medicamentos e a reco-
lha e análise de informações de uso de medicamentos para tomada de decisões. 

Progressos
• Todos os medicamentos para uso público, incluindo aqueles para o sector privado, estão 

sujeitos a registo pela Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos (ANRM). Isso 
também inclui medicamentos aprovados específicos para o programa e medicamentos 
recém-aprovados;

• O país garantiu a transição com sucesso de regimes de tratamento antigos e complexos 
para novos medicamentos e formulações pediátricas amigáveis    para o HIV (novos me-
dicamentos para HIV de 1ª e 2ª linha) e a TB (novos medicamentos para TBMR, formu-
lações pediátricas optimizadas), seguindo as recomendações da OMS. O país também 
adoptou a comunicação rápida da OMS sobre os regimes de TB-MDR;

• O Sistema de Informações Logístico (LMIS) está disponível a diferentes níveis da cadeia 
de abastecimento e, inclui um sistema de gestão e controlo de stock misto (manual e com-
putorizado). Existem cinco sistemas electrónicos de gestão de stock de consumíveis em 
todo o país designadamente: MACS, Ferramenta Central, O Sistema de Informação de 
Medicamentos e Artigos Medico (SIMAM) Sistemas de Informação de Gestão Logística 
(SIGLUS) e (iv) o intelligent Dispensing of ART (iDART) software;

• O país tem uma boa capacidade de armazenamento e um regime de frota aceitável para a 
distribuição de mercadorias;

• Em termos de disponibilidade de stock de ARV no país (no CMAM), 24 dos 25 produtos 
seleccionados para o HIV tinham stock disponível no dia da visita (9 de Novembro de 
2018). Estes incluíram a 1ª linha, segunda linha e as formulações pediátricas;

• Existe na CMAM, uma Unidade de Garantia de Qualidade de Medicamentos (UGQM) 
que é responsável pelo controlo de qualidade de medicamentos;

• Para alem da UGQM, Moçambique dispõe de um Kit Mini-lab, um laboratório móvel da 
Global Pharma Health Fund (GPHF) para verificação rápida da qualidade de produtos 
suspeitos e detecção de medicamentos falsificados. É usado para testes de controlo de 
qualidade no país para Vigilância pós-comercialização;

• Possui ainda, um acordo de Controlo de Qualidade terceirizado / externo, no qual amos-
tras de produtos suspeitos podem ser enviadas a Portugal para testes de controlo de qua-
lidade;

• O país também usa o sistema Push de cadeia de abastecimento para distribuição e redis-
tribuição de produtos; As unidades provinciais, distritais e de saúde requisitam os medica-
mentos com base nos dados de consumo e no número de casos notificados (medicamen-
tos contra a tuberculose).
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• A OMS e outros parceiros devem fornecer o seu apoio à ARM, Centro de Farmacovigi-
lância, PNTC e Departamento do HIV para implementação o sistema de Farmacovigilân-
cia, incluindo o desenvolvimento e implementação de um sistema activo de Monitoria de 
Segurança de Medicamentos (aDSM) como parte dos sistemas rotineiros de monitoria e 
notificação para Regimes de Tratamento contendo DTG para o HIV;

• Garantir a existência de um plano de melhoria da capacidade de abastecimento a nível 
provincial, distrital e de US e garantir que com apoio dos parceiros, gradualmente possa 
ser implementado. 

7.4 | LABORATÓRIOS
• O Departamento Central de Laboratórios (DCL) no MISAU é que coordena e controla a 

rede de pouco mais de 400 laboratórios distribuídos e totalmente integrados nos hospitais 
centrais, provinciais, distritais e centros de saúde que servem as 1.626 unidades sanitá-
rias (25% de cobertura). Para cobrir estas unidades sanitárias as amostras e os resultados 
dependem do sistema de referenciamento que varia de província para província e conta 
também como apoio dos parceiros locais. A nível central estão 9 funcionários distribuí-
dos pelas diferentes áreas. A nível provincial a equipa de laboratório e composta por um 
supervisor, um logístico e um responsável pelo controlo de qualidade;

• A rede de diagnósticos de TB é apoiada por três unidades principais: i) O INS que su-
pervisiona os Laboratórios de Referência de TB em Maputo, Beira e Nampula, lidera a 
Vigilância, pesquisa e Avaliação Externa de Qualidade (AEQ), ii) Departamento Central 
de Laboratórios (DCL) que supervisiona as actividades dos mais de 400 laboratórios em 
unidades sanitárias, responde pelos recursos humanos, consumíveis, equipamentos, envio 
de amostras, supervisão de apoio e M&A e iii) Os  PNCT e PNC ITS=HIV/SIDA que têm 
um ponto focal para os laboratórios e também adiciona recursos para as actividades de 
diagnóstico; 

• Existem reuniões regulares de coordenação com os grupos Técnicos do HIV, de TB e de 
Malária para monitorização da resposta imunológica e identificação de falência terapêuti-
ca e arranjos logísticos de testes rápidos, BDS, contagem de CD4 e carga viral;

• Em relação a TB, existe diagnóstica e controlo para TB sensível (GeneXpert, LPA, micros-
copia) e para TB resistente de 1ªe 2ªlinhas incluindo cultura e testes de sensibilidade aos 
antibióticos (TSA). 

Progresso
• Existe uma boa estrutura de governação e gestão laboratorial, que para alem do Departa-

mento central de laboratórios, é constituída por responsáveis provinciais de laboratório e 
existem pontos focais de laboratórios tanto no programa de HIV como no da TB;

• Registou-se expansão da cobertura e qualidade de serviços de laboratório para TB e HIV 
com introdução e implementação de testes rápidos de HIV, 130 maquinas AlereTM para 
Diagnóstico Precoce Infantil, 26 plataformas alto desempenho para Carga Vira (8 Abbott, 
17 Roche e 1 Biomérieux), 84 aparelhos de Ginesxpert de 4 módulos e mais 96 por instalar 
e 352 microscópios LED;

• As condições (particularmente espaços) de armazenamento nos depósitos e farmácias na 
maioria das províncias, distritos e unidades sanitárias são inadequados e não existe ne-
nhum equipamento para a monitoria da temperatura e/ou humidade;

• A análises de stock de medicamentos no país, não inclui o stock disponível nas unidades 
sanitárias e nas farmácias distritais e provinciais consequentemente, estes stocks não re-
flectem a verdadeira situação do país;

• Fraca gestão, responsabilização e liderança na gestão de artigos médicos e outros consu-
míveis. Tem havido mecanismos limitados de feedback de supervisão para usuários finais 
e acompanhamento inadequado da recomendação previamente deixadas por parte das 
equipas de apoio técnico;

• Existem barreiras ao acesso e à distribuição de preservativos, incluindo a ruptura de sto-
cks, a má coordenação entre fornecedores públicos e privados e o fornecimento insufi-
ciente de preservativos gratuitos em unidades de saúde e hospitais.

Recomendações 
• Devem garantir o fornecimento ininterrupto de consumíveis (medicamentos, artigos mé-

dicos e de laboratório) de qualidade, através da garantia de um financiamento adequado 
e sustentável de artigos médicos por meio da realização de exercícios anuais de quan-
tificação e análise de lacunas de financiamento para avaliar o financiamento adicional 
necessário;

• Implementação rápida do Plano Estratégico de Logística Farmacêutica (PELF) em todo o 
país para reduzir o número de armazenamento em trânsito, reduzindo assim o tempo de 
execução da última milha;

• Fortalecer a capacidade do sistema de gestão da cadeia de frio em todo o país, a opção in-
clui a expansão da capacidade de armazenamento da CMAM para acomodar os produtos 
da cadeia de frio;

• Melhorar o acesso a informações logística de boa qualidade para tomada de decisões e 
alocação de recursos através do desenvolvimento de um plano de acção de migração para 
uma interface harmonizada num único sistema electrónico de rastreamento do paciente/
consumo para garantir dados de melhor qualidade e acompanhamento do paciente;

• Deve-se incluir na análise de stock nos armazéns centrais a informação de stock dos pon-
tos de desembarque provinciais e distritais para ter uma melhor imagem da situação dos 
medicamentos no país;

• Melhorar a boa governação, prestação de contas e liderança para a gestão de produtos de 
saúde através do fortalecimento da capacidade de supervisão da cadeia de abastecimento 
(estrutura, frequência e processo de apoio existentes, feedback) e tomada de decisões es-
tratégicas;

• Actualizar a Lista de Medicamentos Essenciais (LME) para incluir RHZ 75/50/150, Dela-
manide e todos os novos regimes de tratamento após a implementação da Comunicação 
Rápida da OMS sobre TB-MDR;



104 105
Relatório final da Avaliação Conjunta do PEO TB 2014-2018, do PEN IV 2016-2020 e do estabelecimento da linha de base das Hepatites Virais em Moçambique, 

Novembro 2018                                                                                                                         
Relatório final da Avaliação Conjunta do PEO TB 2014-2018, do PEN IV 2016-2020 e do estabelecimento da linha de base das Hepatites Virais em Moçambique, 

Novembro 2018                                                                                                                         

• Há necessidade de adopção de plataformas inovadoras de diagnóstico (o uso de Urine LAM 
test para pacientes co-infectados (TB-HIV) com doença avançada) a serem pilotados e pos-
teriormente expandidos se adaptados, de acordo com o contexto local o que irá ajudar no 
aumento da detecção de casos perdidos em certas províncias;

• Construir capacidade no país para equipamentos de laboratórios (e.g. BSC) e em recursos 
humanos de laboratório;

• Construir capacidade para continuar com a vigilância de Resistência dos medicamentos ao 
HIV (HIV-DR) e monitoria dos indicadores precoces (early warning indicators);

• Melhorar a coordenação entre os diferentes intervenientes na área de laboratório (DCL, INS, 
PNCT e PNC ITS-HIV/SIDA) de tal forma que a estrutura funcional permita a partilha de 
informação entre os departamentos.

7.5  | LABORATÓRIO NACIONAL DE REFERÊNCIA DA TB 
O laboratório Nacional de Referência da TB (LNRT) está localizado em Maputo. É um laboratório 
acreditado que realiza tecnologias endossadas pela OMS, incluindo microscopia (Auramina OM e 
ZN), GeneXpert (4 módulos), MGIT960 (2), LJ (preparação interna de meios de cultura), LPA (1ª e 
2ª linha). É um laboratório bem equipado, com todos os suprimentos necessários para operar e so-
bretudo com pessoal bem motivado. O espaço é suficiente foi bem desenhado e o fluxo de trabalho 
é adequado para uma configuração actual. Está no plano a edificação de um novo laboratório para 
aumentar o espaço de forma gerir com segurança o aumento da carga de trabalho. 

Progressos
• Existe uma base electrónica de dados para registo e transferência de dados do laboratório;

• O Laboratório Nacional de Referência para TB (LNRT) em Maputo, em 2016 foi certificado 
pela IPAC como ISO15189 e avaliado como candidato a Laboratório Supra-nacional de Re-
ferência para TB da OMS para os países lusófonos de África;

• Realiza testes de cultura e sensibilidade aos antibióticos, Fenotipagem e Genotipagem de 1ª 
e 2ª linha (Xpert MTB/RIF e LPA);

• Adoptou e implementa a utilização de microscópios LED e Xpert MTB/RIF com conectivi-
dade a Internet;

• Esta a conduzir o Inquérito Nacional de Prevalência da TB.

Desafios
• Não existem indicadores de desempenho para o sistema de referenciamento de amostras de 

TB, que inclua o envio da amostra das unidades sanitárias para o distrito, deste para a pro-
víncia e depois para os laboratórios de referência;

• A rede GeneXpert é gerida pelo PNCT e DCL assim, o LNRT não tem acesso regular aos 
dados do GeneXpert que são recebidos através do GXAalert, o que dificulta que o LNRT 
monitore se todos os pacientes resistentes a Rif receberam LPA de segunda linha;

• É implementado um Sistema de Gestão da Qualidade de laboratórios clínicos de TB sob 
liderança do Laboratório Nacional de Referencia da TB (LNRT); 

• Existe também um laboratório de saúde publica, gerido pelo INS e que faz investigação e, 
complementa as actividades rotineiras de diagnostico;

• Existem algoritmos para diagnostico tanto na área do HIV como da TB bem como Proce-
dimentos Operacionais Padronizados (POP) para a área do laboratório; 

• Foi estabelecido um Sistema funcional de referencia e contra-referência de diferentes 
amostras, com destaque para amostras de expectoração, CD4 e Carga Viral;

• É feita regularmente a avaliação externa da qualidade do laboratório; 

• Pacientes seropositivos rastreados para TB e vice versa.

Desafios
• Baixa cobertura de implementação do Sistema de Gestão de Qualidade (sigla em inglês - 

Quality Management Systems QMS);

• Apesar dos avanços em termos de cobertura, ainda existe uma lacuna na capacidade de 
diagnóstico de TB, TB/HIV e TB-MDR/XR;

• Atraso na adopção e implementação das novas tecnologias de diagnostico recomendadas 
pela OMS (Xpert, Urine LAM test);

• O sistema de transporte de amostras não é adequado e não é feita monitoria regular a no 
nível mais baixo da sua implementação no sistema de saúde; 

• A biossegurança nos laboratórios ainda constitui um desafio;

• Baixa cobertura de do Xpert MTB/RIF aliado a baixa utilização onde existe;

• Auto-teste de HIV ainda não é implementado.

Recomendações
• Reforçar a gestão da logística de amostras (CD4 e CV), seguimento do retorno de resulta-

dos dos exames (DISI LINK) e disponibilidade de consumíveis, incluindo medicamentos;

• Adoptar e implementar algoritmos de diagnóstico de acordo com o contexto (e.g. blood 
bank, GeneXpert);

• Desenvolver e validar um guião operacional de transporte de amostras que inclua a mo-
nitoria do desempenho; 

• Expandir a cobertura da avaliação externa da qualidade para todos os testes usados;

• Melhorar o acesso e utilização de testes diagnósticos (e.g. GeneXpert);
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Quanto as perdas, em 2017 no sector saúde foram observadas 1.377 perdas e as maiores causas 
foram devidas a licença registada com 356 (25.9%), óbitos com 336 (24.4%) e Desligação com 292 
(21.2%).

Progressos
• Funcionários de categorias básica e media, têm sido capacitadas para oferecer tratamento 

para TB e para HIV incluindo a crianças;

• Conselheiros leigos e digitadores são usados, pagos pelos parceiros, para reforçar as acti-
vidades dos técnicos nas Unidades sanitárias; 

• Existem activistas de saúde que fazem seguimento e buscas consentidas dos pacientes 
faltosos e/ou abandonos; 

• Na colaboração com parceiros de implementação, são usados seus funcionários para 
preenchimento temporário das lacunas nas US.

Desafios
• A fraca quantidade técnica/especialidade de recursos humanos foi referida e verificada 

nos locais visitados incluindo no CNCS. Esta situação constitui problema em todas as 
áreas de trabalho (gestão a implementação de actividades) e a todos os níveis porem, mais 
acentuado nos locais mais periféricos;

• Alta rotatividade do pessoal a nível interno (dentro do sector público) e externo (para as 
organizações não governamentais nacionais e internacionais);

• O quadro de pessoal no MISAU na área de M&A em especial para os programas de TB, 
HIV e Hepatites é insuficiente a todos os níveis merecendo atenção especial.

Recomendações
• Deve-se estabelecer, no CNCS, novos postos com habilidades necessários incluindo o de-

senvolvimento e implementação de estratégias de capacitação, tutoria assim como a inclu-
são dos benefícios inerentes a função pública para todos os funcionários do CNCS;

• Aumentar o número de funcionários nos programas de HIV, TB e Hepatites a todos os 
níveis com um plano de capacitação, tutoria e supervisão e a monitoria da sua implemen-
tação bem estabelecidos;

• Estabelecer / desenvolver e implementar estratégia para retenção de pessoal;

• Provisão de Assistência Técnica de longo prazo necessária para sustentar a base de conhe-
cimentos a nível central e provincial.

• Deficientes condições de biossegurança na recepção do LNRT. 

Recomendações
• A rede de diagnóstico de TB precisa ser guiada por um plano estratégico que está sendo 

desenvolvido pelo Departamento Central de laboratórios (DCL). Deve estar bem explícito 
no plano o algoritmo nacional de diagnóstico de TB e que deve incluir e optimizar todos 
os testes de diagnóstico (microscopia (FM e ZN), GeneXpert, cultura (sólida e líquida), 
LAM, etc.);

• O LNRT de Maputo (o acreditado) deve ser capaz de liderar os serviços de diagnóstico da 
TB e reportar ao PNCT, DCL e INS. Este é um pré-requisito para o laboratório de referên-
cia da TB de Maputo se tornar um LRS;

• Estabelecer um sistema de monitoria do referenciamento e contra referenciamento de 
amostras para o LNRT;

• Melhoraras condições de biossegurança na recepção do LNRT, certificando todos as Ca-
bines de segurança.

7.6 | RECURSOS HUMANOS 
Segundo o relatório anual 2017 da Direcção Nacional, dos Recursos Humanos (MISAU), até 31 de 
Dezembro de 2017 o Serviço Nacional de Saúde contava com 56.336 recursos humanos, dos quais 
55.937 são de nacionalidade moçambicana e 399 de nacionalidade estrangeira.

A distribuição dos recursos humanos não é equitativa quando comparado com o tamanho da po-
pulação, sendo as províncias de Nampula e Zambézia as mais populosas, apresentam os menores 
rácios quando comparadas com as províncias de Sofala e Maputo Cidade com melhor cobertura.

Tabela 9. Recursos humanos de saúde por província, Moçambique, 2017
Província Recursos Humanos da saúde

Tec.
Saúde/100 
000 Hab

Médicos/100 
000 Hab

Enfermei-
ros/100 000 
Hab

Tec. Lab/100 
000 Hab

Microscopis-
ta/100 000 Hab

Niassa 108 6 28 5 0,11

Cabo Delgado 120 5 29 6 0,05

Nampula 87 5 23 4 0,27

Zambézia 76 4 23 4 0,04

Tete 78 3 19 5 0,11

Manica 106 5 29 5 0,14

Sofala 145 11 44 8 0,14

Inhambane 153 7 36 8 0,26

Gaza 126 7 35 7 0,68

Maputo Prov. 94 8 21 4 0,16

Maputo Cid. 256 48 79 17 0,00

Nacional 108 8 29 6 0,17

Fonte: Adaptado do Relatório Anual do PNCT, MISAU
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Recomendações 
• Ver a possibilidade de que nas US existam materiais IEC sobre PC colados nas paredes, 

para mostrar que essas pessoas existem e que o direito aos serviços de saúde é para todos;

• Educação continuada dos profissionais de saúde com vista a um comportamento sem jul-
gamento direccionado bem como melhorar o acolhimento, cuidados, tratamento e segui-
mento de PC.

7.8 | FINANCIAMENTO PARA A SAÚDE 
O Governo de Moçambique (GdM) atribui pelo menos 10% da sua despesa total para a saúde, que 
é ligeiramente inferior à média regional e do país de baixa renda, e significativamente abaixo da 
Declaração de Abuja (15%).

O governo de Moçambique cobre 27% das despesas em saúde em Moçambique. Cerca de dois ter-
ços dos gastos em saúde são suportados por doadores externos, sendo de 35% cobertos pelos bilate-
rais e 15% pelos multilaterais. As famílias representam 11% dos gastos com saúde e o sector privado 
contribui com 7%. Os fundos para o sector da saúde são canalizados principalmente através de 
sistemas do governo (51%), enquanto 17% e 13% utilizam mecanismos de doadores e ONGs, res-
pectivamente. O financiamento de doadores pode ser imprevisível e está em tendência decrescente 
globalmente e enfrenta competições de outros sectores. Os gastos das famílias em saúde acarretam 
o risco de empobrecimento ou, na pior das hipóteses, as famílias não procuram cuidados devido a 
barreiras financeiras.

7.8.1 FINANCIAMENTO PARA O HIV
O GdM permanentemente aloca fundos para a resposta ao HIV, contudo grande parte vem dos 
doadores internacionais sendo principalmente do Fundo Global -249 milhões de USD (2018 -2020) 
e o PEPFAR período em curso – 395 milhões de USD (gráfico 28 e tabela 10) 

Tabela 10. Evolução do financiamento 
de HIV. Moçambique 2018-2020

 Categoria 2018 2019 2020

Custos do PE milhões USD 396 409.7 418.9

Recursos disponibilizados 
pelo governo milhões USD

18.2 20.8 23.8

Recursos disponibilizados por 
parceiros milhões USD

280 280 280

Total de recursos disponíveis ($) 298.2 300.8 303.8

Gap ($) 97.8 108.9 115.1

7.7 | ESTIGMA E DISCRIMINAÇÃO NO AMBIENTE DE SAÚDE
Em Moçambique existe uma de Protecção da Pessoa, do Trabalhador e do Candidato a Emprego 
Vivendo com HIV e SIDA (Lei nº 19/2014 de 27 de Agosto).

Há uma percepção geral de que o estigma e a discriminação relacionado ao HIV e a TB em am-
bientes de saúde está melhorando com o aumento da escala dos serviços de testagem e tratamento 
tanto da TB como do HIV. 

Em Moçambique está em processo de Implementação da Directriz de Integração dos serviços de 
prevenção, cuidados e tratamento do HIV e SIDA para a população chave no sector de saúde com 
o objectivo de assegurar que as populações-chave tenham acesso a serviços de saúde de qualidade, 
livres de discriminação e baseados em evidências, de modo a contribuir para uma resposta efectiva 
à epidemia do HIV em Moçambique. 

Progressos
• Foi iniciada a implementação da Directriz de Populações-chave em mais de 80 US;

• Foram formados profissionais de saúde dessas US e activistas para garantir a implementa-
ção da directriz tanto na US assim como na comunidade;

• Já existem alguns dados sobre populações-chave, colhidos nessas US sobre testagem e 
ligação com os cuidados;

• As Organizações da Sociedade Civis e associações de PVHIV e antigos pacientes de TB 
desempenham um papel importante na mitigação do estigma nas comunidades.

Desafios
• Dentro da populações-chave, existe a percepção de que estes são discriminados nas US, o 

que faz com que eles não adiram aos serviços de saúde;

• Devido ao estigma, as clínicas tratam muitos pacientes que não vêm da área de captação 
das instalações;

• Apesar da aparente redução dos casos de estigmatização e discriminação contra PC e apa-
rente melhora do ambiente político, na prática ainda há muitos casos de estigma e discri-
minação;

• O estigma e discriminação, incluindo rejeição / isolamento, ainda prevalecem o que mui-
tas vezes faz com que os PCs abandonem o tratamento. As trabalhadoras do sexo ainda 
são alvos de violência física, sexual e financeira por parte dos clientes e também da polícia;

• Os doentes com TB e que usam mascaras, sentem-se muito discriminados na comunidade 
e via publica, a ponto de serem impedidos de apanhar o transporte publico. Isto faz com 
eles não vão a US com regularidade ou que não cumpram com as medidas de biossegu-
rança (uso da mascara);

• Dificuldades em fazer seguimento de mineiros ou ex-mineiros com TB ou suspeitos devi-
do à relutância em expor o seu estado de saúde (auto-estigma).

Gráfico 28. Fontes de Financiamento 
para HIV em Moçambique, 2014
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Desafios 
• O financiamento para o sector saúde e para o Conselho Nacional de Combate ao HIV 

(CNCS), tem vindo a reduzir nos últimos 4 anos conforme se pode ver nos gráficos 30 e 31; 

• A alocação de fundos do governo para a res-
posta não tem aumentado nos últimos cin-
co anos e a discussão sobre a transição para 
financiar a resposta com fundos domésticos 
ainda não foi iniciada;

• Os Mistérios não obtêm alocação orçamen-
tal para as actividades planificadas para res-
posta multissectorial, ou seja, as actividades 
planificadas não são seguidas com uma linha 
orçamental específica;

• Alta dependência nos doadores internacionais; 

• Não houve nos últimos dois anos (2017 e 
2018) alocações do governo para organiza-
ções baseadas na comunidade que trabalham 
com HIV / SIDA ;

• As despesas com TB não seguidas;

• Diminuição do financiamento para preven-
ção do HIV e TB;

• Processos para aquisições são complicados - 
burocracia que impacta o portfólio e atrasa a 
sua implementação;

• Não há dados financeiros agregados disponí-
veis por programa; 

• Problemas com a infraestrutura observada 
nas unidades sanitárias em quase todos os 
locais visitados. 

Recomendações
• Advocacia para o financiamento interno sustentado do PEN IV e da TB, considerando 

opções inovadoras com participação do sector privado;

• Desenvolver planos de transição para a sustentabilidade das respostas na ausência de doa-
dores internacionais;

• Apoiar o seguimento de gastos para o TB para avaliar o desempenho do investimento 
realizado e apoiar a discussão de políticas no desenvolvimento do novo plano estratégico;

Gráfico 22. financiamento do CNCS em Moçambique, 2015-2017

Tabela 11. Despesas de HIV por área programática em 2018, Moçambique

Area programatica Despesa 
total

%
PEPFAR

%
GF

%
GRM

Outros

Cuidados, tratamento e Apoio 90.6 68% 20% 2% 10%

Cuidados, tratamento e Apoio baseados na comunidade 7.9 92% N/A 2% 6%

Prevenção da Transmissão Vertical (PVT) 22.1 75% 10% 4% 11%

Aconselhamento e Testagem en Sáude (ATS) 14.2 81% 12% 4% 3%

Circuncisão Médica Masculina Voluntária (CMMV) 17.6 99% 1% 0% 0%

Prevenção em Populações Prioritárias 5 44% 7% 7% 43%

Prevenção em Populações-Chave 3.5 49% 7% N/A 45%

Crianças e Órfãs Vulneráveis (COV) 6.2 84% N/A 4% 12%

Laboratório 16.1 75% 2% 9% 13%

Sistemas de Informação, Pesquisas e Vigilância 24.2 90% N/A 5% 5%

Reforços dos sistemas de Saúde 43.6 89% N/A 7% 4%

Outros 81 N/A N/A N/A N/A

TOTAL 332.5 N/A N/A N/A N/A

Fonte: COP SDS 2018

7.8.1 FINANCIAMENTO PARA A TB
Igualmente, na área de TB o GdM permanentemente aloca fundos para a resposta a esta doença. 
No entanto, a maior parte do financiamento vem dos doadores internacionais, conforme se pode 
ver no gráfico 29.

Os principais doadores para TB em Moçambique 
nos últimos anos são: 

• PEPFAR COP17 com 7.8 milhões USD
• Challenge TB com 11.4 milhões de USD por 3 anos
• TGF 2018-2020 com 41,8 milhões de USD
• Banco Mundial com 45 milhões de USD por 5 anos

Progressos
• Existência de uma linha orçamental para a resposta ao HIV / SIDA;

• Atribuição continuada do orçamento do governo no contexto da crise financeira e redu-
ção do apoio externo;

• Mecanismo institucionalizado para fazer o seguimento das despesas com HIV / SIDA.

Gráfico 29. Orçamento da TB em 
Moçambique, 2014-2018
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Gráfico 30. financiamento do sector 
saúde em Moçambique, 2014-2017
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Gráfico 31. financiamento do sector 
saúde em Moçambique, 2014-2017
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• Aumentar o financiamento (nacional e internacional) para prevenção e resposta da co-
munidade;

• O fortalecimento dos sistemas de verificação financeiro e de prestação de contas é funda-
mental para reflectir os programas prioritários; 

• Simplificar os processos nacionais de aquisição, fundamental para uma implementação 
atempada e bem-sucedida;

• Considerar a implementação de abordagens inovadoras piloto / financiamento baseado 
em resultados para utilizar recursos disponíveis de forma mais eficiente (por exemplo, 
modelo EGPAF PBF feito em Nampula, Gaza);

• Investir em instalações de saúde / infraestrutura para melhorar a qualidade do atendimento.






