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Resumo  
 

Introdução 

À semelhança de outros países com uma epidemia generalizada de HIV, Moçambique está se 

aproximando de atingir a primeira meta da ONUSIDA de ter 95% de todas as pessoas com HIV 

(PVHIV) conhecendo o seu seroestado (ou seja, infeções por HIV diagnosticadas). O 

fortalecimento e a ampliação da rotina de autoexclusão e testes eficientes de HIV em ambientes 

de alto rendimento para maximizar a identificação de pessoas com estado desconhecido, 

juntamente com a sua vinculação oportuna aos serviços de terapia antirretroviral (TARV), é uma 

estratégia extremamente importante para acelerar o progresso em direção à primeira grande meta 

da ONUSIDA 95-95-95 até 2025. Este relatório descreve o impacto de uma estratégia de 

otimização do Aconselhamento e Testagem Iniciado pelo Provedor (ATIP) nas tendências do 

estado clínico, imunológico e virológico entre os pacientes recém-identificados como 

seropositivos através dos serviços ATIP, no distrito cidade de Quelimane entre Outubro de 2017 e 

Setembro 2018. 

Metodologia  

Foi realizada uma avaliação de coorte retrospetiva com recurso a dados de rotina. Foram incluídos 

dados de todos os pacientes inscritos nos cuidados de HIV que foram testados nas 14 unidades 

sanitárias selecionadas no distrito cidade de Quelimane de Outubro de 2017 a Setembro de 2018. 

As análises descritivas foram feitas e apresentadas como frequências, médias e desvios padrão, 

bem como medianas e intervalos interquartis (IQR). Um modelo de regressão logística de efeito 

misto foi usado com retenção precoce nos cuidados como resultado e local (ou seja, unidade 

sanitária) como efeito aleatório. 

Resultados  

Um total de 13.803 pessoas com HIV (PVHIV) que foram identificadas através do ATIP foram 

incluídas na análise. Quatro por cento (n=500) dos pacientes identificados eram crianças menores 

de 5 anos, sendo 3% (n=365) entre os 5 e os 14 anos. No geral, 38% dos pacientes foram 

diagnosticados como HIV-positivos através dos serviços de ATIP, 29% através de serviços de 

aconselhamento e testagem voluntária (UATS), 19% dentro de serviços de saúde materno-infantil 

(SMI) e 6% fora das UATS, SMI ou serviços ATIP. Não havia dados disponíveis para os outros 

8% dos pacientes. Durante este período de avaliação de 12 meses, não houve aumento significativo 

no número de pessoas recém-diagnosticadas com HIV e inscritas em todos os domínios de teste. 

Houve um aumento de 37% para 43% na proporção de pacientes diagnosticados com HIV via 

ATIP (de todos os testados), com o maior aumento na proporção de pessoas recém-diagnosticadas 

via ATIP a ser observado no último trimestre do período de avaliação. 



Otimização ATIP, Relatório Final, Versão 1.1, Janeiro 2022 

4 
 

A contagem mediana de células CD4 na primeira visita (definida como uma visita de 

acompanhamento dos cuidados no primeiro mês após a inscrição nos serviços de cuidados ao HIV) 

foi de 340 células/mm3 em todos os locais de avaliação. Ao combinar todos os pacientes que 

entraram nos cuidados de HIV em todos os pontos de entrada possíveis, a contagem mediana de 

células CD4 entre os adultos mudou de 357 células/mm3 para 310 células/mm3 do início ao fim 

do período de avaliação, ou seja, de Outubro de 2017 a Setembro de 2018. A contagem mediana 

de células CD4 entre crianças dos 5 aos 14 anos de idade de todos os pontos de entrada de HIV 

combinadae calculada ao longo do período da avaliação e locais foi igual a 389 células/mm3; estas 

contagens medianas de células CD4 tenderam de 382 células/mm3 durante o primeiro mês da 

avaliação (Outubro de 2018) para 260 células/mm3 durante o último mês do período de avaliação 

(Junho de 2019). A mediana do percentual de CD4 foi igual a 20% em todo o período de avaliação, 

com variação de 17% para 14% do início ao fim do período de avaliação, entre as crianças menores 

de cinco anos. Entre os pacientes que compareceram ao ATIP, o valor mediano da contagem de 

células CD4 passou de 333 células/mm3 para 282 células/mm3 entre adultos, de 476 células/mm3 

para 314 células/mm3 entre crianças dos 5 aos 14 anos e de 17% para 21% entre crianças menores 

de cinco anos. A mediana da contagem de células CD4 entre os utentes com15 anos ou mais foi 

no geral menor para aqueles testados em ATIP (305 células/mm3 versus 330 células/mm3 

[UATS], 394 células/mm3 [SMI] e 375 células/mm3 [Outros sectores]). Para crianças de 5-14 

anos de idade, a contagem mediana de células CD4 foi de 384 células/mm3 para ATIP, 546 

células/mm3 para UATS, 341 células/mm3 para SMI e 497 células/mm3 para o(s) outro(s) 

sector(es). Entre as crianças com menos de cinco anos de idade, a percentagem mediana de 

contagem de células CD4 foi de 20% para ATIP, 20% para UATS e 22% para SMI. 

A probabilidade de pacientes adultos nesta coorte estarem retidos nos cuidados aos três meses após 

o início do TARV aumentou quase linearmente com o estado imunológico para valores de 

contagem de células CD4 até aproximadamente 500 células/mm3; no entanto, a probabilidade de 

retenção de adultos aos três meses estabilizou, ou mesmo diminuiu ligeiramente com valores de 

contagem de células CD4 superiores a 500 células/mm3. Entre as crianças, a probabilidade de 

retenção precoce nos cuidados em geral aumentou com o aumento da contagem de células CD4; 

no entanto, nenhuma associação significativa foi observada. 

Um total de 935 (7%) dos 13.803 pacientes tratados com TARV foram elegíveis para análise da 

carga viral (CV) e fizeram uma. Oitenta e dois por cento dos pacientes inscritos nos cuidados em 

Outubro de 2017 apresentavam carga viral indetetável, enquanto em Março de 2018 a taxa de 

supressão viral era de 76%. 

Conclusões  

A avaliação mostrou que durante o período de avaliação para implementação da estratégia de 

otimização do ATIP, houve um aumento na proporção de pacientes diagnosticados pelo ATIP. 

Pacientes recém-identificados como HIV-positivos por meio do ATIP tiveram imunossupressão 
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mais avançada no primeiro mês após estarem inscritos nos serviços de HIV quando comparados a 

pessoas recém-identificadas como HIV-positivas através de serviços de UATS independentes.  
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1. Contextualização do Projeto 
 

Ao considerar as metas 90-90-90 de desempenho do HIV em 2020 do Programa Conjunto das 

Nações Unidas sobre HIV/AIDS (ONUSIDA) e as principais metas actualizadas de 95-95-95 a 

serem alcançadas até 2025, um dos passos mais críticos na cascata de tratamento do vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) parece ser a identificação de novos casos positivos, o primeiro 

dos três elementos-alvo da ONUSIDA. A nível global, em 2020, 84% das pessoas com HIV 

(PVHIV) conheciam o seu estado de HIV. Entre as pessoas que conheciam o seu estado, 87% 

tinham acesso aos cuidados e entre as pessoas que tinham acesso aos cuidados, 90% estavam com 

supressão viral [1]. Em Moçambique em 2020, estes números eram 82%, 68% e 56% para os três 

respetivos indicadores [2]. 

Durante os últimos cinco anos, Moçambique, como outros países da África Austral, concentrou-

se principalmente no segundo objetivo 95:95:95, o fornecimento de terapia antirretroviral 

combinada (TARV) a adultos e crianças HIV-positivos elegíveis. Um progresso significativo foi 

certamente feito em termos de cobertura da TARV, com a cobertura a melhorar de 55% em 2018 

para 68% em 2020 entre adultos e 42% em 2018 para 64% em 2020 entre crianças [2, 3]. O MISAU 

introduziu as diretrizes do ATIP em 2015, como forma de aumentar a identificação de pessoas a 

viver com HIV e garantir o início imediato da terapia antirretroviral [4]. Um desafio contínuo é a 

identificação das PVHIV; que, para ser resolvido, requer estratégias de testagem de alto 

rendimento mais inovadoras e eficientes. 

Além disso, o desempenho em relação à segunda meta de 95:95:95 (que agora se aplica a todas as 

PVHIV recentemente identificadas, dada a implementação nacional da estratégia Testar e Iniciar, 

ou seja, o início do TARV em todas as pessoas HIV-positivas, independentemente do estado de 

imunidade) está criticamente ligado ao desempenho na primeira meta 95-95-95. Se um número 

significativo de novas PVHIV não for continuamente identificado, haverá um atraso no número 

de pessoas recém-inscritas em TARV e os esforços de controlo da epidemia serão prejudicados. 

Em termos de dados específicos de Moçambique, a avaliação de base populacional de 2015, 

intitulada Inquérito de Indicadores de Imunização, Malária e HIV/SIDA em Moçambique 

(IMASIDA), mostrou que proporções significativas de homens (58%) em idade reprodutiva (15-

59 anos de idade) e mulheres (38%) nunca haviam sido testados para o HIV [5]; representando 

uma lacuna significativa no primeiro 95 das metas do ONUSIDA. Estimativas mais recentes a 

partir de dados gerados através do Spectrum Software (desenvolvido com apoio do ONUSIDA)1, 

                                                           
1 A ONUSIDA e os seus parceiros ajudaram a desenvolver o Módulo de Impacto da SIDA utilizando o Spectrum 
Software para apoiar os países na monitorização da sua epidemia de HIV, através da vigilância do HIV, 
investigação, dados demográficos e de programas. Extraído de: 
https://www.unaids.org/en/dataanalysis/datatools/spectrum-epp. 

 

https://www.unaids.org/en/dataanalysis/datatools/spectrum-epp
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indicam que aproximadamente 2,1 milhões de pessoas vivem com HIV em Moçambique (2020) 

[1], sublinhando a importância de atingir e/ou superar a meta que pelo menos 95% dessas pessoas 

conheçam o seu estado e iniciem os cuidados. 

Em Moçambique durante o ano de 2020, cerca de 7,9 milhões de pessoas foram testadas para o 

HIV, um aumento de 38% desde 2014, altura em que cerca de 5,7 milhões foram testados. A taxa 

geral de seropositividade para o HIV para os testados (2020) foi de 4,4% [2]. Entre todos os testes 

feitos, 9,6% foram realizados num contexto de aconselhamento e testagem voluntária (UATS) 

baseada numa unidade sanitária (US), 52% em serviços de saúde materno-infantil (SMI), 35% 

como teste e aconselhamento iniciados pelo provedor (ATIP) (incluindo todos os pontos de 

prestação de serviços ATIP, exceto SMI), e 2% como parte de iniciativas de UATS baseadas na 

comunidade. No entanto, em 2020, Moçambique como um todo ainda estava apenas a atingir 82% 

da sua meta em termos de número de pessoas testadas e aconselhadas relativamente ao HIV [2]. 

Com um número crescente de US apoiadas nos distritos da província da Zambézia com cargas 

diferentes da doença de HIV (ou seja, densidades populacionais e prevalência de HIV amplamente 

variadas), há uma necessidade significativa de providenciar serviços de testagem de HIV e 

aconselhamento e testagem de HIV (ATS) de forma mais eficiente em pontos geograficamente 

estratégicos para a prestação de serviços ter um maior rendimento, a fim de manter um excelente 

desempenho na identificação de novos indivíduos HIV-positivos (e rápida ligação aos serviços de 

TARV).  

A Friends in Global Health (FGH), uma organização afiliada a  Vanderbilt University Medical 

Center (VUMC), opera como parceiro de implementação do Ministério da Saúde de Moçambique 

(MISAU) na província da Zambézia desde 2006. Nos últimos 10 anos, o programa Avante da FGH, 

financiado pelo Plano de Emergência do Presidente dos EUA para o Alívio da SIDA (PEPFAR), 

expandiu-se de forma radical, agora apoiando a prestação de serviços abrangentes de HIV/SIDA 

(incluindo a potencialmente salva-vidas TARV) em 199 unidades sanitárias em 17 distritos da 

Zambézia. Em Fevereiro de 2021, o pessoal da FGH apoiou 144 instalações baseadas na Zambézia 

em 18 distritos. Análise do Subdesempenho Conjunto e Determinação de Assistência (AJUDA - 

Analyzing Joint Underperformance and Determining Assistance) Fase 1 a 3 unidades sanitárias 

que oferecem serviços de cuidados, tratamento e prevenção do HIV nos Cuidados Primários. 

O VUMC/FGH liderou o caminho entre os parceiros de implementação clínica no 

desenvolvimento e ampliação de aconselhamento e testes direcionados iniciados pelo provedor 

(ATIP), referido como Estratégia de Otimização do ATIP, dentro dos pontos de prestação de 

serviços (por exemplo, urgências e ambulatório) onde conselheiros adicionalmente alocados e com 

formação aplicaram uma ferramenta de triagem baseada no risco de HIV (sinais e sintomas) 

aprovada pelo MISAU para adultos que se apresentavam para receber cuidados nesses locais de 

alto rendimento de teste de HIV. Durante o Plano Operacional Nacional de 2017 (COP17), a FGH 
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implementou a sua estratégia de “otimização ATIP” para maximizar o rendimento dos testes de 

HIV na sua US de alto volume (inicialmente no distrito da capital provincial da cidade de 

Quelimane). 

A equipa da FGH priorizou sectores dentro de cada uma dessas US com o maior volume de 

pacientes (e aqueles com maior probabilidade de ter imunossupressão subjacente), assim como o 

banco de socorros, enfermarias de triagem de adultos e pediátrica e enfermarias de internamento. 

De um modo geral, a “otimização do ATIP” descreve um conjunto de actividades de intervenção 

implementadas pelos parceiros de implementação clínica do PEPFAR, identificadas e monitoradas 

em parceria com o MISAU, e que visam um aumento significativo de pacientes identificados 

através do ATIP. Para a FGH, isto incluiu a parceria com a Direção Provincial de Saúde da 

Zambézia (DPS-Z) para implementar uma estratégia que incluiu as seguintes actividades:  

- Formação de prestadores de cuidados de saúde em ATIP; 

- Disponibilização de protocolos laminados para a verificação de sinais e sintomas de HIV e 

facilitar a triagem em adultos e crianças; 

- Alocação  de mobiliário e/ou reabilitação de um espaço para o ATIP no ambulatório de 

Triagem de Adultos e no banco de socorros (BS); 

- Apoio aos recursos humanos; 

- Realização, em conjunto com a DPS-Z, de suporte técnico quinzenal nas  USs selecionada. 

 

A suposição era de que, antes da estratégia de otimização do ATIP, os pacientes podiam até ter 

visitado uma US e recebido cuidados (por exemplo, para infeções oportunistas [IO], etc.), mas 

podiam não ter sido testados para o HIV senão depois de várias visitas, quando a doença HIV 

estivesse talvez mais avançada. Desta forma, suspeitou-se que os pacientes testados e 

diagnosticados como HIV positivos via ATIP apresentavam imunossupressão mais avançada no 

momento do ATS quando comparados com os diagnosticados em serviços de UATS baseados na 

US. Na monitoria de rotina do nosso programa, observamos que a implementação da estratégia de 

otimização do ATIP mostrou um aumento no número de pessoas testadas juntamente com uma 

diminuição geral nas taxas de seropositividade ao HIV entre os testados. A nossa hipótese é de 

que, desde a introdução desta estratégia de otimização ATIP (ou seja, com maior número de 

pacientes testados e diagnosticados via ATIP), pessoas recém-identificadas como HIV-positivas 

via ATIP teriam imunossupressão menos avançada em comparação com aqueles diagnosticados 

pré otimização ATIP.  

Para melhor informar a tomada de decisão do programa e ajudar no desenho de intervenções 

personalizadas destinadas a melhorar o desempenho nos primeiros 90 (ou 95) objetivos do 

ONUSIDA de “conhecer o seu próprio estado”, o nosso objetivo foi determinar se as características 

sociodemográficas, laboratoriais e clínicas (incluindo o nível de imunossupressão no momento da 

apresentação aos cuidados do HIV) diferiram ou mudaram ao longo do tempo entre as pessoas 

recém-identificadas como HIV-positivas no contexto de uma estratégia otimização do  ATIP. 
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2. Propósito e Questões da Avaliação 

A grande questão a ser respondida por esta avaliação foi: aumentando o número de pessoas 

identificadas como HIV-positivas através do ATIP (ou seja, através da otimização do ATIP), seria 

possível inscrever pacientes HIV-positivos com imunossupressão menos avançada nos cuidados 

em comparação com pessoas recentemente identificadas como seropositivas antes da 

implementação da estratégia de otimização ATIP. 

O objetivo geral foi avaliar o efeito da estratégia de otimização ATIP nas tendências clínicas (ou 

seja, estadio clínico da Organização Mundial da Saúde [OMS]), imunológicas (ou seja, contagem 

de células CD4) e virológicas (ou seja, estado da supressão de carga viral [SCV]) entre os pacientes 

recém-identificados como seropositivos através dos serviços do ATIP, no distrito da cidade de 

Quelimane, entre Outubro de 2017 e Setembro de 2018. 

Os objetivos específicos foram: 

1) Avaliar as tendências no estado clínico, imunológico e virológico de pessoas HIV-positivas 

recém-identificadas no momento da apresentação nos cuidados, se submetidas a ATS num 

ambiente de UATS versus ATIP; 

2) Avaliar a associação do nível de imunossupressão no momento da apresentação nos cuidados 

ao HIV com a oportunidade de início da TARV; e 

3) Avaliar a associação do nível de imunossupressão no momento da apresentação nos cuidados 

ao HIV com as taxas de retenção precoce nos cuidados entre novos inicios em TARV. 

 

 

3. Desenho da Avaliação/ Métodos/ Limitações 
 

1. Tipo de Avaliação 

Realizamos uma avaliação interna de resultados, na qual os dados programáticos foram analisados 

para avaliar os resultados de interesse. 

 

2. Desenho da Avaliação 

Foi realizado um estudo de coorte retrospetivo. A análise dos dados secundários foi feita aos níveis 

individual, agregado, e  das unidades sanitárias, são dados recolhidos de forma rotineira pelas 

equipas distritais e provinciais para fins de monitoria e relatórios programáticos. 
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3. Estratégia da Amostragem 

Todos os dados disponíveis no banco de dados eletrónico de pacientes OpenMRS foram incluídos 

na análise. Dados desidentificados recolhidos de forma rotineira foram extraídos do OpenMRS 

para esta análise de coorte retrospetiva. 

 

4. Métodos  

Incluímos dados de todos os pacientes HIV positivos (crianças e adultos de todas as idades) que 

foram identificados nos serviços de ATS em qualquer ponto de entrada e que estavam inscritos 

nos serviços de HIV, no período de Outubro de 2017 a Setembro de 2018 em todos as US apoiadas 

pela FGH no distrito de Quelimane. Não houve critérios de exclusão específicos. 

 

Descrição dos termos-chave 

Para os propósitos desta avaliação, a retenção precoce nos cuidados foi definida como uma 

retenção de três meses, com pelo menos três levantamentos de TARV nos primeiros 99 dias após 

o início da TARV. Para o estado de imunodeficiência (no momento da inscrição nos cuidados), foi 

considerada uma contagem de células CD4 (células/mm3) medida nos 30 dias após a inscrição nos 

cuidados de HIV (uma vez que um resultado da contagem de células CD4 mais de um mês após a 

inscrição pode ser influenciado por início da TARV). As contagens de células CD4 são 

apresentadas como valores absolutos para crianças ≥ 5 anos de idade e adultos, enquanto que em 

crianças menores de cinco anos é apresentado em valores percentuais, devido às diferenças 

relacionadas com a idade na contagem de linfócitos, em crianças muito pequenas (isto é, com 

menos de 5 anos de idade) com contagens totais de linfócitos significativamente mais altas. O 

tempo de apresentação aos cuidados foi definido pelo período de 30 dias após a inscrição nos 

serviços de HIV. A pontualidade do início da TARV foi definida como o início da TARV dentro 

de 15 dias após o diagnóstico através de um teste HIV positivo. Os pontos de entrada de HIV 

foram definidos como UATS, SMI, ATIP e outros, onde “Outro” inclui qualquer ponto de entrada 

que não seja ATIP, SMI ou UATS (incluindo serviços/sectores para a Tuberculose [TB], violência 

baseada no género [VBG], testes comunitários, encaminhados de outra US, serviços amigos de 

adolescentes e jovens [SAAJ], clínicas privadas, etc.). A retenção precoce (3 meses) foi definida 

como tendo pelo menos três recolhas de TARV em 99 dias a partir da data de início da TARV. 

 

5. Plano de Análise   

A análise foi descritiva, e os dados são apresentados em totais/números, por unidade sanitária, por 

sector onde ocorreu o ATS para os pacientes que iniciaram TARV. A análise foi feita através de 

frequências, médias e desvio padrão (dp), bem como medianas e intervalos interquartis (IQR) 

fornecidos. Um modelo de regressão logística de efeito misto foi usado com retenção precoce nos 
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cuidados como resultado e local (isto é, unidade sanitária) como efeito aleatório. Todas as análises 

estatísticas foram realizadas com o apoio dos softwares STATA/SE 15.1 (Statacorp LLC, Tx, US) 

e versão R 4.0.5 [6]. 

 

6. Limitações do desenho 

Houve várias limitações na realização desta avaliação. A avaliação incluiu apenas dados das 

unidades sanitárias do distrito mais urbano da cidade de Quelimane e, como tal, os resultados 

podem não ser generalizáveis para o mesmo grupo populacional que vive nas zonas rurais da 

província da Zambézia. O período de avaliação foi de um ano, mas o ano de inclusão foi medido 

no período de Outubro de 2017 a Junho de 2018 para permitir análise de retenção nos cuidados e 

captação de análise de contagem de células CD4, o que poderia limitar a interpretabilidade destes 

resultados, especificamente relacionados a uma limitação na deteção de quaisquer tendências 

significativas durante este curto período e uma limitação na aplicação destes resultados a um 

período programático mais longo subsequente. 

Como foram utilizados dados de rotina, estes resultados/constatações estão sujeitos à qualidade e 

integridade do registo de dados e entrada no sistema eletrónico de rastreio de pacientes OpenMRS. 

Os dados de utentes que foram diagnosticadas com HIV nas US selecionadas, mas não se 

inscreveram nos cuidados de HIV não foram incluídos na análise. 

Além disso, embora os dados do estadio clínico da OMS estivessem disponíveis, há dúvidas sobre 

a fiabilidade destes dados, pois estes resultados foram os mesmos para todos os pacientes incluídos 

na análise (ou seja, todos tinham o mesmo estadio clínico da OMS documentado). Como nenhuma 

tendência pôde ser avaliada com base nestes dados homogéneos, esta análise não foi realizada 

conforme planeado. 

 

7. Considerações Éticas 

Esta análise de dados secundários está coberta pelo protocolo geral “Melhoria da Qualidade para 

os Cuidados e Tratamento do HIV na província da Zambézia da República de Moçambique no 

âmbito do Plano de Emergência do Presidente dos EUA para o Alívio da SIDA (PEPFAR)”. O 

plano de uso e avaliação de dados foi aprovado pela Comité de Ética da VUMC (#201887); pelo 

Comité Institucional de Bioética para Saúde – Zambézia (Ref # CIBS-Z-20);  foi revisto de acordo 

com os procedimentos de proteção de investigação humana dos Centros de Controlo e Prevenção 

de Doenças (CDC) e foi definido como investigação, mas os investigadores do CDC não 

interagiram com seres humanos nem tiveram acesso a dados ou espécimes identificáveis para os 

fins da investigação. 

Todos os dados incluídos nesta análise foram dados programáticos desidentificados e dados 

agregados. Os bancos de dados eletrónicos descritos na secção Métodos foram armazenados em 

servidores criptografados e protegidos por senha nos escritórios da FGH. Os dados 
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desidentificados foram extraídos desses bancos de dados seguros e enviados através de 

transferência segura de arquivos para o pessoal chave relevante da FGH e VUMC (ou seja, os 

bioestatísticos) para análise. 

 

8. Envolvimento das Partes Interessadas 

As equipas técnicas da FGH têm colaborações contínuas com as principais partes interessadas que 

trabalham nas unidades sanitárias e nas comunidades com as quais estão envolvidas. A nota 

conceptual e o plano de avaliação para esta avaliação de análise de dados secundários foram 

elaborados com o apoio das autoridades a nível provincial e distrital e aprovados pela instituição 

patrocinadora CDC-Moçambique. 

 

9. Desvios do Âmbito do Trabalho (SOW) / Protocolo 

Não houve desvio significativo da nota conceptual proposta. No entanto, conforme detalhado na 

seção Limitações acima, houve um resultado que não pudemos avaliar nestas análises. 

 

10. Garantia de Qualidade dos Dados 

Os dados programáticos usados nesta avaliação foram submetidos a processos rotineiros de 

verificação de dados conduzidos por membros da  equipa de Monitoria e Avaliação (M&A) da 

FGH, treinados para o efeito. Todos os dados foram armazenados em segurança em bancos de 

dados protegidos por senha nos escritórios da FGH ao nível distrital e provincial. O desempenho 

dos indicadores do programa foi monitorado pela equipa da US. Todos os indicadores 

subsequentes foram recolhidos e reportados internamente mensalmente pela equipa de Sistemas 

de Informação em Saúde (SIS), seguindo o período regular de reporte dos dados do programa. 

Após a extração e receção do conjunto de dados solicitado para esta avaliação/análise, os dados 

foram limpos e revistos para garantir que fossem consistentes e apropriados, respeitando os 

critérios de inclusão da avaliação. 

 

4. Constatações 
 

4.1. Demografia 

 

Um total de 13.803 pacientes inscritos nos cuidados do HIV foram incluídos na análise. A Tabela 

1 descreve os principais dados demográficos. Quatro por cento dos pacientes identificados eram 



Otimização ATIP, Relatório Final, Versão 1.1, Janeiro 2022 

13 
 

crianças menores de 5 anos (n=500), 3% (n=365) tinham entre 5 e 14 anos. Os 90% restantes 

(n=12.938) dos pacientes foram considerados adultos por notificação programática (ou seja, 15 

anos de idade ou mais). 

No geral, 38% (n=5.267) dos pacientes foram diagnosticados nos serviços do ATIP; 29% 

(n=4.055) nos serviços de UATS e 19% (n=2.612) nos serviços de SMI. 

 

Tabela 1. Características dos pacientes (n=13.803) 

  <5 5-14 15+ [TODOS] 

  N=500 N=365 N=12938 N=13803 

Sexo         

Feminino 257 (51.4%) 222 (60.8%) 7907 (61.1%) 8386 (60.8%) 

Masculino 243 (48.6%) 143 (39.2%) 5031 (38.9%) 5417 (39.2%) 

Ponto de Entrada nos Cuidados         

SMI 202 (40.4%) 4 (1.10%) 2406 (18.6%) 2612 (18.9%) 

Sem informação 35 (7.00%) 66 (18.1%) 985 (7.61%) 1086 (7.87%) 

Outro 22 (4.40%) 29 (7.95%) 732 (5.66%) 783 (5.67%) 

ATIP 177 (35.4%) 178 (48.8%) 4912 (38.0%) 5267 (38.2%) 

UATS 64 (12.8%) 88 (24.1%) 3903 (30.2%) 4055 (29.4%) 

Unidade Sanitária          

17 de Setembro 45 (9.00%) 48 (13.2%) 1677 (13.0%) 1770 (12.8%) 

24 de Julho 41 (8.20%) 37 (10.1%) 1138 (8.80%) 1216 (8.81%) 

4 de Dezembro 24 (4.80%) 30 (8.22%) 1092 (8.44%) 1146 (8.30%) 

Chabeco 26 (5.20%) 37 (10.1%) 839 (6.48%) 902 (6.53%) 

Coalane 55 (11.0%) 39 (10.7%) 1245 (9.62%) 1339 (9.70%) 

Incidua 44 (8.80%) 21 (5.75%) 968 (7.48%) 1033 (7.48%) 

Madal 34 (6.80%) 26 (7.12%) 1034 (7.99%) 1094 (7.93%) 

Malanha 20 (4.00%) 11 (3.01%) 389 (3.01%) 420 (3.04%) 

Maquival Rio 9 (1.80%) 5 (1.37%) 227 (1.75%) 241 (1.75%) 

Maquival Sede 48 (9.60%) 16 (4.38%) 889 (6.87%) 953 (6.90%) 

Micajuine 34 (6.80%) 22 (6.03%) 851 (6.58%) 907 (6.57%) 

Namuinho 52 (10.4%) 24 (6.58%) 866 (6.69%) 942 (6.82%) 

Sangarivera 36 (7.20%) 29 (7.95%) 709 (5.48%) 774 (5.61%) 

Varela 19 (3.80%) 7 (1.92%) 429 (3.32%) 455 (3.30%) 

Zalala 13 (2.60%) 13 (3.56%) 585 (4.52%) 611 (4.43%) 

Estado Civil*          

A viver só     3851 (38.3%)   

A viver juntos     6195 (61.7%)   

Escolaridade conseguida*         

Primária ou menos     7640 (65.4%)   

Secundária ou mais     4040 (34.6%)   
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* NOTA: Estas variáveis demográficas foram reportadas apenas para pacientes adultos. 

 

4.2. Captação de pacientes HIV-positivos nos serviços de HIV 

 

Neste período de 12 meses, no cenário do ATIP, houve um aumento observado no último trimestre 

do período avaliado. A proporção de recém-identificados como HIV-positivos diagnosticados pelo 

ATIP aumentou de 37% em Outubro de 2017 para 45% em Setembro de 2018. Não houve aumento 

significativo no número de pacientes diagnosticados com HIV registados em geral (ou seja, em 

todos os setores de ATS combinados) (Figuras 1a-c). 
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Figura 1a. Figura superior: Número total de pacientes HIV positivos, inscritos nos serviços de HIV. Figura 

inferior: a linha preta corresponde ao número de pacientes com seroestado positivo para HIV inscritos nos 

serviços de HIV por sector (Outubro 2017 - Setembro 2018) e a linha azul é a respetiva proporção de 

pacientes inscritos (adultos ≥15 anos de idade). 
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Figura 1b. Figura superior: Número total de pacientes HIV positivos, inscritos nos serviços de HIV. Figura 

inferior: a linha preta corresponde ao número de pacientes seropositivos inscritos nos serviços de HIV por 

sector (Outubro 2017 - Setembro 2018) e a linha azul é a respetiva proporção de pacientes inscritos 

(Crianças dos 5 aos 14 anos de idade). 
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Figura 1c. Figura superior: Número total de pacientes HIV positivos, inscritos nos serviços de HIV. Figura 

inferior: a linha preta corresponde ao número de pacientes seropositivos inscritos nos serviços de HIV por 

sector (Outubro 2017 - Setembro 2018) e a linha azul é a respetiva proporção de pacientes inscritos 

(Crianças <5 anos de idade). 

 

4.3. Tendências no estadio clínico, imunológico e virológico de pacientes com novo 

diagnóstico positivo para HIV no momento da sua apresentação nos cuidados, 

se submetidos a ATS num ambiente de UATS versus ATIP 
 

1. Estadiamento clínico à entrada nos cuidados: esta análise de tendência não foi realizada, 

pois todos os pacientes incluídos na avaliação foram classificados como estando no estadio 

clínico 1 da OMS. 

 

2. Estado imunológico à entrada, por faixa etária.  

 

Grupo de pacientes: Adultos ≥15 anos de idade 
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O número médio de dias desde a inscrição nos cuidados até a primeira contagem de células CD4 

foi de 11 dias (IQR 7-16). 

A contagem mediana de células CD4 entre pacientes com 15 anos ou mais foi de 346 células/mm3 

(IQR 187-549). Por ponto de entrada, a contagem mediana de células CD4 na entrada nos cuidados 

foi menor entre os pacientes diagnosticados via ATIP (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Estado imunológico à entrada, por sector 
 

N Mediana (IQR) 

ATIP (N=4912) 1616 (35%) 305 (158 ; 502) 

SMI (N=2406) 1711 (42%) 394 (259 ; 560) 

UATS (N=3903) 1772 (45%) 330 (176 ; 533) 

OUTRO* (N=732) 113 (16%) 375 (159 ; 616) 

ND** (N=985) 123 (14%) 437 (232 ; 632) 

 

* A categoria OUTRO inclui qualquer ponto de entrada que não seja ATIP, SMI ou UATS (incluindo serviços/sectores 

para a Tuberculose [TB], violência baseada no género [VBG], testes comunitários, encaminhados de outros serviços 

amigáveis para a US, adolescentes e adultos jovens [SAAJ], clínicas privadas, etc.). 

** ND, ou não disponível, refere-se a dados para os quais o ponto de entrada não é indicado/desconhecido. 

 

No geral, a contagem mediana de células de CD4 mudou de 357 células/mm3 (IQR 201-550) 

(Outubro de 2017) para 310 células/mm3 (IQR 179-538) (Junho de 2018) (Figura 2). Dentro do 

sector do ATIP, os valores passaram de 333 células/mm3 (IQR 173-510) para 282 células/mm3 

(IQR 167-428). 
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Figura 2. Contagens mensais de células CD4, por ponto de entrada (adultos ≥15 anos de idade). 
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Grupo de pacientes: Crianças dos 5 aos 14 anos de idade 

O número médio de dias desde a inscrição nos cuidados até a primeira contagem de células CD4 

foi de 10 dias (IQR 7-15). A contagem mediana de células CD4 entre os pacientes de 5-14 anos de 

idade foi de 389 células/mm3 (IQR 231-731), as variações por ponto de entrada são apresentados 

na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Estado imunológico à entrada, por sector 

 
 

N Mediana (IQR) 

AITP (N=145) 52 (36%) 384 (193 ; 677) 

SMI (N=5) 3 (60%) 341 (180 ; 511) 

UATS (N=88) 39 (44%) 546 (240 ; 826) 

OUTRO* (N=23) 4 (13%) 497 (258 ; 695) 

ND** (N=65) 8 (12%) 468 (277 ; 960) 

 

* A categoria OUTRO inclui qualquer ponto de entrada que não seja ATIP, SMI ou UATS (incluindo serviços/sectores 

para a Tuberculose [TB], violência baseada no género [VBG], testes comunitários, encaminhados de outros serviços 

amigáveis para a US, adolescentes e adultos jovens [SAAJ], clínicas privadas, etc.). 

** ND, ou não disponível, refere-se a dados para os quais o ponto de entrada não é indicado/desconhecido. 

 

No geral, a contagem mediana de células CD4 mudou de 382 células/mm3 (IQR 245-716) (Outubro 

de 2017) para 260 células/mm3 (IQR 224-550) (Junho de 2018) (Figura 3). Para o ATIP, os valores 

variaram de 476 células/mm3 (IQR 269-679) para 314 células/mm3 (IQR187-640) no mesmo 

período. 



Otimização ATIP, Relatório Final, Versão 1.1, Janeiro 2022 

21 
 

 

  

 

Figura 3. Contagens mensais de células CD4, por ponto de entrada (Crianças dos 5 aos 14 anos de idade). 
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Grupo de pacientes: Crianças com menos de 5 anos de idade 

Entre as crianças menores de 5 anos, foram utilizadas as percentagens de contagem de células 

CD4. Os dados estavam disponíveis para 80 crianças (16%). O quadro abaixo (Tabela 4) mostra 

a média e a mediana da percentagem de contagem de células CD4, por sector. 

 

Tabela 4. Estado imunológico de crianças dos 0 aos 4 anos, por ponto de entrada 

 
 

N Mediana (IQR) 

AITP (N = 135) 31 (23%) 20.0 (14.5 ; 25.6) 

SMI (N = 157) 26 (17%) 21.9 (9.6 ; 27.1) 

UATS (N = 49) 20 (41%) 19.7 (14.5 ; 27.8) 

ND (N = 30) 3 (10%) 37.6 (27.3 ; 40.3) 

 

A percentagem média de contagem de células CD4 mudou de 18% (IQR 14-29) em Outubro de 

2017 para 14% (IQR 2-29) em Junho de 2018 (Figura 4). Para o ATIP, no mesmo período, a 

percentagem passou de 17% (IQR 15-20) para 21% (IQR 13-23). 
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Figura 4. Percentagens mensais de contagem de células CD4 (Crianças dos 0 aos 4 anos de idade). 

 

Supressão virológica 

Um total de 935 (7%) dos 13.803 pacientes tratados com TARV incluídos nesta análise tiveram 

uma CV medida entre 6 e 12 meses após o início da TARV, com a seguinte divisão: 69 (7%) dos 

935 CV iniciais documentados foram de crianças (0-14 anos de idade) e os restantes 866 (93%) de 

CV documentados iniciais eram de adultos (≥15 anos de idade). 

Oitenta e dois por cento (764) dos 935 pacientes inscritos nos cuidados em Outubro de 2017 

apresentavam carga viral indetetável, enquanto em Março de 2018 foi observada uma redução para 

76%. A figura 5 mostra as taxas de supressão viral por faixa etária. 
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Figura 5. Tendências das taxas de supressão viral, por mês/ano de inscrição para adultos (15 anos ou mais); 

e crianças (0-14 anos) (Nota: para esta análise, os dados são apresentados para as crianças em conjunto, 

com consolidação das faixas etárias dos 0-4 e dos 5-14 anos, pois havia poucos dados disponíveis na faixa 

etária dos 0 aos 4 anos). 

 

Por ponto de entrada, as taxas de supressão viral variaram (Figuras 6a-b), no entanto, se observou 

que apenas um pequeno número absoluto (69) de testes de CV foi realizado em crianças, que 

significa uma limitação na interpretação destes resultados de taxas. 
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a) 

  

b) 

  

Figura 6. Tendências na taxa de supressão viral, por ponto de entrada e por mês de inscrição para a): 

Adultos ≥15 anos de idade, e b) Crianças <15 anos de idade). 

 



Otimização ATIP, Relatório Final, Versão 1.1, Janeiro 2022 

26 
 

4.4. Associação entre o nível de imunodeficiência no momento da apresentação 

nos cuidados e a oportunidade do início da TARV 
 

Entre os 13.803 pacientes inscritos nos serviços de HIV durante o período de avaliação, 96% 

iniciaram TARV dentro de 15 dias. Portanto, a análise conforme objetivo específico proposto, não 

foi realizada. 

 

 

4.5. Associação entre o nível de imunossupressão no momento da apresentação 

nos cuidados e a taxa de retenção precoce nos cuidados  entre os novos 

inscritos em TARV  
 

Retenção precoce nos cuidados 

A retenção precoce (3 meses) foi calculada como tendo pelo menos três recolhas de TARV em 99 

dias a partir da data de início da TARV. A proporção média mensal de pacientes mantidos em 

cuidados em todos os locais foi calculada e está destacada na Figura 8 (pontos vermelhos). A taxa 

média de retenção aos 3 meses variou de 58% em Outubro de 2017 a 61% em Junho de 2018, para 

os pacientes com ponto de entrada do ATIP. 

A probabilidade de estar retido foi calculada regredindo a retenção no tempo do calendário (meses 

desde o início da avaliação) através de um modelo de efeito misto linear generalizado, com o local 

de avaliação definido como clusters. O tempo do calendário foi tratado como variável contínua e 

inserido no modelo através de splines cúbicos restritos para permitir relações não lineares. Estas 

probabilidades também são mostradas nas Figuras 7 e 8; as áreas a cinzento correspondem aos 

respetivos intervalos de confiança de 95%. 

As taxas de retenção aos 3 meses variam entre os diferentes pontos de entrada. A variação também 

foi observada dentro de cada um dos pontos de entrada ao longo do período de avaliação (Figura 

8). Entre as crianças com menos de 5 anos de idade, não foi observada variação na retenção aos 3 

meses. 
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Figura 7. Tendências de retenção, por mês, com intervalo de confiança de 95% associado, por faixa etária 

(esquerda: ≥5 anos; direita: <5 anos). Os pontos vermelhos correspondem à retenção mensal média em 

todos os sítios. 

 

 

 

 

Figura 8. Tendências de retenção, por mês, com intervalo de confiança de 95% associado, por ponto de 

entrada, (esquerda: ≥5 anos; direita: <5 anos). Os pontos vermelhos correspondem à retenção mensal 

média em todos os sítios. 
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Associação entre imunodeficiência na inscrição e a retenção precoce nos cuidados 

Para a associação de imunodeficiência e estado de retenção aos 3 meses, definimos a contagem de 

células CD4 como o resultado da contagem de células CD4 obtido no primeiro mês após a inscrição 

nos cuidados de HIV, uma vez que uma análise de contagem de células CD4/resultado disponível 

mais de um mês após a inscrição já apresenta alguma implicação pelo facto de o paciente estar sob 

os cuidados. 

Um total de 10.460 observações foram incluídas na análise. 

 

Grupo de pacientes: Adultos ≥15 anos de idade 

Estimamos a probabilidade de estar retido em função da contagem de CD4 para avaliar a 

associação entre deficiência imunológica na inscrição e estado de retenção precoce. O resultado 

(retenção) foi regredido na contagem de CD4 usando modelos lineares generalizados de efeitos 

mistos, com locais de avaliação como agrupamentos. A contagem de CD4 foi modelada através 

de splines cúbicos restritos. As curvas ajustadas são apresentadas nas Figuras 9a e 9b, para todos 

os pontos de entrada combinados e estratificados por ponto de entrada, respetivamente. 

A probabilidade de estar retido aos 3 meses aumenta ligeiramente com os níveis de contagem de 

células CD4 até atingir cerca de 500 células/mm3, mas estabiliza, ou mesmo diminui ligeiramente, 

à medida que a contagem de células CD4 na inscrição aumenta para além deste limiar. Isto foi 

observado para o número total de adultos inscritos em todos os pontos de entrada e por ponto de 

entrada do ATS (Figuras 9a-b). 

 

Figura 9a. Probabilidade de estar retido aos 3 meses, por nível de imunodeficiência, com intervalo de 

confiança de 95% associado (Adultos ≥15 anos de idade). 



Otimização ATIP, Relatório Final, Versão 1.1, Janeiro 2022 

29 
 

 

 

Figura 9b. Probabilidade de estar retido aos 3 meses, por nível de imunodeficiência, com intervalo de 

confiança de 95% associado, por ponto de entrada (Adultos ≥15 anos de idade). 

 

Grupo de pacientes: Crianças dos 5 aos 14 anos de idade 

Foram incluídas 214 observações de crianças dos 5 aos 14 anos. A probabilidade de retenção 

precoce nos cuidados foi estimada de forma semelhante ao grupo dos adultos, ou seja, modelando 

CD4 via splines cúbicos restritos e usando modelos de efeito misto com locais de avaliação como 

clusters. Em geral, a probabilidade de se encontrar retido aumentou com contagens de células CD4 

mais altas, conforme mostram as Figuras 10a-b. No entanto, este aumento não foi estatisticamente 

significativo ao nível de 5%; a variação dos níveis de CD4 do 1º ao 3º quartil, por exemplo, levou 

a uma razão de probabilidades de 1,69, com intervalo de confiança de 95% igual a [0,68; 4,19], e 

um valor de p igual a 0,257. 
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Figura 10a. Probabilidade de estar retido aos 3 meses, por nível de imunodeficiência, com intervalo de 

confiança de 95% associado (5-14 anos de idade). 

 

Figura 10b. Probabilidade de estar retido aos 3 meses, por nível de imunodeficiência, com intervalo de 

confiança de 95% associado, por ponto de entrada (5-14 anos de idade). 
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Grupo de pacientes: Crianças <5 anos 

Entre as crianças com menos de 5 anos de idade, apenas 78 observações foram incluídas. Não foi 

observada associação significativa entre a percentagem de contagem de células CD4 e a 

probabilidade de retenção (a inclinação não foi significativa ao nível de 5%, valor p=0,98, obtido 

variando a % CD4 do 1º ao 3º quantil) (Figuras 11a-b). 

 

Figura 11a. Probabilidade de estar retido aos 3 meses, por nível de imunodeficiência, com intervalo de 

confiança de 95% associado (<5 anos de idade). 

 

Figura 11b. Probabilidade de estar retido aos 3 meses, por nível de imunodeficiência, com intervalo de 

confiança de 95% associado, por ponto de entrada (<5 anos de idade). 
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5. Discussão e Conclusões 
 

Durante o período de avaliação (Outubro de 2017 a Setembro de 2018), mais de um terço (38%) 

de todos os pacientes inscritos nos cuidados de HIV foram identificados através dos serviços do 

ATIP. No entanto, os resultados da avaliação mostraram que ao longo do período de intensificação 

do ATIP, uma variação ao longo dos meses foi observada no número de pacientes recém-

diagnosticados no ambiente do ATIP, especificamente com um aumento no último trimestre do 

período de avaliação. 

Uma pergunta chave nesta avaliação programática foi avaliar se o estado imunológico, ou mais 

especificamente, o nível de imunossupressão, aquando da inscrição nos cuidados de HIV, mudou 

entre os pacientes identificados como HIV-positivos através dos serviços ATIP (comparados com 

os identificados em serviços de UATS) quando a intensificação dos serviços de ATIP foi 

sistematicamente apoiado. Os resultados indicaram que o estado imunológico não mudou 

significativamente em geral para esta coorte de pacientes durante o período de avaliação, 

independentemente do sector para ATS. A mediana geral da contagem de células CD4 foi menor 

para pacientes diagnosticados com HIV nos serviços de ATIP e UATS, em comparação com os 

diagnosticados nos serviços de SMI. Esta foi um achado que se esperava, uma vez que as mulheres 

grávidas e lactantes são testadas para o HIV através de uma estratégia de exclusão nos sectores da 

SMI de acordo com as recomendações/diretrizes do MISAU e, como tal, provavelmente estão a 

ser testadas num estadio inicial da progressão da doença; enquanto que os pacientes que 

frequentam serviços noutros sectores da US podem não ser aconselhados ou lhes ser oferecido o 

teste de HIV, a menos que estejam a sentir-se doentes ou se o paciente e/ou profissional suspeite 

de infeção pelo HIV. No geral, dentro das conclusões desta avaliação, não foi possível confirmar 

a nossa hipótese de que pacientes recém-identificados como HIV-positivos durante um período de 

optimização/ intensificação de serviços de ATIP apresentam imunossupressão menos avançada no 

momento do ATS quando comparados com pessoas recém-diagnosticadas com HIV em serviços 

de UATS autónomos.  

Houve uma redução inesperada de 15 pontos percentuais na percentagem de pacientes com uma 

primeira CV indetetável após o início da TARV durante o período de avaliação, no entanto, o 

número absoluto de resultados de CV disponíveis tendeu a baixar no final do período de um ano. 

Colocámos a hipótese de que isto esteja relacionado com o menor tempo de acompanhamento para 

os pacientes que se inscreveram nos cuidados mais tarde no período de avaliação, pois a extração 

de dados foi realizada em Dezembro de 2018 e os pacientes podiam não ter ainda realizado o teste 

de rotina de CV e/ou os resultados terem sido devolvidos à US nesse momento no tempo. Não 

foram encontradas diferenças significativas nos resultados das primeiras CVs entre os vários 

pontos de entrada. 

No geral, para pacientes com 5 anos de idade ou mais, a taxa de retenção aos três meses nos 

cuidados foi relativamente alta e aumentou ligeiramente durante o período de avaliação. Entre as 
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crianças com menos de 5 anos de idade, não houve variação na retenção precoce nas taxas de 

cuidados observadas ao longo do tempo. 

A cobertura da contagem de células CD4 foi, em geral, baixa entre crianças e adultos. Esta é uma 

tendência observada em Moçambique, uma vez que a análise de CD4 já não é obrigatória para a 

tomada de decisão sobre o início da TARV. 

Entre os pacientes com 15 anos de idade ou mais, a probabilidade de se encontrar nos cuidados 

aos três meses aumenta ligeiramente com níveis mais baixos de contagem de células CD4 no início 

dos cuidados, mas estabiliza, e possivelmente diminui ligeiramente, à medida que a contagem de 

células CD4 aumenta. Entre as crianças de 5 aos 14 anos de idade, a probabilidade de retenção 

geralmente aumenta com o aumento da contagem de células CD4. Não foram observadas 

diferenças na probabilidade de retenção entre crianças com menos de 5 anos de idade durante o 

período de avaliação. A probabilidade de retenção precoce nos cuidados para todas as crianças 

(pacientes <15 anos) foi ligeiramente maior do que para pacientes adultos, o que pode ser devido 

à maior motivação por parte dos pais/cuidadores em manter os seus filhos comprometidos com um 

tratamento que melhore a sua saúde e as suas possibilidades de sobrevivência [7]. Uma tendência 

positiva foi observada na proporção de pacientes que permaneciam nos cuidados três meses após 

a inscrição, medidos como retidos (ou seja, activos) nos cuidados no final do período de 

acompanhamento. 

De salientar que houve dois objetivos pretendidos para os quais as análises não foram 

posteriormente realizadas devido à homogeneidade dos dados. Como todos os pacientes da coorte 

de avaliação foram documentados como tendo a doença em estadio clínico 1 da OMS, não foi 

possível avaliar qualquer tendência no estado clínico comparando por sector de ATS (ou seja, um 

dos componentes do primeiro objetivo). Da mesma forma, como quase todos (96%) os pacientes 

da coorte iniciaram a TARV no espaço de 15 dias da apresentação nos cuidados do HIV, foi 

determinado que uma análise que fizesse uma leitura do nível de imunossupressão no momento da 

apresentação nos cuidados e a oportunidade do início da TARV não seria informativa para 

qualquer associação possível (ou seja, o segundo objetivo).  

Observámos acima das limitações da conceção desta avaliação, porém, que uma limitação 

adicional estava relacionada com o facto de não termos recolhido dados sobre o número de 

pacientes testados para o HIV em cada um dos sectores, pois isso não estava dentro do âmbito 

desta avaliação; como tal, não fomos capazes de avaliar quaisquer tendências nas taxas de 

positividade do HIV nos sectores que prestam serviços de ATS. 

Gostaríamos de reconhecer que estamos impedidos de fazer muitas recomendações programáticas 

com base nestes resultados, não apenas pelas razões observadas na secção Limitações, mas também 

porque esta abordagem de otimização ATIP foi substituída por outras estratégias de melhoria ATIP 

lideradas pelo MISAU e implementadas em parceria pela FGH e DPS-Z. 
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Embora estes resultados clarifiquem as questões críticas sobre o efeito desta estratégia de 

otimização do ATIP, no desempenho programático no momento da implementação, um ponto 

importante para estes esforços de avaliação foi destacar a importância de dirigir, expandir e avaliar 

estas estratégias programáticas em evolução para o sucesso na otimização dos resultados do ATIP. 

 

6. Plano de Divulgação 
 

O relatório será traduzido para português e partilhado/divulgado com as partes 

interessadas/parceiros ao nível local/distrital, onde os resultados serão discutidos conforme 

necessário para refletir sobre estratégias de melhoria com vista a aumentar o número de pacientes 

identificados como HIV positivos no ATIP e noutros serviços, bem como a retenção do paciente 

nos cuidados. 

 

7. Apêndices  
 

Protocolo aprovado/ SOW 

A análise dos dados secundários está abrangida pelo protocolo “Melhoria da Qualidade dos 

Cuidados e Tratamento do HIV na província da Zambézia da República de Moçambique no âmbito 

do Plano de Emergência do Presidente dos EUA para o Alívio do SIDA (PEPFAR)”, aprovado em 

Moçambique pelo Comité Institucional de Bioética em Saúde da Zambézia(CIBS-Z) e nos EUA 

pelo Comité de Ética da  VUMC. A nota conceptual aprovada é submetida, para referência, 

juntamente com este relatório final. 

 

Consentimento informado 

O consentimento informado não foi necessário para o uso de dados nesta avaliação, pois era uma 

análise secundária de dados programáticos desidentificados e recolhidos de modo rotineiro. Uma 

dispensa de consentimento foi aprovada, pois a avaliação não envolvia mais do que um risco 

mínimo, não teria sido possível sem a dispensa, esta dispensa não prejudicou os direitos nem o 

bem-estar dos pacientes cujos dados foram incluídos na avaliação. 

 

Bionotas 

Não aplicável. 
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Declaração de conflito de interesse 

Os colaboradores nesta avaliação não têm conflitos de interesse a declarar. 

 

Custos de avaliação 

Os custos de avaliação foram limitados ao tempo de pessoal necessário para extração e análise de 

dados secundários de rotina, revisão e discussão de resultados e preparação de relatórios. 

 

Quadro lógico da avaliação 
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