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Resumo  
 

Contexto 

Na sequência da rápida expansão da prestação de serviços abrangentes de HIV para unidades sanitárias 

apoiadas pela FGH na província da Zambézia, onde a VUMC/FGH tem vindo a trabalhar desde 2007, os 

relatórios programáticos mostravam que as mulheres grávidas e lactantes tinham taxas de retenção de 

cuidados mais baixas quando comparadas com as outras mulheres e homens com idades correspondentes. 

Especificamente, em 2018-2019 (por relatório programático do PEPFAR), as taxas de retenção aos 12 

meses nos cuidados entre mulheres grávidas e lactantes foram, em média, cinco a oito pontos percentuais 

menores quando comparadas as mulheres e homens da mesma idade. Desde 2013, Moçambique adoptou a 

Opção B+ para a prevenção da transmissão de mãe para filho (PTV), que é o início imediato da terapia anti-

retroviral combinada (TARV) a todas as mulheres grávidas para toda a vida, independentemente do estado 

imunológico/contagem de CD4+. Contudo, para que a Opção B+ alcance o seu máximo benefício de saúde 

pública na perspectiva de redução da transmissão vertical (PTV), é essencial que as mulheres seropositivas 

inscritas nos serviços da Opção B+ permaneçam empenhadas nos cuidados. Muito tem sido publicado sobre 

a Opção B+ em países vizinhos como o Malawi, mas literatura sobre as barreiras identificadas que limitam 

a aceitação, adesão, e retenção da Opção B+ em Moçambique é menos robusta. Por conseguinte, nesta 

avaliação, procurámos compreender melhor os factores que influenciam a retenção a curto e longo prazo 

de mulheres grávidas em cuidados, a fim de determinar os melhores meios para identificar as mulheres com 

maior risco de atrito na província da Zambézia, Moçambique. Esta compreensão pode levar a um melhor 

desenho do programa de TARV para reduzir o atrito entre as mulheres em TARV durante a gravidez. 

 

Materiais e métodos 

Foi feito um estudo de métodos mistos: 1) Foram realizadas discussões de grupo focal entre mulheres 

grávidas e lactantes (MGL) seropositivas em oito unidades sanitárias (cinco rurais, três urbanos) para 

avaliar as barreiras e facilitadores da retenção na cascata de cuidados com a Opção B+. 2) Em quatro 

unidades sanitárias (duas rurais, duas urbanas), realizou-se um inquérito de saída entre mulheres grávidas 

seropositivas (≥18 anos de idade) na sua primeira visita de cuidados pré-natais (CPN). O inquérito continha 

12 perguntas à escala de Likert, variando de 1 (não confiante) a 5 (altamente confiante), quantificando o 

nível de confiança para regressar à unidade sanitária (US) na presença de um hipotético factor de risco. As 

perguntas baseavam-se em resultados de um estudo qualitativo anterior entre mulheres grávidas/lactantes e 

cobriam os seguintes factores: factores individuais (compreensão da necessidade de um tratamento ao longo 

da vida, efeitos secundários, crença na exactidão dos resultados do HIV, crença na eficácia do tratamento), 

factores sociais (compreensão da necessidade de um tratamento ao longo da vida, permissão do parceiro, 

encorajamento do parceiro, participação do parceiro), factores estruturais (distância), factores institucionais 

(atitude do pessoal, tempo de espera). As pontuações do Likert foram divididas em duas categorias ("não 

confiante" [pontuações 1-3] e "confiante" [pontuações 4-5]). Os dados clínicos foram extraídos dos registos 

médicos electrónicos. A análise de regressão logística, ajustada à idade, educação, residência, ocupação, e 

experiência em terapia anti-retroviral (TARV), foi realizada para avaliar associações entre vários factores 

(individuais e agrupados) e a retenção aos 3 meses (definida como ≥3 TARV pick-ups de medicamentos 
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no prazo de 99 dias após a data do inquérito); 3) Nas mesmas quatro unidades sanitárias (duas rurais, duas 

urbanas), para a avaliação do apoio psicossocial, foram feitos inquéritos de saída com mulheres 

seropositivas que frequentavam os serviços de cuidados pré-natais juntamente com uma revisão do processo 

clínico para avaliar a exaustividade das formas de apoio psicossocial (APSS), incluindo os componentes de 

prevenção positiva (PP); e 4) ainda nas mesmas quatro unidades sanitárias (duas rurais, duas urbanas), 

foram realizadas entrevistas em profundidade com os profissionais de saúde para avaliar seu conhecimento 

em relação ao formulário de APSS/ PP 

 

Resultados 

Em Janeiro e Fevereiro de 2019, 60 mulheres grávidas e lactantes foram incluídas em grupos focais em oito 

US em Quelimane, Namacurra e Inhassunge. Os efeitos secundários dos medicamentos, a forma como os 

profissionais de saúde tratam os pacientes, o tempo de espera necessário para serem atendidos e a distância 

de casa para a US foram considerados como as principais barreiras à retenção nos serviços. Por outro lado, 

a percepção de que tomar TARV pode ajudar a manter-se saudável e a cuidar das crianças, que elas terão 

filhos saudáveis, o aconselhamento que recebem na US e o acompanhamento feito nas suas casas através 

das visitas das Mães Mentoras (educadoras de pares), foram relatados como facilitadores, o que encorajou 

as mulheres a regressar a US. 

Entre Fevereiro e Abril de 2019, 123 mulheres completaram o inquérito de saída (nível de confiança) e 

tinham dados clínicos disponíveis. A idade média à data do inquérito era de 25 anos [IQR 18-40], 52% (64) 

residiam em áreas urbanas, e 30% (34) não tinham qualquer educação formal. Os níveis de confiança eram 

elevados para todos os factores. Uma associação positiva, mas não estatisticamente significativa, foi 

observada para as pontuações de confiança na maneira em que se relacionam com o desejo do paciente de 

permanecer nos cuidados, apesar da distância geográfica e a possibilidade de efeitos secundários 

relacionados à medicação ARV nas taxas de retenção aos 3 e 6 meses.  

De Setembro a Novembro de 2019, 17 profissionais de saúde (5 conselheiros, 6 enfermeiros e 6 gestores), 

13 (77%) dos quais eram do sexo feminino, foram entrevistados para avaliar os seus conhecimentos em 

relação ao formulário APSS/ PP. Geralmente, demonstraram sólidos conhecimentos sobre o formulário 

APSS/PP e a importância da sua utilização para a recolha adequada de dados, incluindo dados relacionados 

com a retenção em serviços de PTV. A sobrecarga de trabalho foi indicada como sendo uma das principais 

razões para o preenchimento deficiente ou incompleto dos formulários APSS/PP. Os respondentes também 

mencionaram que reconheceram a sua própria falta de compreensão ou domínio de alguns conceitos no 

formulário, agravada pelo facto de nem todos terem recebido formação sobre como preencher o formulário. 

Entre Setembro e Novembro de 2019, foram conduzidas 189 entrevistas entre mulheres grávidas sobre a 

percepção dos serviços de PSS recebidos. As mulheres relataram que as enfermeiras não discutiram todos 

os aspectos durante a visita, mas 150 (81%) mulheres relataram que a enfermeira explicou como tomar o 

TARV e metade (50%) relatou que a enfermeira discutiu os efeitos secundários do TARV. Cerca de um 

terço (35%) disse que a enfermeira perguntou sobre o apoio do parceiro/família, e 76 (41%) informaram 

que a enfermeira perguntou sobre as dificuldades em chegar à US. De todos os participantes, 116 (62%) 

relataram que também tinham sido vistos por um(a) conselheiro(a), e para 43 (37%) deles, isto aconteceu 

numa sala específica na US. Tal como na visita com a enfermeira, a maioria (104, 90%) referiu ter recebido 
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informações sobre o tratamento, e 69 (59%) disse que os efeitos secundários do TARV foram discutidos. 

A importância do envolvimento do parceiro foi discutida segundo 80 (69%) mulheres, e cerca de dois terços 

(66%) das mulheres disseram que a revelação foi discutida. Em cerca de metade dos casos, o 

aconselhamento foi dado por conselheiros sobre quem pode dar apoio dentro da família ou comunidade 

(56, 48%) e como revelar o seu seroestado (61, 53%).  

A integralidade do formulário APSS/PP foi revista para os 186 participantes do inquérito de saída de apoio 

psicossocial. A componente dos factores PSS que influenciam a adesão foi completa para 73% dos 

ficheiros, incompleta para 24%, e para 4 (2%), não foi preenchida qualquer informação. Apenas 26% da 

componente das sessões PP foi correctamente preenchida, enquanto que para 72% esta secção estava 

incompleta.  

Conclusões 

Não se encontrou uma associação entre as respostas das mulheres seropositivas ao inquérito e o seu nível 

de confiança em relação à sua intenção de retornar à unidade sanitária (ou seja, de permanecer em cuidados) 

após a sua primeira visita pré-natal e a retenção actual aos 3 e 6 meses. Isto sugere que embora as mulheres 

possam ter inicialmente boas intenções, outras barreiras relacionadas com a CPN podem desempenhar um 

papel, contrariando a intenção de permanecer nos cuidados. O aconselhamento abrangente de cuidados pré-

natais desde o início da gravidez continua a ser fundamental para prevenir o desgaste precoce.  Para 

melhorar a adesão das mulheres aos serviços da Opção B+ e da PTV em geral, devem ser promovidas 

estratégias que envolvam as Mães Mentoras que oferecem apoio psicossocial, e diferentes modelos, tais 

como a dispensa trimestral ou semestral de medicamentos, para aumentar a procura e a aceitação destas 

opções de apoio para as pessoas elegíveis. Além disso, a prestação de serviços empáticos, a transição para 

o dolutegravir (um inibidor da cadeia de integrase) de um inibidor da transcriptase reversa não nucleotídica, 

regimes à base de efavirenz para melhorar a tolerabilidade do tratamento e informações/ aconselhamento 

adicionais sobre o tratamento e discussão de possíveis barreiras e como superá-los, podem contribuir à 

retenção das mulheres nos cuidados. 

 

 

Contextualização do Projecto 

 

As diretrizes de prevenção de transmissão vertical (PTV), ou prevenção de transmissão de mãe para filho, 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2010 recomendaram o início da terapia antirretroviral 

combinada (TARV) durante toda a vida para mulheres com valores de contagem de células CD4+ ≤350 

células/mm3 e/ou doença de estádio clínico 3 ou 4 da OMS (1). Duas estratégias de profilaxia antirretroviral 

(TARV) foram recomendadas para mulheres inelegíveis para o tratamento; A Opção A e a Opção B 

envolveram o início da medicação TARV logo na 14ª semana de gestação e continuada até sete dias após 

o parto ou interrupção da amamentação (2). Numa tentativa para efetivamente abordar a transmissão 

vertical (TV) do HIV e expandir a cobertura, o Malawi adotou a Opção B+ em 2011, que recomendava o 

início da TARV independentemente da contagem de células CD4+, assim que uma mulher grávida ou 

lactante (MGL) fosse diagnosticada e depois continuada para a vida. As diretrizes da OMS foram 



 

7 
 

actualizadas em 2013 para endossar a Opção B+ como a estratégia de PTV preferida em países com a maior 

carga de HIV (3) e, desde então, foi adotada pela maioria desses países com carga elevada, incluindo 

Moçambique.  

 

Em 2020, a percentagem de mulheres grávidas a viver com HIV que estavam a receber terapia 

antirretroviral (TARV) aumentou para mais de 95%, enquanto 13.000 novas infeções por HIV ocorreram 

entre crianças (0-14 anos de idade) em Moçambique (4). 

 

A eficácia e a sustentabilidade destes programas de expansão dependem da minimização da taxa de perda 

de seguimento (abandonos), que continua a ser um problema na África Subsaariana (AS). Foram realizadas 

inúmeras intervenções para melhorar a retenção em programas de PTV na AS. Estes incluem lembretes a 

partir de telemóveis (lembretes através do sistema de mensagens curtas [SMS]), uso de agentes 

comunitários de saúde para localização de contactos, comprometimento/envolvimento do parceiro 

masculino, transferências monetárias condicionais, apoio de pares (por exemplo, de mãe para mãe) e 

integração dos serviços de PTV (5, 6). 

 

Revisões sistemáticas destas intervenções apoiam o envolvimento do parceiro masculino e lembretes de 

SMS a partir de telemóveis como estratégias eficazes de retenção com vários níveis de sucesso (7, 8). Com 

esforços significativos para melhorar a retenção, as taxas de retenção de Moçambique mostram que em 

2020, a taxa de retenção a 3 meses entre as mulheres grávidas era de 83% (9). 

 

Um estudo implementado em três regiões de Moçambique antes da introdução da estratégia PTV Opção 

B+ revelou várias barreiras/obstáculos para as mulheres que procuram cuidados de saúde. Estas barreiras 

incluíram o seguinte: uma preferência para procura de atendimento fora da US (por exemplo, receber 

cuidados de practicantes de medicina tradicional), descrença do resultado do teste, medo de divulgação e 

tempos de espera prolongados na US. A esperança para o futuro da sua criança foi vista como um importante 

facilitador na busca pela saúde das crianças expostas e infetadas pelo HIV (10). 

 

Um estudo formativo de 2014 nas províncias de Sofala e Manica mostrou, como barreiras, o estigma, os 

tempos de espera prolongados na US e aconselhamento de má qualidade, enquanto que os grupos de apoio 

foram vistos como benéficos, ou seja, promovem a retenção nos cuidados (11). Na sua revisão, Hogdson et 

al. observaram que uma compreensão profunda dos factores individuais, interpessoais e comunitários era 

necessária para melhorar as taxas de retenção em programas de PTV na AS (12). 

Esta avaliação procurou compreender as barreiras e facilitadores para a retenção nos cuidados da Opção 

B+ na província da Zambézia. Adicionalmente, pretendiamos avaliar a prestação de serviços de apoio 

psicossocial para gestantes soropositivas. 

 

Objectivos da Avaliação e Questões 
 

A informação obtida nesta avaliação irá permitir uma melhor compreensão dos factores de curto e longo 

prazo que influenciam a retenção de mulheres grávidas e lactantes na cascata de cuidados de PTV na 
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província da Zambézia. Através do envolvimento das relevantes partes interessadas, como participantes 

pacientes e funcionários do Ministério da Saúde (MISAU), esperamos obter mais informações que ajudarão 

na concepção de intervenções específicas direcionadas às mulheres com um alto risco de abandono que 

ajudarão no esforço de eliminação da transmissão do HIV da mãe para o filho. 

 

Objectivos da Avaliação: 

 

Objectivo 1: Identificar a percepção de barreiras e de facilitadores para o início e retenção na TARV entre 

mulheres que recebem serviços de PTV em unidades sanitárias selecionadas dos distritos de Namacurra, 

Quelimane e Inhassunge. 

 

Objectivo 2:  

Usando uma ferramenta de pesquisa recém-desenvolvida, i) avaliar o nível de confiança percebido em 

relação à retenção nos cuidados entre mulheres seropositivas em sua primeira consulta de cuidados pré-

natais (CPN), ii) quantificar as barreiras e factores de risco entre as mulheres que se desligam dos cuidados 

e iii) avaliar a associação entre a percepção da confiança e a retenção nos cuidados. 

 

Objectivo 3: Compreender melhor como é que o apoio psicossocial e o aconselhamento sobre a adesão e 

prevenção positiva estão a ser oferecidos, incluindo dificuldades na monitoria (captação de dados) dessas 

actividades. 

 

Tabela 1: Indicadores de interesse 

Indicadores de interesse 

Objectivo 1 Factores que servem como facilitadores e como barreiras à retenção nos cuidados, 

em diferentes níveis:  

- Nível individual (estigma, conhecimento/nível de escolaridade, estado civil, 

idade, etc.) 

- Ambiental e social (discriminação, apoio social, hábitos culturais, etc.) 

- Nível institucional (US) (tempo de espera, percepção da qualidade do 

atendimento prestado, distância geográfica, fluxo de pacientes, etc.) 

Objectivo 2 - Nível de risco de abandonos 

- Retenção de mulheres que iniciam a Opção B+ nos cuidados pré-natais 

Objectivo 3 - Factores relacionados ao uso da ferramenta de apoio psicossocial (necessidades 

de treinamento, factores e/ou complicações do aconselhamento, dificuldades com 

o formato da ferramenta, etc.) 

- Cobertura da oferta/ prestação de serviços (ou seja, aconselhamento de adesão, 

apoio psicossocial (aconselhamento), planeamento familiar, etc.). 

- Cobertura de registro de serviços (ou seja, aconselhamento de adesão, apoio 

psicossocial (aconselhamento), planeamento familiar, etc.).   
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Desenho, Métodos e Limitações da Avaliação 

 

Tipo de Avaliação 

 

Trata-se de uma avaliação de processo interno. 

 

Contexto da Avaliação 

 

A avaliação foi feita na província da Zambézia, tanto em áreas rurais (ou seja, menos densamente povoadas, 

mais periféricas em relação a capital distrital) assim como em áreas urbanas (ou seja, mais densamente 

povoadas, dentro ou mais próximas da capital distrital). Embora não seja uma amostra representativa a nível 

nacionalessas oito US incluídas nesta avaliação são importantes para os nossos esforços, pois em Junho de 

2021 representavam coletivamente aproximadamente 12% da população total de pacientes em TARV (~ 

31.000 de 245.596; TX_CURR) entre pessoas com HIV que vivem na área de captação definida das 144 

US apoiadas pela FGH na província da Zambézia. 

  

As discussões dos grupos focais (DGF) foram realizadas nas oito unidades sanitárias do estudo: Macuse, 

Namacurra Sede, Furquia e Mbaua no distrito de Namacurra; 17 de Setembro, 24 de Julho e Namuinho no 

distrito da Cidade de Quelimane; e Palane-Mucula no distrito de Inhassunge. Estes oito locais foram 

selecionados com base no relativo alto volume de pacientes, diversidade na taxa de retenção e localização. 

Para garantir a representatividade da região, consistem de unidades sanitárias urbanas, periurbanas e rurais. 

 

Os inquéritos de saída e revisão de ficha clínica entre mulheres grávidas e as entrevistas em profundidade 

(EP) com técnicos de saúde foram realizados em quatro unidades sanitárias: Macuse e Furquia no distrito 

de Namacurra (consideradas áreas rurais), e 17 de Setembro e 24 de Julho no distrito de Cidade de 

Quelimane (consideradas áreas urbanas). 

 

Desenho da Avaliação 

 

A avaliação utilizou métodos mistos. 

• Para avaliar a percepção das barreiras e facilitadores para o início e retenção no TARV entre as 

mulheres que recebem PTV (Objectivo 1), uma metodologia qualitativa foi usada com DGF entre 

mulheres HIV-positivas durante a gravidez ou período de amamentação.  

 

• Foi realizado um inquérito, com entrevistas de saída entre mulheres seropositivas que participaram 

na sua primeira visita CPN para avaliar a sua confiança percecionada em regressar à US entre vários 

factores de influência possíveis (Objectivo 2). A revisão da ficha clínica foi realizada para avaliar a 

retenção no tratamento do HIV. 
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• Para avaliar os serviços psicossociais prestados no contexto da CPN (Objectivo 3), foram realizadas 

entrevistas qualitativas em profundidade com enfermeiras de Saúde Materna e Infantil (SMI), 

conselheiros(as) ou gestores(as) de US, e foi realizado um inquérito quantitativo entre mulheres HIV 

positivas atendidas em CPN para avaliar a sua perceção dos serviços psicossociais recebidos. A revisão 

da ficha clínica foi realizada para avaliar a retenção no tratamento do HIV. 

Critérios de inclusão:  

(Para os Objectivos 1, 2 e 3) Mulheres grávidas e/ou lactantes (MGL) entre 18 e 49 anos de idade que 

procuraram atendimento de PTV numa das US selecionadas. Um mínimo de 25% dos participantes do 

grupo de foco deverá ter completado três ou menos visitas CPN (ou seja, pelo menos quatro participantes 

por grupo de foco).  

(Para o Objectivo 3) Profissionais de saúde (ou seja, enfermeiros(as) de SMI, conselheiros(as) e/ou 

gestores(as) de US) com pelo menos 18 anos de idade ou mais, a trabalhar numa das US selecionadas, eram 

elegíveis para participar (EP).  

Os critérios de inclusão estão resumidos no Tabela 1.  

Tabela 1. Critérios de inclusão, por objectivo. 

 Objectivo 1 Objectivo 2 Objectivo 3 

Discussões de grupo 

de foco  

Inquéritos de 

entrevistas de saída  

Inquéritos Entrevistas em 

profundidade  

Idade 18-49 anos de idade  18-49 anos de idade 18-49 anos de idade 18+ anos de idade 

Grupo Mulheres grávidas ou 

lactantes  

Mulheres grávidas Mulheres grávidas Enfermeiros(as) 

SMI, 

Conselheiros(as), 

e Gestores(as) US  

Contexto Atendida em qualquer 

visita SMI 

Atendida apenas 

numa primeira visita 

CPN 

Atendida em 

qualquer visita 

CPN 

N/A 

Estado HIV  Positivo Positivo Positivo N/A 

Estádio 

doença HIV  

Sem contagem 

específica de células 

CD4 e/ou parâmetros 

de doença em estádio 

clínico da OMS 

Sem contagem 

específica de células 

CD4 e/ou parâmetros 

de doença em estádio 

clínico da OMS 

Sem contagem 

específica de 

células CD4 e/ou 

parâmetros de 

doença em estádio 

clínico da OMS 

N/A 
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Critérios de exclusão: Indivíduos que não puderam fornecer o seu consentimento informado devido a 

limitações mentais e/ou intoxicação (ou seja, de álcool ou drogas) no momento da determinação de 

elegibilidade. 

 

Estratégia de Amostragem 

 

Uma estratégia de amostragem de conveniência foi usada para as discussões dos grupos de foco (Objectivo 

1). Para os grupos de foco, as mulheres interessadas que compareceram a uma visita de SMI (sendo uma 

consulta de pré-natal ou qualquer visita pós-parto para a mulher ou criança exposta ao HIV) foram 

encaminhadas para a equipa de avaliação para verificar se cumpriam os critérios de elegibilidade. Se 

elegíveis, foram convidadas a participar na discussão dentro da US após o horário normal de trabalho/de 

abertura da clínica, ou fora do horário de trabalho, o que fosse mais conveniente para os participantes do 

estudo. Entre os elegíveis convidados a participar na DGF, não houve recusas (ou seja, todos os elegíveis 

que foram convidados, aceitaram participar nas DGF). 

Uma estratégia de amostragem por conveniência também foi utilizada para as entrevistas em profundidade 

(Objectivo 3). As entrevistas foram feitas com funcionários interessados e elegíveis disponíveis no 

momento da avaliação; os interessados foram convidados a encontrar-se em particular com um membro da 

equipa de avaliação que confirmou a sua elegibilidade e facilitou o processo de consentimento livre e 

esclarecido. As entrevistas individuais foram agendadas para o local e horário mais conveniente para os 

participantes.  

Os dois inquéritos (ou seja, inquéritos de entrevista de saída para o Objectivo 2 e inquérito para o Objectivo 

3) usaram uma amostra por conveniência. As mulheres seropositivas que compareceram à sua primeira 

visita a CPN (Objectivo 2) ou mulheres seropositivas que compareceram em qualquer visita na CPN 

(Objectivo 3) foram convidadas a participar. O recrutamento foi feito consecutivamente com os elegíveis 

até que o tamanho da amostra desejada fosse atingido. Entre os elegíveis e convidados a participar nas 

entrvistas de saída e as entrevistas para os Objectivos 2 e 3, 7% e 6%, respectivamente, recusaram-se a 

participar. 

Todos os participantes elegíveis que aceitaram participar, assinaram o consentimento informado de acordo 

com o padrão da prática de investigação com sujeitos humanos somente após cada participante do estudo 

ter tido tempo suficiente para fazer perguntas e ter alguma/todas as questões esclarecidas de forma 

satisfatória.  

 

Procedimentos de Avaliação 

 

1. Objectivo 1 - Avaliação de barreiras e facilitadores   

Em coordenação com a equipa em cada US selecionada, as mulheres que frequentavam as visitas de SMI 

foram informadas sobre as actividades de avaliação e aquelas interessadas foram encaminhadas pela equipa 

da US para a equipa de avaliação. Após verificação dos critérios de elegibilidade, foi obtido consentimento 
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por escrito de cada participante. A DGF foi agendada em local e horário acordados pelos participantes. As 

discussões foram conduzidas por pessoal com formação do FGH e incluíram questões sobre: (1) dados 

demográficos do paciente, (2) histórico de gravidez, (3) lembrança do paciente dos serviços de PTV 

recebidos, (4) perceção do paciente sobre as suas experiências nas unidades sanitárias; e (5) barreiras e 

facilitadores para o início e retenção na TARV nos cuidados de PTV. As conversas dos grupos focais foram 

gravadas com recurso a um gravador digital (depois de darem o consentimento), e também um anotador 

designado tomou anotações do ambiente em que decorreram as conversas.  

2. Objectivo 2 - Quantificação dos factores de risco que influenciam a retenção 

Com base nas respostas da DGF, a ferramenta de investigação selecionada (com base nas evidências 

existentes de barreiras/facilitadores na literatura) foi adaptada ao contexto local. O rascunho da ferramenta 

adaptada foi administrado a 20 participantes no terreno para ser testada e de seguida foi revista com base 

no feedback.  

Realizámos um inquérito de saída com mulheres grávidas HIV-positivas (≥18 anos de idade) que 

frequentavam a sua primeira consulta de CPN para avaliar a sua confiança de que voltariam à US para as 

consultas clínicas agendadas. O inquérito continha 12 questões em escala Likert, graduadas de 1 (não 

confiante) a 5 (altamente confiante). Informações sociodemográficas foram recolhidas e o breve inquérito 

com 12 questões foi conduzido por membros da equipa de avaliação. 

Os dados clínicos das mulheres participantes foram extraídos do banco de dados eletrónico de pacientes 

(OpenMRS) para avaliar a associação entre a confiança para cada factor e a retenção aos 3 e 6 meses.   

3. Objectivo 3 - Avaliação dos serviços de apoio psicossocial e associação com retenção nos cuidados 

Enfermeiros(as) de Saúde Materno-Infantil, conselheiros(as) e gestores(as) da US, considerados elegíveis, 

foram convidados a participar nas EP, conforme o seu interesse e disponibilidade no momento da recolha 

de dados. As EP foram realizadas após a obtenção do consentimento por escrito. As gravações de áudio 

foram feitas com o consentimento do participante e as anotações foram feitas pelo membro da equipa de 

avaliação. 

Os inquéritos de saída foram feitos com mulheres seropositivas que frequentavam a CPN, que cumpriram 

os critérios de elegibilidade e que consentiram em participar no inquérito. Foram feitas perguntas sobre a 

oferta de serviços psicossociais durante a visita clínica, quais os tópicos discutidos e quais os conselhos 

dados. Uma revisão de ficha específica foi feita para avaliar a completude dos formulários de apoio 

psicossocial/prevenção positiva (APSS/PP) (ou seja, documentação clínica preenchida pela equipa da US) 

das mulheres que participaram no inquérito. Os dados clínicos das mulheres participantes foram extraídos 

do banco de dados eletrónico de pacientes (OpenMRS) para avaliar a associação entre o APSS/PP oferecido 

(conforme registado/documentado no formulário) para cada factor do APSS/PP e a retenção aos 3 e 6 meses.   

 

Tamanho da Amostra 

 

O tamanho da amostra é demonstrado na Tabela 2.  
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Tabela 2. Estimativas e alcance do tamanho da amostra. 

 

Objectivo Grupo-alvo Tamanho da amostra de 

acordo com o protocolo 

Tamanho da amostra 

alcançada 

Objectivo 1 MGL HIV-positivas em 

qualquer visita SMI 

6-8 por GF (total de 8 GF) (total 

estimadas 48-64) 

8 grupos com um total 

de 60 participantes 

Objectivo 2 Grávidas HIV-positivas 

numa primeira visita 

CPN 

50 em cada US (total de 4 US, 

estimadas 200) 

135 (68% da amostra 

alcançada)* 

Objectivo 3 Grávidas HIV-positivas 

em qualquer visita CPN  

50 em cada US (total de 4 US, 

estimadas 200) 

186 (93% da amostra 

alcançada)* 

Enfermeiros(as) SMI, 

conselheiros(as) SMI e 

gestores(as) das US  

1-3 conselheiros(as), 1-3 

enfermeiros(as), 1-2 

gestores(as) por US (total de 4 

US) (total estimado 12-24) 

17 entrevistas 

individuais (6 

enfermeiros(as); 5 

conselheiros(as); 6 

gestores(as) 

 

*Nota: Para 12 desses 135 participantes, os dados clínicos não estavam disponíveis ou não eram válidos, 

portanto, esses 12 participantes foram excluídos da análise (o tamanho total da amostra incluída na análise 

foi de 123). 

 

O baixo tamanho da amostra alcançado para o Objectivo 2 deveu-se principalmente à não elegibilidade das 

mulheres, sendo que no período de avaliação, de todas as consultas CPN, havia poucas primeiras consultas). 

Além disso, a recolha de dados nesta fase coincidiu com o período de chuvas na região, incluindo 

inundações, o que pode ter influenciado a diminuição da procura por serviços de saúde por parte das 

mulheres grávidas. 

 

 

Envolvimento das Partes Interessadas  

 

Vários responsáveis de departamentos, funcionários e contrapartes do MISAU e da FGH/VUMC estiveram 

envolvidos nesta avaliação desde o seu início. A implementação desta avaliação contou com o 

envolvimento de parceiros do MISAU a nível nacional, incluindo a pessoa responsável pela PTV dentro do 

programa nacional de HIV, e a nível provincial, incluindo o Supervisor de PTV das Direções Provinciais 

de Saúde (DPS-Z). Ambos os indivíduos estiveram envolvidos desde a concepção da avaliação, durante a 

monitoria da implementação e na discussão dos resultados da avaliação. 
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Ao nível da US, os(as) enfermeiros(as) da SMI foram envolvidos durante as actividades de formação e 

durante a implementação da avaliação, garantindo a coordenação, a identificação e o encaminhamento de 

potenciais participantes para os membros da equipa de avaliação. 

 

Os membros da equipa de Avaliação da FGH/VUMC lideraram a concepção, implementação e gestão de 

todas as actividades de avaliação, bem como os esforços na análise e comunicação de resultados. 

 

Aspetos Éticos 

 

O protocolo original foi aprovado pelo comité de ética local, o Comité Institucional de Bioética para Saúde 

- Zambézia (CIBS-Z) (referência da carta de aprovação: 14/CIBS-Z/2017, de 10 de Agosto de 2017), e o 

Comité de Revisão Institucional (CRI) de VUMC (referência #171124; data de aprovação 18 de Julho de 

2017 para estado de determinação de não-pesquisa, e 26 de Agosto de 2017 para aprovação para envio de 

documentos de aprovação de ética local).  

 

A actividade de avaliação foi revista de acordo com os procedimentos de protecção de pesquisa humana 

dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e foi determinada como pesquisa, mas os 

investigadores do CDC não interagiram com seres humanos e não tiveram acesso a dados ou espécimes 

identificáveis para fins de pesquisa. A actividade foi conduzida de acordo com a lei federal aplicável, as 

políticas do CDC e os princípios orientadores da pesquisa ética. 

 

Além disto, duas emendas de protocolo foram aprovadas durante o período de implementação da avaliação: 

• A versão 4.0 e os instrumentos foram aprovados pela CIBS-Z (referência 08/CIBS/18; 17 de Setembro 

de 2018) e pelo VUMC CRI (#171124; 25 de Junho de 2018).  

• A versão 5.0 e os instrumentos foram aprovados pela CIBS-Z (referência 04/CIBS-Z/19; 17 de Junho 

de 2019) e pelo VUMC CRI (#191175; 22 de Agosto de 2019).  

Todos os participantes deram consentimento informado por escrito antes da participação na actividade de 

avaliação e recolha de dados. Como os formulários de consentimento assinados continham informações de 

identificação (nomes dos participantes), a equipe de avaliação garantiu que fossem mantidos de forma 

segura e separada de quaisquer dados dos participantes recolhidos durante as actividades de avaliação para 

manter a confidencialidade dos participantes. Além das medidas tomadas para manter a dignidade e a 

privacidade dos participantes durante as actividades de avaliação, todos os participantes foram informados 

sobre o direito de recusar ou desistir a qualquer momento durante os procedimentos de avaliação, sem 

qualquer impacto em seu direito de acesso aos serviços de saúde e para os profissionais de saúde sem 

comprometer o seu emprego. 

 

Desvios do Protocolo 

 

Durante o período total de implementação do estudo, quatro desvios de protocolo foram reportados. 

Nenhum ferimento ou dano resultou destes incidentes.  
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• Reportado em Outubro de 2019: O termo de consentimento foi assinado apenas pela testemunha, sendo 

omitida a assinatura dos participantes iletrados (8 participantes). Estes participantes e os seus dados 

foram excluídos do estudo. 

• Reportado em Outubro de 2019: Termo de consentimento de participantes iletrados sem assinatura da 

testemunha, apresentava apenas a impressão digital do participante. O reconsentimento correto foi feito 

para estes participantes (2 participantes). 

• Reportado em Novembro de 2019: Os profissionais de saúde foram recrutados para a entrevista em 

profundidade sem atender aos critérios de inclusão (mínimo de seis meses no cargo na US) (2 

participantes). Estes participantes e os seus dados foram excluídos do estudo. 

• Reportado em Novembro de 2019: Participante foi recrutada para inquérito de saída sem atender aos 

critérios de inclusão (de comparecer à primeira consulta de pré-natal) (1 participante). Este participante 

e os seus dados foram excluídos do estudo. 

 

Estes desvios foram reportados às comissões de ética e aos Centros de Controle e Prevenção de Doenças 

(CDC) Director Associado para Ciência (DAC) baseado em Moçambique.  

 

 

Garantia de Qualidade 

 

Formação 

Antes da recolha de dados, foi feita uma formação para a equipa do estudo sobre a implementação do 

projecto e para a equipa de avaliação sobre os procedimentos do protocolo e actividades de supervisão. 

Uma formação de cinco dias feita para a primeira fase de implementação da avaliação (Objectivos 1 e 2), e 

uma segunda formação de cinco dias foi feita para a implementação da adenda (Objectivo 3 do protocolo).  

 

Monitoria e segurança de dados 

Actividades contínuas de monitoria e tutoria foram realizadas pelo Responsável de Avaliação da FGH em 

coordenação com o ponto focal DPS-Z, com supervisão de rotina pelos IPs de avaliação. Os dados 

recolhidos através da investigação foram inseridos num repositório baseado em nuvem protegido por senha 

(REDCapTM), acessível apenas aos investigadores e membros da equipa de avaliação com formação. 

Os instrumentos de recolha de dados em papel foram armazenados num arquivo trancado no escritório da 

FGH em Quelimane, acessível apenas aos investigadores do estudo. 

As gravações de áudio foram destruídas após a transcrição (para arquivo eletrónico) estar finalizada e 

verificada. As transcrições são documentos em Word protegidos por senha e mantidos num computador 

também protegido por senha, acessível apenas à equipa de investigação envolvida na avaliação. 

Todos os dados dos participantes foram recolhidos por meio de um código de avaliação específico. 
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Os dados de retenção de pacientes armazenados no sistema eletrónico de rastreio de pacientes (OpenMRS) 

são inseridos e monitorados de forma rotineira por especialistas da FGH em inserção de dados dentro da 

equipa de Monitoria e Avaliação (M&A). Estes membros da equipa receberam formação específica sobre 

confidencialidade de dados e têm de assinar acordos de confidencialidade antes de manusear/usar as fichas 

dos pacientes. Os bancos de dados do OpenMRS são protegidos por senha e só podem ser acedidos pela 

equipa de M&A da FGH. 

 

Plano de Análise 

 

Objectivo 1 

Os dados qualitativos recolhidos nas DGF foram analisados através da análise de conteúdo para codificar 

e agrupar temas e respostas para cada questão. Um livro de código foi desenvolvido com códigos dedutivos 

com base nos factores significativos previamente identificados na literatura. Códigos indutivos foram 

adicionados durante a análise inicial, seguindo os padrões de análise qualitativa. As transcrições foram 

codificadas por conteúdo e mapeadas nos domínios-chave em estudo por dois investigadores a trabalhar 

independentemente. Os resultados dos dois investigadores foram comparados para avaliar a confiabilidade 

entre os avaliadores. A redução foi feita para resumir a informação e organizada por tema. 

 

Objectivo 2 

A análise descritiva usando proporções e medianas (IQR) foi feita para descrever a população e os níveis 

de confiança dos participantes (em relação à continuação nos cuidados). Os níveis de confiança foram 

pontuados usando uma escala de Likert de 1 a 5. O modelo de regressão logística univariada foi construído 

para avaliar a associação univariada entre a retenção aos 3/6 meses e cada factor (por exemplo, pergunta do 

inquérito 1 a 12), algumas características do paciente (por exemplo, idade na altura da investigação, 

escolaridade, ocupação, estado civil) e factores clínicos (por exemplo, estar em TARV antes da primeira 

visita CPN, a duração da TARV, estádio da OMS) e alguns recursos relacionados com a US (por exemplo, 

distrito, se o US está numa área urbana ou rural, se a US é o centro de referência distrital). A associação 

entre a pergunta do inquérito individual e a retenção aos 3/6 meses também foi avaliada com ajuste único 

de distrito, estado civil, escolaridade e estado de TARV antes da primeira visita CPN, bem como com ajuste 

múltiplo de distrito, idade no momento do inquérito e escolaridade. Ao considerar os resultados das análises 

de associação não ajustadas/ajustadas e o grau de liberdade que um modelo multivariável pode suportar 

para a coorte de estudo actual, um modelo de regressão logística multivariável foi construído para mostrar 

o efeito de certos factores na retenção aos 3/6 meses com ajuste do distrito. 

 

A retenção nos cuidados no estudo atual foi definida como: 

• Retenção aos 3 meses: ter pelo menos três levantamentos de TARV nos 99 dias após a entrevista de 

saída.  

• Retenção aos 6 meses: ter pelo menos seis levantamentos de TARV nos 198 dias após a entrevista de 

saída. 

 

Objectivo 3 
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Os dados qualitativos das entrevistas foram transcritos e analisados da mesma forma que para o Objectivo 

1. Os resultados da codificação dos dois investigadores foram comparados para avaliar da confiabilidade 

entre avaliadores. A redução foi feita para resumir a informação e organizada por tema.  

A análise descritiva foi feita com dados quantitativos dos inquéritos de saída para calcular a proporção de 

participantes que reportaram ter recebido informações/aconselhamento sobre a importância da adesão e 

outros componentes do APSS/PP, conforme descrito na ferramenta APSS/PP.  

 

 

Limitações da Avaliação 

 

A avaliação foi feita num número limitado de unidades sanitárias numa província de Moçambique. Os 

resultados, portanto, não são representativos para toda a província nem para o país. No entanto, oferecem 

informações importantes para a região. Para o Objectivo 2, em particular, o tamanho da amostra alcançado 

foi pequeno, principalmente devido à não elegibilidade dos utilizadores da US durante o período disponível 

para a recolha de dados. 

Grande parte do período de recolha de dados coincidiu com a estação chuvosa da região, de modo que em 

alguns locais de avaliação selecionados, as condições meteorológicas adversas limitaram a viagem dos 

assistentes de investigação para chegar aos locais durante os intervalos planeados, e também possivelmente 

dissuadir e/ou impedir os pacientes (ou seja, potenciais participantes) de ir até à US.  

No momento em que essas actividades de avaliação foram realizadas, os participantes recrutados e incluídos 

nessas actividades eram activos nos cuidados e foram questionados sobre sua percepção de barreiras para 

a continuidade em cuidados. Reconhecemos que, ao recrutar participantes que eram (no momento) activos 

em cuidados (e não indivíduos que de fato não foram mantidos em cuidados), ficamos limitados na captura 

de dados/ informações sobre as barreiras actuais à retenção. 

Outra limitação da concepção desta avaliação foi que medimos as percepções dos participantes sobre as 

barreiras à retenção, e não as barreiras actuais à retenção. Isso limitou nossa capacidade de interpretar as 

associações encontradas entre percepções de barreiras à retenção e retenção actual aos cuidados. 

Custos da Avaliação 

O custo total estimado para a conclusão deste projecto de avaliação foi de US$ 59.939. 

 

Resultados  
 

Resultados do Objectivo 1 

 

Características sociodemográficas 
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Foram realizadas oito DGF com 60 participantes: 24 gestantes e 36 lactantes, entre 28 de Janeiro e 5 de 

Fevereiro de 2019. Os dados sociodemográficos são apresentados no Tabela 3. A duração mediana dos 

grupos focais foi de 90 minutos. No momento da DGF, a idade média dos participantes era de 24 anos; a 

grande maioria (80%) era casada ou vivia com companheiro e tinha menos de sete anos de escolaridade 

formal. Na altura da DGF, aproximadamente 1 em cada 5 participantes ainda não tinha filhos e outros 20% 

tinham apenas um filho vivo. A maioria dos participantes (83%) reportou um rendimento mensal de menos 

de 500 MZN (menos de USD $10,00). 

 

Tabela 3. Características sociodemográficas das mulheres participantes da DGF (n=60)  

 

 N(%) 

Distrito   

 Distrito Quelimane Cidade  23 (38%) 

 Distrito Namacurra  29 (48%) 

 Distrito Inhassunge  8 (13%) 

   

Idade, anos (mediana, IQR) (n=46)*  

   

Estado Civil  

 Solteiro(a) 9 (15%) 

 Casado(a)/ a coabitar com parceiro(a) 48 (80%) 

 Separado(a)/divorciado(a) 0 

 Outro 2 (3%) 

 Omisso 1 (2%) 

   

Escolaridade (completada)  

 Menos do que o ensino básico 25 (42%) 

 Básico (6º ano) 23 (38%) 

 Primário (10º ano) 3 (5%) 

 Pré-universitário (12tº ano) 8 (13%) 

 Omisso  1 (2%) 

   

Número de filhos (vivos)  

 Sem filhos 13 (22%) 

 1 filho(a) 14 (23%) 

 2 filhos(as) 11 (18%) 

 3 filhos(as) 11 (18%) 

 >3 filhos(as)  10 (17%) 

 Omisso 1 (2%) 

   

Rendimento Mensal (do participante)  

 0-500 MZN 50 (83%) 

 501-1000 MZN 1 (2%) 
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 >1000 MZN 2 (3%) 

  Omisso  7 (12%) 
*Idade omissa para 14 dos participantes 

 

 

 

Barreiras à retenção nos cuidados da Opção B+ 

 

As mulheres destacaram as principais barreiras para a retenção nos cuidados: os efeitos secundários dos 

medicamentos ARV, a forma como são tratadas na US, o tempo que leva para serem atendidas na US (ou 

seja, tempo de espera) e a distância de casa até à US (por exemplo, longas distâncias). 

Os factores que atuam como barreiras estão agrupados por nível, conforme descrito abaixo: 

a. Nível individual 

Os efeitos secundários dos medicamentos foram, em geral, a barreira mais mencionada pelos participantes; 

embora tenha sido apresentado como uma barreira pelas mulheres em ambientes urbanos e rurais, isso foi 

mencionado com mais frequência nas áreas rurais do que nas urbanas. 

 “Uma das barreiras que eu tive que ia me fazer deixar de tomar a medicação era de quando eu ia 

pra cama e não estar a dormir bem, vertigem e nas manhãs quando acordava vômitos sem parar, 

aí eu queria ter nervos e deixar, e mesmo depois de vomitar fora, para eu me levantar ir dentro 

sempre tinha muita massada, e aí eu comecei a ver pra deixar.” (DGF, Rural, PAL-03) 

 

Embora não mencionadas com tanta frequência, algumas mulheres referiram a experiência de sentir-se 

saudável ou sentir uma melhoria na sua saúde, o que fez com que não sentissem necessidade de recorrer à 

US para cuidados adicionais. Outra barreira mencionada pelas respondentes foi a negligência onde algumas 

mulheres disseram que não têm tempo de ir à US para serem acompanhadas.  

 

b. Nível ambiental e social 

Em termos de barreiras sociais, em geral, o medo de revelar inadvertidamente o seu estado serológico a 

outras pessoas e o medo do estigma e da falta de apoio também foram mencionados como factores que 

impedem a adesão e retenção das mulheres nos serviços da Opção B+. Nas áreas urbanas, o medo do 

estigma foi mais mencionado em comparação com as áreas rurais. 

“Outra pessoa tem medo do seu marido, de que quando eu informar este vai me fugir ou vai me 

dar corrida de casa (vai me divorciar) e eu vou ficar sem ninguém. Outras ficam caladas, outras 

levantam o medicamento e ficam com medo de tomar, ou lançam para evitar que o seu marido 

saiba. Sem saber que o bem é de quem? É dela.” (DGF, Urbano, NAM-01) 

 

c. Nível institucional/ da unidade sanitária 
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Os participantes de ambientes rurais e urbanos mencionaram como outras barreiras: o tempo que leva para 

serem atendidos (ou seja, tempo de espera) na US e a forma como são tratados na US (ou seja, o nível 

percecionado de cuidado e atenção que recebem dos profissionais de saúde), como quando lhes passam 

mensagens de incentivo, aconselhamento e explicações sobre os efeitos secundários, por exemplo). O 

tempo de espera foi reportado como uma barreira principalmente nas áreas urbanas. 

Além disso, a distância da casa da pessoa até à US foi mais mencionada nas áreas rurais como a principal 

barreira para aderir aos serviços de TARV. 

 

 

Facilitadores para a retenção nos cuidados da Opção B+ 

 

Em termos de facilitadores, as respostas dos participantes que vivem em áreas urbanas foram muito 

semelhantes às respostas dos participantes que vivem em áreas rurais. Algumas diferenças nas respostas 

foram notadas. Por exemplo, embora tenha sido mencionado como um factor facilitador tanto no urbano 

como no rural, a considerável contribuição das Mães Mentoras (um grupo de mulheres voluntárias que 

servem como mentoras/educadoras de pares às MGL) foi mencionada com mais frequência pelas 

participantes nas áreas rurais do que nas áreas urbanas. 

“Na vida real ela costuma nos ajudar bastante ela vem me levar sempre que minha data chega vou 

ao hospital levanto meus comprimidos ela é uma grande mãe nos ajudam muito mesmo.” (DGF, 

Rural, MBA-06) 

 

Os factores que atuam como facilitadores estão agrupados por nível, conforme descrito abaixo  

a. Nível individual 

Um factor importante reportado pelas mulheres foi a autoconfiança para dar continuidade ao tratamento. 

As mulheres reportaram que apesar de todas as barreiras, como medo do estigma, efeitos secundários dos 

ARVs, distância de casa até a US, falta de apoio do parceiro para o tratamento, entre outros, se tivessem 

um senso de compromisso e autoconfiança, continuariam a permanecer em tratamento. 

“Eu já posso dizer que não tenho barreira, porque não tenho preconceito nesta doença, porque 

uma pessoa não pode me rir antes de provar o contrário, eu venho normalmente, não importa quem 

eu encontrar la no hospital. Levanto a minha medicação e volto pra casa.” (DGF, Urbano, SET-

01)  

 

Outro facilitador mencionado pelas participantes foi o desejo de permanecer vivo para poder cuidar dos 

filhos. As mulheres mencionaram a crença/compreensão de que se fizerem a TARV, podem manter-se 

saudáveis e cuidar dos filhos, bem como a crença de que os seus filhos também serão saudáveis; assim, a 

crença de que a TARV pode levar a uma saúde melhor para elas e os seus filhos foram facilitadores 

importantes para a manutenção nos cuidados. 
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b. Nível ambiental e social 

A divulgação do seu estado sorológico às outras pessoas e o apoio recebido de familiares, amigos e, acima 

de tudo, o apoio do parceiro foram reportados como influenciadores positivos para a retenção das mulheres 

nos cuidados. 

 

c. Nível da unidade de saúde 

Ser bem atendido e receber bom aconselhamento na US foi mencionado pelos participantes como um 

facilitador para a permanência nos cuidados na US. Especificamente, receber apoio de mães mentoras 

vinculadas à US, incluindo as visitas domiciliárias de acompanhamento que elas fizeram, foi relatado como 

um facilitador principal (ou seja, foi o quinto facilitador mais mencionado) que levou as mulheres a voltar 

à US, e foi mencionado nas discussões em todas as US estudadas. 

“Sim, porque quando ela vem em casa conversamos, conta também história dela, quando toma 

como é que fica, como é que conversa com o marido e trata desse assunto, quando começa a falar 

desse assunto no quarto, me encoraja já.” (DGF, Urbano, 24JUL-06) 

As participantes descreveram que receber um bom atendimento na US e uma explicação clara do HIV e 

dos possíveis efeitos secundários da TARV são facilitadores para a retenção no atendimento, na medida em 

que os pacientes que tenham boa informação sobre os possíveis efeitos secundários e como proceder no 

caso de ter qualquer deles, já não desistem/abandonam o tratamento no momento em que os sentem. 

 

 

Sugestões para melhorar o programa 

 

Para melhorar a adesão e retenção no atendimento, as participantes recomendaram que a TARV fosse 

distribuída por três ou seis meses de cada vez (ou seja, dispensação de medicamentos de 3 ou 6 meses) para 

que as mulheres não tivessem que viajar longas distâncias todos os meses para levantar os seus 

medicamentos, e também para reduzir o volume de pacientes e melhorar o fluxo de atendimento aos 

pacientes na US. 

 

“Nós isso que falamos, onde viemos fica longe, andar não conseguimos, bicicleta não temos, talvez 

se é possível estarem a nos dar dois, três frascos, não temos o que falar, cada mês viemos e nos 

dão nosso frasco para 30 dias.” (DFG, Rural, FUR-03) 

 

Resultados do Objectivo 2 

 

Características sociodemográficas e clínicas 

 

Um total de 135 inquéritos de entrevista de saída foram feitos no período de Fevereiro a Maio de 2019. 

Para 12 participantes, os dados clínicos não estavam disponíveis ou não eram válidos e, portanto, a análise 

de regressão foi feita com os dados de 123 participantes. Cerca de metade dos participantes (48%) eram de 

áreas rurais, a idade mediana à data do inquérito era de 25 anos (IQR 21-29), 72 (59%) eram casadas ou 
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viviam com um parceiro; 34 (28%) não possuíam escolaridade. Cerca de um terço (42, 34%) nunca tinham 

feito tratamento (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4. Características sociodemográficas (n=123) 

Variável  

N (%) / 

mediana, IQR  

Unidade Sanitária  

Furquia  47 (38%) 

Macuse  12 (10%) 

17 de Setembro  44 (36%) 

24 de Julho  20 (16%) 

Área rural vs. urbana  

Rural  59 (48%) 

Urbana  64 (52%) 

Idade na inscrição TARV, anos (mediana, IQR)  

 23 (20-29) 

Idade à data do inquérito, anos (mediana, IQR) 

      25 (21-29) 

Estado Civil  

Solteiro(a)/viúvo(a) 28 (23%) 

A coabitar com parceiro(a)/Casado(a) 72 (59%) 

Omisso  23 (19%) 

Maior escolaridade completada  

Nenhuma  34 (28%) 

Ensino Primário  54 (44%) 

Secundário/Técnico  26 (21%) 

Omisso  9 (7%) 

Ocupação  

Doméstico 76 (62%) 

Agricultor  23 (19%) 

Vendas  7 (6%) 

Estudante 15 (12%) 

Omisso  2 (2%) 

Estádio clínico da OMS na inscrição  

I  94 (76%) 

II  18 (15%) 

III  11 (9%) 

IV 0 (0%) 

Divulgação do seroestado  

Não  8 (7%) 

Sim 37 (30%) 

Omisso  78 (63%) 
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Seroestado do parceiro(a)   

Negativo  6 (5%) 

Positivo  9 (7%) 

Não sabe  26 (21%) 

Omisso 82 (67%) 

Histórico TARV  

Com experiência de TARV 76 (62%) 

Sem experiência de TARV 42 (34%) 

Omisso  5 (4%) 

Tempo em TARV, meses (mediana, IQR)  

 14 (0-46) 

Contagem células na inscrição em TARV  

Mediana (IQR) 426 (264-755) 

<200 10 (8%) 

>199 49 (40%) 

Omisso  64 (52%) 

 

 

 

Factores que influenciam a confiança para permanecer nos cuidados 

 

As participantes sentiram-se confiantes ou muito confiantes em quase todos os factores mencionados, com 

exceção do envolvimento continuado do parceiro, para o qual as entrevistadas reportaram um nível de 

confiança inferior (Tabela 5). Incluindo todos as participantes investigadas (n=135), verificam-se 

resultados semelhantes que se incluem na tabela adicional (Apêndice 1). 

 

Tabela 5. Confiança percecionada pelas participantes em relação à permanência nos cuidados, por factor 

de influência (n=123) 

 

 

Nenhuma 

confiança 

(n, %) 

Um pouco 

confiante 

(n, %) 

Não tem a 

certeza  

(n, %) 

Moderadamente 

confiante  

(n, %) 

Extremamente 

confiante  

(n, %) 

Factores Individuais  
     

 

Quão confiante está de que compreende por 

que precisa tomar TARV todos os dias 

durante o resto da vida? (“Vitalício”)  

3 (2.4%) 8 (6.5%) 0 (0.0%) 22 (17.9%) 90 (73.2%) 

Como sabe, alguns dos medicamentos ARV 

que toma podem causar efeitos secundários. 

Está confiante de que mesmo que sentisse os 

efeitos secundários da medicação, ainda assim 

voltaria às consultas clínicas? (“Efeitos 

secundários”) 

1 (0.8%) 6 (4.9%) 0 (0.0%) 50 (40.6%) 66 (53.7%) 
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Quão confiante está de que, ao ter dúvidas 

sobre a precisão dos resultados do seu teste de 

HIV, ainda assim voltaria à unidade sanitária 

para receber cuidados? (“Precisão”)  

2 (1.6%) 7 (5.7%) 0 (0.0%) 29 (23.6%) 85 (69.1%) 

Quão confiante está de que, ao ter dúvidas 

sobre a eficácia/efetividade do tratamento 

anti-HIV (TARV) em si, ainda assim voltaria 

à unidade sanitária para receber cuidados? 

(“Eficácia”) 

1 (0.8%) 5 (4.1%) 0 (0.0%) 17 (13.8%) 100 (81.3%) 

Factores Sociais      

 

Quão confiante está de que o seu parceiro 

compreenderá por que é que você necessita 

tomar TARV todos os dias para o resto da sua 

vida? (“Compreensão do parceiro”)  

6 (4.9%) 12 (9.8%) 4 (3.3%) 26 (21.3%) 74 (60.7%) 

Quão confiante está de que o seu parceiro lhe 

dará autorização para tomar TARV todos os 

dias para o resto da sua vida? (“Permissão de 

Parceiro”)  

1 (0.8%) 11 (8.9%) 2 (1.6%) 26 (21.1%) 83 (67.5%) 

Quão confiante está de que o seu parceiro a 

incentivará a comparecer a todas as visitas 

agendadas dos CPN? (“Parceiro Incentivo”)  

6 (4.9%) 16 (13.1%) 1 (0.8%) 18 (14.8%) 81 (66.4%) 

Quão confiante está de que o seu parceiro 

voltará consigo às futuras consultas / 

agendamentos clínicos? 

(“Volta de Parceiro”) 

7 (5.7%) 20 (16.3%) 2 (1.6%) 42 (34.2%) 52 (42.3%) 

Factores Estruturais       

 

Se acha que a unidade sanitária está muito 

distante da sua casa, quão confiante está de 

que ainda assim voltaria às consultas? 

(“Visitas Clínicas”)  

0 (0.0%) 2 (1.6%) 0 (0.0%) 32 (26.0%) 89 (72.4%) 

Se você sente que a unidade sanitária fica 

muito distante da sua casa, qual é o seu grau 

de confiança de que ainda voltaria para 

levantar os seus medicamentos? 

(“Levantamento TARV”)  

0 (0.0%) 2 (1.6%) 0 (0.0%) 24 (26.0%) 97 (72.4%) 

Factores Institucionais       

Está confiante de que a forma/maneira como 

é cuidada/ tratada pela equipa clínica não a 

impedirá de voltar? (“Cuidados”)  

2 (1.6%) 5 (4.1%) 0 (0.0%) 24 (19.7%) 91 (74.6%) 

Como sabe, as unidades sanitárias costumam 

ser muito movimentadas. Quão confiante está 

de que mesmo com longas filas/longos tempos 

de espera, ainda voltaria para as consultas 

clínicas? (“Tempo de espera”)  

0 (0.0%) 2 (1.6%) 0 (0.0%) 20 (16.3%) 101 (82.1%) 
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Comparando mulheres com experiência em TARV com mulheres sem experiência em TARV, foi observada 

uma diferença na confiança em si mesmas e na compreensão do seu parceiro sobre a necessidade de TARV 

ao longo da vida, onde mulheres com experiência em TARV reportaram uma maior confiança do que 

mulheres sem experiência de TARV (Apêndice 2). 

 

Resultados da retenção nos cuidados 

 

Entre os 123 participantes do inquérito para os quais os dados clínicos estavam disponíveis, a retenção aos 

3 meses foi estimada em 79%, enquanto a retenção aos 6 meses foi de 68%. Nas quatro US incluídas, os 

resultados de retenção aos 3 meses variaram de 60% a 100%, e os resultados de retenção de 6 meses 

variaram de 55% a 80%. Veja o Apêndice 3 para obter uma análise descritiva da retenção por dados 

demográficos dos participantes. 

 

Residir numa área urbana mostrou uma associação positiva estatisticamente significativa de maior retenção 

aos 3 meses (94% urbana vs 63% rural) e 6 meses (78% vs 58%, respectivamente). Ter um nível de 

escolaridade mais alto também mostrou uma associação positiva estatisticamente significativa com maior 

retenção aos 3 meses (92% com ensino médio/ técnico em comparação com 80% com ensino primário e 

65% sem escolaridade formal) e aos 6 meses (89% em comparação com 61% e 68%, respectivamente). Não 

houve associação significativa observada entre a faixa etária e o estado de retenção aos 3 ou 6 meses, 

embora ambos os grupos etários (18-24 anos de idade, 25-40 anos de idade) tenham visto reduções na 

retenção do ponto de 3 meses a 6 meses (78% a 66% e 80% a 70%, respectivamente). Embora nenhuma 

associação significativa tenha sido observada entre o estado civil e a retenção aos 3 ou 6 meses, os 

participantes que relataram ser solteiros tiveram retenção ligeiramente maior aos 3 e 6 meses do que aqueles 

que relataram outros estados conjugais. Ser estudante mostrou uma associação (embora não significativa) 

na retenção aos 3 meses (100%) e 6 meses (93%), enquanto trabalhar na área de vendas também apresentou 

uma associação (não significativa) com maior retenção aos 3 meses (100%), embora não sustentado aos 6 

meses (71%). Nunca ter feito tratamento mostrou uma associação positiva na retenção aos 3 meses, mas 

uma associação negativa na retenção aos 6 meses. 

  

A análise univariada não ajustada mostrou uma associação significativa entre a confiança em relação à 

vontade de retornar à US apesar de potenciais barreiras estruturais (ou seja, a distância até a US, OR = 3,55; 

IC 95% 1,41-8,94; p = 0,007) e a retenção aos 3 meses (Figura 1). Além disto, foi observada uma 

associação positiva na retenção aos 3 meses para a confiança na crença na eficácia da TARV no tratamento 

e confiança de que retornariam para atendimento, apesar de possíveis longos tempos de espera (ou seja, fila 

na US). Uma associação negativa para a retenção aos 3 meses foi observada para a confiança em retornar 

aos cuidados apesar de i) a compreensão da necessidade do uso de medicamentos ao longo da vida, ii) 

percepção sobre a permissão doparceiro para fazer a TARV, e iii) a percepção da atitude dos profissionais 

de saúde/ maneira de tratar os pacientes. Ao observar a retenção aos 6 meses, confiança em permanecer nos 

cuidados, apesar da possibilidade de efeitos secundários da TARV, a crença na eficácia do tratamento e a 

distância até à US permaneceram factores que mostram uma associação positiva, embora sem significância 

estatística, enquanto uma associação negativa continuou a ser vista com confiança em continuar nos 

cuidados, apesar da percepção em relação a forma de tratamento por parte profissionais de saúde.. 
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Figura 1. Análise de regressão logística univariada não ajustada sobre o efeito do nível de confiança para 

diferentes factores na retenção aos 3 e 6 meses (n=123). Os asteriscos azuis denotam os dois termos que 

tiveram uma associação significativa com a retenção aos 3 meses (com base nos valores-p). 

 

A análise de regressão logística ajustando para distrito, idade (no momento do inquérito) e escolaridade 

(Figura 2) mostrou que o efeito positivo significativo para confiança na vontade de permanecer nos 

cuidados, apesar de factores estruturais (ou seja, distância até à US) na retenção aos 3 meses reduziu para 

uma associação positiva sem significância (OR = 2,15; IC 95% 0,73-6,34; p = 0,166). Para além disto, foi 

identificada uma associação positiva na retenção aos 3 meses na confiança para retornar aos cuidados, 

apesar da consciência da possibilidade de efeitos secundários da TARV, as crenças de alguém na eficácia 

do tratamento, e o potencial para longos tempos de espera. Uma associação negativa para a retenção aos 3 

meses ainda foi observada para confiança em permanecer nos cuidados, apesar da compreensão da 

necessidade do uso de medicamentos ao longo da vida, compreensão do parceiro e permissão para fazer 

TARV, e percepção da atitude dos profissionais de saúde/ maneira de tratar os pacientes. Para a retenção 

aos 6 meses, foi observada uma associação positiva para confiança na vontade de permanecer nos cuidados, 

apesar dos factores estruturais relacionados com a distância até à US, os factores individuais/do paciente 

relacionados à compreensão sobre os efeitos secundários da TARV, e a crença na eficácia do tratamento e 

todos os factores sociais. Uma associação negativa foi observada para a compreensão da necessidade do 

uso de medicamentos ao longo da vida e a atitude/ atendimento por parte dos profissionais de saúde.  
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Figura 2. Análise de regressão logística ajustada sobre o efeito do nível de confiança para diferentes 

factores na retenção aos 3 e 6 meses (n=123). 

 

 

O modelo de regressão logística multivariável (Figura 3) mostrou com significância estatística que a 

probabilidade de estar retida nos cuidados aos 3 meses era quase sete vezes maior quando se vive em áreas 

urbanas, nomeadamente Quelimane (OR = 6,93; IC 95%: 2,27-26,11; p = 0,001). Após ajuste por distrito, 

a confiança para voltar aos cuidados mesmo vivendo longe da US (OR = 1,79; IC 95%: 0,66-5,0; p = 0,252) 

e confiança para voltar mesmo com a compreensão que os efeitos secundários de TARV podem aparecer 

(OR = 1,37; 95% CI: 0,76-2,48; p = 0,285), mostrou um efeito positivo, mas não significativo na retenção 

aos 3 meses. 

 

Para a retenção aos 6 meses, a probabilidade de estar retida nos cuidados nas áreas urbanas (em Quelimane, 

neste caso) foi cerca de 2,2 vezes maior do que a probabilidade de o estar nas áreas rurais, mas sem 

significância estatística (OR = 2,16; IC 95%: 0,93-5,13; p = 0,076). Associações semelhantes não 

significativas para retenção aos 6 meses foram observadas para os factores de viver longe da US (OR = 

1,46; IC 95%: 0,57-3,73; p = 0,423) e compreensão dos efeitos secundários possíveis da TARV (OR = 1,36; 

95 % CI: 0,83-2,23; p = 0,219). 
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Retenção aos 3 meses Retenção aos 6 meses  

 

Figura 3. Análise de regressão multivariável do efeito de factores específicos na retenção aos 3 e 6 meses. 

 

 

Resultados do Objectivo 3 

 

Características Sociodemográficas 

 

Para avaliar a prestação de serviços de apoio psicossocial, 186 mulheres seropositivas que frequentam os 

serviços de CPN foram inquiridas para compreender quais os serviços considerados oferecidos na visita. 

Os dados foram recolhidos entre Setembro e Novembro de 2019. 

 

A mediana de idade foi de 27 anos (IQR 23-30), 164 (88%) eram casadas, 51 (27%) referiram não ter 

escolaridade formal e 86 (46%) residiam na zona rural (Tabela 6). Para 59 (32%) mulheres, estas estavam 

a participar na primeira consulta de CPN (da gravidez atual) no momento do inquérito. 

 

 

 

Tabela 6. Características sociodemográficas dos participantes (n=186) 

 n, % 

Unidade Sanitária   

Macuse 30 (16%) 

Furquia 56 (30%) 

17 Setembro  50 (27%) 

24 de Julho  50 (27%) 

Urbano vs. rural  
Rural  86 (46%) 

Urbano 100 (54%) 

Idade (anos)  
Mediana (IQR) 27 (23-30) 

Visita CPN  
Primeira  58 (31%) 

Seguimento 127 (68%) 

Omisso 1 (1%) 
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Estado Civil  
Solteiro(a) 14 (8%) 

Casado(a)  164 (88%) 

Separado(a)/Divorciado(a) 6 (3%) 

Viúvo(a) 2 (1%) 

Outro 2 (1%) 

Número de filhos (vivos)   
Sem filhos 27 (15%) 

1 filho(a) 51 (27%) 

2 filhos(as) 43 (23%) 

3 filhos(as) 38 (20%) 

>3 filhos(as) 27 (14%) 

Omisso  1 (1%) 

Escolaridade (completada)  
Nenhuma 51 (27%) 

Alfabetização 51 827%) 

7º ano 34 (18%) 

10º ano 22 (12%) 

Pré-universitária (12º ano) 24 (13%) 

Superior 2 (1%) 

Omisso  2 (1%) 

Situação Laboral  
Sem trabalho  149 (80%) 

Trabalho formal 14 (8%) 

Trabalho informal 22 (12%) 

Omisso  1 (1%) 

 

 

 

Relatório da qualidade percecionada dos serviços de apoio psicossocial (APSS/PP) 

 

O Tabela 7 mostra o reporte dos serviços recebidos pelas 186 participantes que tiveram uma tal visita com 

a enfermeira do SMI. As mulheres reportaram que as enfermeiras não discutiram todos os aspetos durante 

a visita, mas 150 (81%) mulheres referiram que a enfermeira explicou como tomar TARV e metade (50%) 

reportou que a enfermeira falou sobre os efeitos secundários da TARV. Cerca de um terço (35%) disse que 

a enfermeira perguntou acerca do apoio do companheiro/família e 76 (41%) disseram que a enfermeira 

perguntou sobre as dificuldades em chegarem à US.  

 

Foram observadas diferenças entre as primeiras consultas CPN e as de acompanhamento em certas 

informações recebidas, sendo que mais mulheres que compareceram à primeira consulta CPN (no dia 

investigado) reportaram ter recebido informações da enfermeira sobre como tomar os seus medicamentos 

ARV (93% vs. 75%) e possíveis efeitos secundários (61% vs. 45%). 

 

 

Tabela 7. Serviços recebidos pela enfermeira do SMI durante a consulta dos CPN, comparação entre a 

primeira e a consulta de acompanhamento (F/U) (n=186). 

 



 

30 
 

 Total  

(n=186) 

Primeira visita 

(n=59) 

Visita Seguimento 

(n=127) p* 
 n (%) n (%)  n (%)  

O(A) enfermeiro(a) falou-lhe de:     

Como tomar a medicação    <0,01 

Não 36 (19%) 4 (7%) 32 (25%)  
Sim 150 (81%) 55 (93%) 95 (75%)  

Efeitos secundários     0,04 

Não 93 (50%) 23 (39%) 70 (55%)  
Sim 93 (50%) 36 (61%) 57 (45%)  

Uso de álcool     0,054 

Não 107 (58%) 32 (54%) 75 (59%)  
Sim 79 (43%) 27 (46%) 52 (41%)  

O estigma e como lidar com ele     0,87 

Não 117 (63%) 37 (63%) 80 (63%)  
Sim 67 (36%) 22 (37%) 45 (35%)  

Omisso  2 (1%) 0 2 (2%)  
Sentir-se triste/deprimido(a)    0,87 

Não 120 (65%) 38 (64%) 82 (65%)  
Sim 64 (34%) 20 (34%) 44 (35%)  

Não se lembra 1 (1%) 0 1 (1%)  
Omisso  1 (1%) 1 (2%) 0  

Importância do envolvimento do parceiro(a)    0,33 

Não 79 (43%) 24 (41%) 63 (47%)  
Sim 107 (58%) 35 (59%) 64 (50%)  

Importância da divulgação ao parceiro(a) ou 

outro membro da família    0,26 

Não 87 (47%) 24 (41%) 63 (50%)  
Sim 99 (53%) 35 (59%) 64 (50%)  

 
    

O(A) enfermeiro(a) perguntou-lhe:     
Se acredita que o tratamento está a resultar     0,92 

Não 91 (49%) 29 (49%) 62 (49%)  
Sim 93 (50%) 29 (49%) 64 (50%)  

Omisso   2 (1%) 1 (2%) 1 (1%)  
Se está triste/deprimido(a)     0,5 

Não 123 (66%) 37 (63%) 86 (68%)  
Sim 60 (32%) 21 (36%) 39 (31%)  

Omisso   3 (2%) 1 (2%) 2 (2%)  
Se tem o apoio do(a) parceiro(a) ou de outro 

membro da família    0,66 

Não 119 (64%) 39 (66%) 80 (63%)  
Sim 66 (35%) 20 (34%) 46 (36%)  

Omisso   1 (1%) 0 1 (1%)  
Se tem dificuldade em chegar ali à unidade 

sanitária (transporte)    0,12 

Não 110 (59%) 30 (51%) 80 (63%)  
Sim 76 (41%) 29 (49%) 47 (37%)  
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Que trabalho tem – ou se está desempregado(a) 

neste momento?    0,82 

Não 129 (59%) 40 (68%) 89 (70%)  
Sim 55 (30%) 17 (29%) 38 (30%)  

Omisso   2 (1%) 2 (3%) 0  
 

    
O(A) enfermeiro(a) deu-lhe conselhos sobre:      
Como tomar a medicação    0,09 

Não 50 (27%) 11 (19%) 39 (31%)  
Sim 136 (73%) 48 (81%) 88 (69%)  

Uso do preservativo    0,82 

Não 116 (62%) 38 (64%) 78 (61%)  
Sim 66 (35%) 21 (36%) 45 (35%)  

Não se lembra 1 (1%) 0 1 (1%)  
Sem informação  3 (2%) 0 3 (2%)  

Quem pode dar apoio dentro da família ou 

dentro da comunidade    0,49 

Não 112 (60%) 34 (58%) 78 (61%)  
Sim 71 (38%) 25 (42%) 46 (36%)  

Omisso   3 (2%) 0 3 (2%)  
Prevenção da transmissão do vírus ao bebé    0,12 

Não 48 (26%) 11 (19%) 37 (29%)  
Sim 137 (74%) 48 (81%) 89 (70%)  

Omisso   1 (1%) 0 1 (1%)  
Como divulgar o seu seroestado a outro 

membro da família    0,25 

Não 108 (58%) 31 (53%) 77 (61%)  
Sim 76 (41%) 28 (47%) 48 (38%)  

Omisso  2 (1%) 0 2 (2%)  
*Teste Wilcoxon 

 

 

Do total de participantes, 116 (62%) referiram já ter consultado um(a) conselheiro(a) e, para 43 (37%) 

delas, isso aconteceu numa sala diferente da US. De forma semelhante à visita com a enfermeira, a maioria 

(104, 90%) disse ter recebido informações sobre o tratamento, e 69 (59%) disseram que os efeitos 

secundários da TARV foram discutidos (Tabela 8). A importância do envolvimento do parceiro foi 

discutida por 80 (69%) mulheres, e cerca de 2/3 (66%) das mulheres disseram que a revelação foi discutida. 

Em cerca de metade dos casos, o conselho foi dado por conselheiros(as) sobre quem pode dar apoio dentro 

da família ou comunidade (56, 48%) e de como revelar o seu estado serológico (61, 53%).  

 

Não houve diferença nas informações recebidas pelo(a) conselheiro(a) entre aquelas que compareceram à 

sua primeira visita dos CPN e aquelas na visita de Acompanhamento. 

 

 

Tabela 8. Serviços recebidos pelo(a) conselheiro(a) durante a consulta dos CPN, comparação entre a 

primeira consulta e a consulta de acompanhamento (n=116). 
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 Total  

(n=116) 

Primeira 

visita  

(n=45) 

Visita 

Seguimento 

(n=71) P* 
 N, %  N, %  N, %    

O(A) conselheiro(a) falou-lhe de:     

Como tomar a medicação    0,84 

Não 11 (9%) 4 (9%) 7 (10%)  
Sim 104 (90%) 41 (91%) 63 (89%)  

Omisso   1 (1%) 0 1 (1%)  
Efeitos secundários    0,89 

Não 45 (39%) 17 (38%) 28 (39%)  
Sim 69 (59%) 28 (62%) 39 (58%)  

Não se lembra 1 (1%) 0 1 (1%)  
Omisso   1 (1%) 0 1 (1%)  

Uso de álcool    0,68 

Não 56 (48%) 22 (49%) 34 (48%)  
Sim 57 (49%) 21 (47%) 36 (51%)  

Não se lembra 1 (1%) 0 1 (1%)  
Omisso   2 (2%) 2 (4%) 0  

O estigma e como lidar com ele    0,38 

Não 65 (56%) 27 (60%) 38 (54%)  
Sim 49 (42%) 17 (38%) 32 (45%)  

Não se lembra 1 (1%) 0 1 (1%)  
Omisso   1 (1%) 1 (2%) 0  

Sentir-se triste/deprimido(a)    0,17 

Não 65 (56%) 29 (64%) 36 (51%)  
Sim 50 (43%) 16 (36%) 34 (48%)  

Omisso   1 (1%) 0 1 (1%)  
Importância do envolvimento do parceiro(a)    0,42 

Não 36 (31%) 12 (29%) 25 (35%)  
Sim 80 (69%) 33 (71%) 44 (62%)  

Importância da divulgação ao parceiro(a) ou outro 

membro da família    0,42 

Não 38 (33%) 13 (29%) 25 (35%)  
Sim 76 (66%) 32 (71%) 44 (62%)  

Omisso   2 (2%) 0 2 (3%)  
 

    
O(A) conselheiro(a) perguntou-lhe:      
Se acredita que o tratamento está a resultar    0,01 

Não 40 (34%) 22 (49%) 18 (25%)  
Sim 75 (65%) 23 (51%) 52 (73%)  

Não se lembra 1 (1%) 0 1 (1%)  
Se está triste/deprimido(a)    0,73 

Não 65 (56%) 26 (58%) 39 (55%)  
Sim 48 (41%) 19 (42%) 29 (41%)  

Não se lembra 2 (2%) 0 2 (3%)  
Omisso   1 (1%) 0 1 (1%)  
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Se tem o apoio do(a) parceiro(a) ou de outro 

membro da família    0,13 

Não 57 (49%) 26 (58%) 31 (44%)  
Sim 57 (49%) 18 (40%) 39 (55%)  

Omisso   2 (2%) 1 (2%) 1 (2%)  
Se tem dificuldade em chegar ali à unidade sanitária 

(transporte)    0,78 

Não 56 (48%) 21 (47%) 35 (49%)  
Sim 60 (52%) 24 (53%) 36 (51%)  

Que trabalho tem – ou se está desempregado(a) 

neste momento?    0,21 

Não 69 (59%) 24 (53%) 45 (63%)  
Sim 45 (39%) 21 (47%) 24 (34%)  

Omisso   2 (2%) 0 2 (3%)  
 

    
O(A) conselheiro(a) deu-lhe conselhos sobre:     
Como tomar a medicação    0,64 

Não 11 (9%) 5 (11%) 6 (8%)  
Sim 105 (91%) 40 (89%) 65 (92%)  

Uso do preservativo    0,3 

Não 59 (51%) 25 (56%) 34 (48%)  
Sim 53 (46%) 18 (40%) 35 (49%)  

Não se lembra 1 (1%) 0 1 (1%)  
Omisso   3 (3%) 2 (4%) 1 (1%)  

Quem pode dar apoio dentro da família ou dentro da 

comunidade    0,25 

Não 57 (49%) 25 (56%) 32 (45%)  
Sim 56 (48%) 20 (44%) 36 (51%)  

Não se lembra 2 (2%) 0 2 (3%)  
Omisso   1 (1%) 0 1 (1%)  

Prevenção da transmissão do vírus ao bebé    0,39 

Não 11 (9%) 5 (11%) 6 (8%)  
Sim 103 (89%) 40 (89%) 63 (89%)  

Omisso   2 (2%) 0 2 (3%)  
Como divulgar o seu seroestado a outro membro da 

família    0,6 

Não 48 (41%) 19 (42%) 29 (41%)  
Sim 61 (53%) 22 (49%) 39 (55%)  

Não se lembra 1 (1%) 0 1 (1%)  
Omisso   6 (5%) 4 (9%) 2 (3%)  

*Teste Wilcoxon 

 

Entre as 116 mulheres que receberam apoio de um(a) enfermeiro(a) e conselheiro(a) SMI, quase todas (113, 

97%) as mulheres reportaram ter recebido informações sobre como tomar os medicamentos, e 99 (85%) 

receberam essas informações de ambos os profissionais de saúde. Foi referido que os efeitos secundários 

não foram discutidos em 30% dos casos. O estigma foi discutido em 55% dos casos, e 46 (40%) recebeu 

essa informação de ambos, enquanto que 3 (3%) mulheres reportaram que só receberam essa informação 

do conselheiro(a). A depressão não foi alegadamente discutida com 57 (49%) das mulheres. Dois terços 
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(63%) das mulheres receberam conselhos sobre como revelar o seu estado serológico a outro membro da 

família, para 55 (48%) de ambos os profissionais de saúde. O Tabela 9 mostra os tópicos discutidos pela 

equipa de saúde.  

 

Tabela 9. Número e tipo de equipa de saúde a discutir os tópicos (n=116) 

 

  

Nenhum dos 

dois abordou  

Apenas o(a) 

conselheiro(a) 

abordou 

Apenas o(a) 

enfermeiro(a) 

abordou 

Ambos 

abordaram 

A pessoa falou-lhe de:          

     
Como tomar a medicação 3 (3%) 5 (4%) 9 (8%) 99 (85%) 

Efeitos secundários (n=114) 34 (30%) 9 (8%) 11 (10%) 60 (53%) 

Uso de álcool (n=114) 45 (39%) 2 (2%) 12 (11%) 55 (48%) 

O estigma e como lidar com ele (n=115) 52 (45%) 3 (3%) 14 (12%) 46 (40%) 

Sentir-se triste/deprimido(a) 57 (49%) 4 (3%) 9 (8%) 46 (40%) 

Importância do envolvimento do parceiro(a) 28 (24%) 5 (4%) 8 (7%) 75 (65%) 

Importância da divulgação ao parceiro(a) ou outro(s) 

membro(s) da família (n=115) 28 (24%) 10 (9%) 11 (10%) 66 (57%) 
 

    
A pessoa perguntou-lhe:           

Se acredita que o tratamento está a resultar (n=115) 27 (23%) 8 (7%) 13 (11%) 67 (58%) 

Se está triste/deprimido(a) (n=114) 52 (46%) 9 (8%) 14 (12%) 39 (34%) 

Se tem o apoio do(a) parceiro(a) ou de outro(s) 

membro(s) da família (n=114) 50 (44%) 8 (7%) 7 (6%) 49 (43%) 

Se tem dificuldade em chegar ali à US (transporte) 41 (35%) 11 (9%) 15 (13%) 49 (42%) 

Que trabalho tem – ou se está desempregado(a) neste 

momento? 61 (53%) 10 (9%) 10 (9%) 35 (30%) 
 

    
A pessoa deu-lhe conselhos sobre:          

Como tomar a medicação  8 (7%) 5 (4%) 3 (3%) 100 (86%) 

Uso do preservativo (n=113) 52 (46%) 4 (4%) 8 (7%) 49 (43%) 

Quem pode dar apoio dentro da família ou dentro da 

comunidade (n=113) 47 (42%) 4 (4%) 10 (9%) 52 (46%) 

Prevenção da transmissão do vírus ao bebé 8 (7%) 5 (4%) 5 (4%) 98 (84%) 

Como divulgar o seu seroestado a outro membro da 

família (n=114) 42 (37%) 6 (5%) 11 (10%) 55 (48%) 

          

 

 

Completude dos formulários APSS/PP 

A completude do formulário APSS/PP foi revista para os 186 participantes do inquérito (Tabela 10). A 

avaliação mostrou que apenas uma pasta de participante (1%) não continha com o formulário APSS/PP 

disponível e, em quase todos (96%), havia alguma informação preenchida no formulário. A componente 

dos factores APSS/PP que influenciam a adesão estava completo em 73% dos arquivos, incompleto em 
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24% e em 4 (2%) nenhuma informação foi preenchida. Apenas 26% da componente das sessões de PP foi 

preenchida corretamente, enquanto que para 72% esta secção estava incompleta. 

 

Tabela 10. Completude dos formulários dos participantes entrevistados (n=186). 

 N, % 

Geral     

O formulário está disponível na ficha clínica?  

Não  1 (1%) 

Sim 185 (99%) 

Existe informação nos formulários?   

Não  0 (0%) 

Sim, há informação 179 (96%) 

Sem resposta 7 (4%) 

Foi usado o formulário antigo ou o novo?  
 

Formulário antigo 105 (56%) 

Formulário novo   80 (43%) 

Omisso  1 (1%) 

Identificação paciente  
 

Estão todos os campos preenchidos conforme as diretrizes?  

Não preenchidos 0 (0%) 

Corretos e completos 80 (43%) 

Incompletos  104 (57%) 

Omisso   0 (0%) 

O sector de proveniência está preenchido? 
 

Não preenchido  18 (10%) 

Correto e completo 137 (74%) 

Incompleto  6 (3%) 

Omisso   25 (13%) 

Divulgação  
 

Estão todos os campos preenchidos conforme as diretrizes? 
 

Não preenchidos   6 (3%) 

Corretos e completos 141 (76%) 

Incompletos  38 (20%) 

Omisso   1 (1%) 

Factores Psicossociais (FPS) que influenciam a adesão 
 

Estão todos os campos preenchidos conforme as diretrizes? 
 

Não preenchidos 4 (2%) 

Corretos e completos 136 (73%) 

Incompletos  45 (24%) 

Omisso   1 (1%) 

Existem informações sobre os factores que podem influenciar a adesão para 

cada visita? 
 

Não preenchido 35 (19%) 

Corretas e completas 81 (44%) 

Incompletas  67 (36%) 

Omisso   3 (2%) 

Sessões PP 
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Se uma sessão tiver lugar, estão preenchidos os campos PP1-PP7 para cada 

visita? 
 

Não preenchidos 1 (1%) 

Corretos e completos 48 (26%) 

Incompletos  134 (72%) 

Omisso   3 (2%) 

Consentimento informado 
 

A informação está preenchida no campo do cliente?  

Não preenchida 19 (10%) 

Correta e completa 103 (55%) 

Incompleta  63 (34%) 

Omisso   1 (1%) 

Há informação preenchida no campo confiante?  

Não preenchida 28 (15%) 

Correta e completa 85 (46%) 

Incompleta  71 (38%) 

Omisso   2 (1%) 

O campo da assinatura está preenchido?  

Não preenchido 22 (12%) 

Correto e completo 45 (24%) 

Incompleto  116 (62%) 

Sem informação  3 (2%) 

 

 

Perceções dos profissionais de saúde sobre a prestação de serviços de apoio psicossocial  

Características sociodemográficas dos profissionais de saúde entrevistados 

Dezassete profissionais de saúde participaram nas entrevistas em profundidade e as características dos 

entrevistados estão apresentadas na Tabela 11.  

 

Tabela 11. Características sociodemográficas dos profissionais de saúde (n=17) 

 N (%) 

Sexo     

Masculino  4 (24%) 

Feminino 13 (76%) 

Idade, anos (mediana, IQR) 32 (28-36) 

Urbano/rural   

Urbano  8 (47%) 

Rural  9 (53%) 

Tipo de profissional de saúde  

Gestor(a)  6 (35%) 

Enfermeiro(a) SMI 6 (35%) 
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Conselheiro(a)  5 (30%) 

Tempo a trabalhar na US, anos (mediana, IQR) 3 (2-5) 

 

 

Conhecimento sobre o uso dos formulários APSS/PP 

Todos os participantes demonstraram ter conhecimento do APSS/PP, mas quanto ao 

preenchimento/completar o formulário, os conselheiros(as) reportaram sentir-se mais seguros para 

preenchê-lo do que os(as) gestores(as) ou enfermeiros(as) da US. Em termos de frequência de 

preenchimento do formulário, os conselheiros(as) foram o único grupo que reportou preencher sempre o 

formulário, enquanto alguns enfermeiros(as) o preenchem apenas na ausência do(a) conselheiro(a). Todos 

os participantes reconheceram a importância do formulário do APSS/PP e do seu preenchimento para 

monitorar a adesão dos pacientes aos cuidados. 

“Nós temos dado ênfase realmente a essa questão de prevenção positiva e os factores psicológicos 

que podem condicionar de certa forma aquilo que é a adesão do paciente ao tratamento, então 

fazemos isso para poder e ver como é que nós podemos apoiar aquela gestante né, falando 

concretamente da gestante, é por isso que temos grupos de apoio, então é por isso que eu disse que 

nós melhoramos porque nós conseguimos inserir muitas mulheres nos grupos de apoio apartir do 

momento que nós notamos que ela apresenta uma e outra dificuldade que pode inviabilizar aquilo 

que e a sua adesão ao tratamento.” (Gestor(a), Urbano, JUL-001) 

Os participantes reportaram que o preenchimento do formulário APSS/PP é da responsabilidade dos(as) 

conselheiros(as) de saúde, mas os(as) gestores(as) das unidades sanitárias reconheceram que todos os 

provedores de saúde devem preencher o formulário, desde que tenham tido formação para fazê-lo.  

 

Barreiras ao preenchimento do formulário APSS/PP reportadas pelos profissionais de saúde 

A perceção de falta de tempo (decorrente de cargas de trabalho pesadas e longas filas de pacientes na US) 

foi referida pelos profissionais  como a principal barreira para o preenchimento dos formulários APSS/PP, 

levando a equipa de saúde a esquecer completamente o formulário ou a deixá-lo para preencher mais tarde 

e, por fim, não o preencher de todo ou a não o preencher na sua totalidade. 

“…normalmente né, eee o fluxo de do coisa das nossas utentes né,as vezes nós temos muitas 

pacientes lá fora, e queremos fazer o trabalho nas correrias e então podemos saltar, podemos 

passar desapercebidos alguns campos, não preencher, eu acho isso, e também falta de recurso 

também pode ser né, porque a enfermeira é única e as vezes tem que colher sangue, tem que fazer 

isso e a hora ja passou ta ver cheio aí então as vezes nos baralha um pouco.” (Enfermeiro(a) 

Urbano, JUL-01) 
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Por outro lado, alguns provedores reportaram que a negligência e esquecimento foram motivos para não 

preencher o formulário de APSS/PP, e o facto de o formulário ter muitos campos a serem preenchidos, o 

que pode fazer com que o formulário não seja totalmente preenchido (ou seja, nem todos secções são ficam 

documentadas). 

Além disso, os participantes disseram que a falta de compreensão sobre o formulário APSS/PP e/ou o não 

terem recebido formação adequada sobre o uso e preenchimento do formulário, leva a situações em que um 

provedor vê um paciente e não sabe como preencher o formulário e, portanto, deixa o formulário em branco 

ou incompleto. 

“Bom segundo aquilo que eu tenho visto e que alguns tem dificuldade, outros dizem dificuldade na 

percepção, como preencher a ficha por isso quando tem dificuldade em alguns itens eles optam em 

deixar para não ter que cometer erros, então por isso há umas fichas que não ficam bem 

preenchidas, porque a dias eu questionava uma colega, disse que eu deixei essa parte, estávamos… 

no comité TARV, então questionávamos alguns colegas então diziam que não percebiam o que e 

que deveria contar.” (Gestor(a), Urbano, JUL-002) 

 

“(risos), pra uma formação assim precisava sim… tentamos preencher mas não, não com uma 

formação de preenchimento da própria ficha mas tentamos preencher.” (Enfermeiro(a), Rural, 

MAC-003) 

  

Facilitadores para o preenchimento do formulário APSS/PP reportados pelos profissionais de saúde 

Os profissionais de saúde, principalmente enfermeiros(as) e conselheiros(as), reportaram que quando o 

formulário do APSS/PP é preenchido corretamente, permite a monitoria da adesão do paciente e o 

agendamento de consultas, possibilitando o acompanhamento do paciente quando há interrupções no 

atendimento ou sinais de baixa adesão. 

“Ya me facilita para poder ver adesão da paciente se é faltosa, consoante o cartão dela e nessa 

ficha ai consoante a data que eu marco esse mês eu consigo ver que essa paciente era para vir no 

dia x mas chegou no dia y e então ai tenho que conversar a que se deveu para poder faltar e estava 

a tomar o quê durante esse intervalo de tempo, é ai onde eu ponho faltosa ou abandono consoante 

essa ficha eu presto atenção começo a ver esse paciente é aderente ou não.” (Conselheiro(a), 

Urbano, SET- 001) 

 

“O factor que me facilita, talves o estar ali com a paciente né para não perder o fio de pensamento, 

então é mais simples eu preencher a ficha ali no momento do que esperar a paciente ir e depois 

para preencher.” (Conselheiro(a), Urbano, JUL-001) 

  

Sugestão dos profissionais de saúde para melhorar o preenchimento do formulário de APSS/PP 
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Para melhorar o preenchimento/completar o formulário do APSS/PP, os(as) gestores(as) e enfermeiros(as) 

sugeriram que se lhes desse formação frequente (por exemplo, formação de atualização) para esclarecer os 

conceitos do formulário. Isto poderia dar aos profissionais de saúde uma maior motivação e compromisso 

para com o preenchimento do formulário de maneira adequada e oportuna, uma vez que alguns profissionais 

de saúde reportaram que o preenchimento insuficiente ou total do formulário se devia à falta de formação 

adequada. Os profissionais de saúde também sugeriram que o esclarecimento de parte da linguagem e a 

redução de componentes do formulário melhoraria o preenchimento correto do formulário. 

 

Discussão  
 

Esta avaliação de método misto foi feita para identificar os factores que influenciam a retenção para o 

tratamento do HIV em mulheres grávidas e lactantes HIV-positivas, e as associações entre factores 

potencialmente influenciadores e a retenção foram medidas. 

As discussões com MGL HIV-positivas informaram que as mulheres que recebiam TARV (via estratégia 

da Opção B+) na US reconheceram que existem alguns factores que facilitam a continuação dos cuidados 

e outros factores que tornam difícil continuar na cascata de cuidados da PTV. Os principais facilitadores 

identificados foram o desejo de permanecer saudável e de ter um bebê saudável, enquanto que as principais 

barreiras apontadas pelos entrevistados foram a distância de casa à US e os efeitos secundários dos 

medicamentos ARV. 

As mulheres incluidas no estudo logo após a primeira consulta de CPN mostraram alto grau de confiança 

no retorno aos cuidados, apesar das barreiras hipotéticas (relacionadas a factores individuais, sociais, 

estruturais e institucionais) que podem ocorrer/ ser enfrentadas. 

A retenção nos cuidados de PTV foi moderada aos três meses e diminuiu aos seis meses após a primeira 

visita CPN das participantes. Uma associação positiva para uma maior retenção aos 3 e 6 meses foi 

observada entre aqueles que vivem em uma área urbana (ou seja, a área da capital provincial) e aqueles 

com um nível de educação mais alto. Foram observadas associações positivas em direção a uma maior 

retenção para aquelas que estavam confiantes de que, apesar da distância até a US, elas voltariam, e para 

aquelas que estavam mais confiantes de que, apesar dos possíveis efeitos secundários da TARV, elas 

voltariam. Este efeito de confiança relacionado com a distância à US foi mais forte para retenção de curto 

prazo (3 meses) em comparação com a retenção de médio prazo (6 meses). O efeito da confiança 

relacionado com a compreensão do risco dos efeitos secundários da TARV foi semelhante para retenção 

aos 3 e 6 meses. Em uma descoberta paradoxal, foi observada uma associação negativa para a retenção de 

curto prazo (3 meses) e a confiança das mulheres na compreensão da necessidade de uso de medicação 

TARV ao longo da vida.A falta de associação observada entre as respostas ao inquérito relacionadas com 

a confiança das mulheres relativamente à sua intenção de permanecer nos cuidados e a sua real retenção 

sugere que o abandono dos cuidados é devido a barreiras imprevistas ou que muitas entrevistadas sentiram 

pressão social para relatar uma vontade de permanecer nos cuidados que não era congruente com suas 

intenções/ planeamento pessoais, ou pode estar relacionado a uma limitação em nossa concepção de 

avaliação (medir percepção de barreiras, ou seja, atitudes, e não barreiras reais). No momento da entrada 

nos serviços de CPN/PTV, a maioria das mulheres relataram que tinha um nível de confiança moderado a 
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alto para aderir ao tratamento, e confiança de que vários factores não limitariam sua capacidade de ficar em 

cuidados e na TARV.  No entanto, apesar da confiança relatada, os resultados de retenção encontrados 

nessa população sugerem que, com o tempo, as barreiras mencionadas por mulheres com experiência no 

programa de HIV/TARV podem sugir e a partir daí algumas mulheres começam a faltar às consultas 

agendadas e experimentam o abandono não intencional dos cuidados.  

Outros estudos em países subsaarianos demonstraram que as barreiras relacionadas com o estigma (13, 14), 

o custo do transporte para a US e a divulgação do estado sorológico podem ter impactos significativos na 

adesão à medicação e ao envolvimento da mulher nos cuidados (15, 16). Quando questionadas noutros 

estudos sobre como a retenção nos cuidados pode ser melhor apoiada, tanto as mulheres quanto os 

profissionais de saúde observaram a importância do aconselhamento, educação, apoio psicossocial e 

incentivo (14, 17). Para além disto, uma vez que as mulheres que revelam a sua condição são 

frequentemente mais propensas a fazê-lo com os seus parceiros, continua a ser fundamental que o apoio 

profissional e/ou de pares fornecido pelo sistema de saúde promova estratégias de comunicação seguras e 

eficazes para a revelação do seu estado serológico (18). 

Factores ao nível individual, estrutural e social influenciam a retenção nos serviços de PTV na Zambézia. 

Algumas das barreiras mencionadas já foram antecipadas, mas a frequência com que os participantes 

mencionaram nos efeitos secundários relacionados com a medicação ARV chamou a atenção por ser um 

dos principais desafios enfrentados entre esta população. A partir do 30 de Outubro de 2019, o MISAU 

recomendou TDF/3TC/DTG (TARV de combinação de dose fixa) como regime de TARV de primeira linha 

para adultos (com TDF/3TC/EFV ainda oferecido preferencialmente às gestantes no primeiro trimestre, 

após será alterado para TDF/3TC/DTG). Com a prevalência em evolução de DTG como terapia de primeira 

linha, prevê-se que haverá um declínio nos efeitos secundários relacionados à medicação experimentados 

pelos pacientes e impactando sua retenção nos cuidados.  

Em relação aos facilitadores, houve uma partilha consistente de experiências que mostraram que a 

autodeterminação e o compromisso das mulheres as estimulam a continuar com o tratamento, mesmo que 

enfrentem barreiras. Um facilitador importante que foi mencionado, particularmente nas zonas rurais, foi o 

facto de as mulheres receberem apoio de uma Mãe Mentora durante as visitas domiciliárias. Outros estudos 

também mostraram que intervenções com profissionais de saúde leigos ou o apoio de pares na comunidade 

ajudam a aumentar não apenas a aceitação do serviço, mas a adesão e retenção (19-21), abordando barreiras 

conhecidas através do aconselhamento, educação e/ou apoio/incentivo (22-24). Estratégias que são de 

ordem multi-componente (para abordar diversas barreiras), que envolvem o apoio de pares/mães mentoras 

e oferecem diferentes modelos de serviço, como a dispensação trimestral de medicamentos, devem ser 

exploradas para melhorar a retenção do paciente nos serviços de PTV (25, 26). 

O apoio psicossocial é crucial e para compreender as necessidades das MGL inscritas nos cuidados de HIV, 

bem como o efeito sobre os resultados do paciente, a documentação relacionada com esta actividade de 

saúde de rotina é importante. Esta avaliação constatou que o formulário do APSS/PP está a ser utilizado, 

porém, em muitos casos, não é preenchido de acordo com as diretrizes. Como os serviços de APSS/PP são 

uma componente principal na prevenção e resolução de problemas que podem levar um paciente a perder 

uma consulta agendada ou se tornaram abandono, ter-se descoberto que os resultados da triagem de factores 

de risco não foram registados de forma consistente nos registos do paciente leva a um objectivo perdido ou 
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enfraquecido de rastreio a factores específicos do paciente e de ser-se capaz de apoiar os pacientes na 

prevenção de abandonos.  

Cargas de trabalho exigentes do provedor e a falta de formação suficiente parecem ser duas das principais 

razões para explicar porquê é que os formulários/registos do APSS/PP dos pacientes não estão a ser 

consistentemente preenchidos de forma correta. A maioria dos profissionais de saúde entrevistados reportou 

ter recebido formação em serviço relacionada com a documentação do APSS/PP; apenas um participante 

da entrevista reportou ter recebido formação formal em documentação do APSS/PP; e alguns participantes 

afirmaram que receberam formação, mas infelizmente não indicaram se receberam formação formal ou em 

serviço. Isto seria muito importante para o rastreio e para melhor avaliar, pois o tipo de formação recebido 

pode influenciar a motivação e a preparação de um provedor para completar a triagem e documentar as 

respostas (ou seja, preencher o formulário do APSS/PP) corretamente.  

O não preenchimento dos formulários do APSS/PP, especialmente a componente relacionada com os 

factores de risco do paciente para o abandono dos cuidados, compromete o fornecimento de suporte 

adequado e o acompanhamento dos pacientes. Deve ser considerado urgente sensibilizar e formar o 

profissional de saúde adequado para fazer estas avaliações de acordo com as diretrizes e documentar os 

seus resultados corretamente no formulário, criando condições para facilitar o acompanhamento específico 

adaptado às necessidades de cada paciente. 

 

Conclusões e Recomendações   
 

Esta avaliação de método misto foi feita para avaliar os factores que influenciam a retenção para o 

tratamento do HIV em mulheres grávidas e lactantes HIV-positivas, e as associações entre factores 

potencialmente influenciadores e a retenção foram medidas. Apesar do facto de que nenhuma associação 

significativa foi observada nas análises ajustadas, factores relacionados com a retenção foram identificados 

e podem auxiliar no direcionamento de estratégias de apoio à retenção. O apoio psicossocial consistente e 

oportuno é fundamental para as mulheres grávidas e lactantes vivendo com HIV. Para este fim, a formação 

uniforme em APSS/PP para todos os profissionais de saúde do SMI e a triagem activa de rotina para o 

estado psicossocial dos pacientes e necessidades potenciais são necessários para fornecer suporte 

personalizado e específico ao paciente o mais rapidamente possível para evitar a perda de seguimento da 

mãe e filho dos cuidados.  

Para melhorar a retenção nos cuidados de mulheres que recebem a Opção B+ e serviços de PTV em geral, 

estratégias que envolvam o apoio de Mães Mentoras e modelos de cuidados diferenciados, como a 

dispensação de medicamentos trimestral ou semestral, devem ser promovidas para aumentar a procura e a 

aceitação destas opções de apoio entre aqueles elegíveis. Considerando as preocupações encontradas 

relacionadas aos efeitos secundários do tratamento e sua influência na retenção nos cuidados, também será 

importante monitorar continuamente as taxas de retenção no período após o lançamento dos regimes de 

TARV baseados em DTG. 
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Plano de Disseminação  
 

Os resultados preliminares e finais foram discutidos entre um grupo de investigadores e colaboradores 

prioritários. Os resultados preliminares foram discutidos no MISAU e na Direção Provincial de Saúde 

(DPS-Z). Os resultados preliminares foram apresentados durante a conferência provincial de saúde na 

Zambézia (Jornadas Provinciais de Saúde, 2019). 
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Apêndices  
 

Apêndice 1. Confiança percebida pelos participantes em relação à permanência nos cuidados, por factor de 

influência (n=135)  

 

Nada 
confiante  

Um pouco 
confiante 

Não sabe 
bem 

Moderadamente 
confiante  

Extremamente 
confiante 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Factores Individuais 
  

     

Está confiante de que compreende por que precisa tomar 
TARV todos os dias para o resto da sua vida? 
  

3 (2%) 9 (7%) 0 25 (19%) 98 (73%) 

Como sabe, alguns dos medicamentos ARV que você toma 
podem causar efeitos secundários. Está confiante de que 
mesmo que sinta os efeitos secundários da medicação, 
ainda assim voltaria às consultas clínicas? 
  

1 (1) 6 (4%) 0 54 (40%) 74 (55%) 

Quão confiante está de que, ao ter dúvidas sobre a precisão 
dos resultados do seu teste de HIV, você ainda assim voltaria 
à unidade sanitária para receber cuidados? 
  

3 (2%) 7 (5%) 0 32 (24%) 93 (69%) 

Quão confiante está de que ao ter dúvidas sobre a 
eficácia/efetividade do tratamento anti-HIV (TARV) em si, 
você ainda assim voltaria ao ambulatório para receber 
cuidados?  

1 (1%) 5 (4%) 0 19 (14%) 110 (82%) 

Factores Sociais 

     

Quão confiante está de que o seu parceiro compreenderá 
por que razão você necessita tomar TARV todos os dias para 
o resto da sua vida? 
  

7 (5%) 12 (9%) 4 (3%) 28 (21%) 83 (62%) 

Quão confiante está de que o seu parceiro lhe dará 
autorização para tomar TARV todos os dias para o resto da 
sua vida? 
  

2 (2%) 11 (8%) 2 (2%) 28 (21%9 92 (67%) 

Quão confiante está de que o seu parceiro a incentivará a 
comparecer a todas as visitas agendadas dos CPN?  

6 (5%) 16 (12%) 1 (1%) 20 (15%) 91 (68%) 

Quão confiante está de que o seu parceiro voltará consigo 
às futuras consultas/agendamentos clínicos?  

7 (5%) 21 (16%) 2 (2%) 44 (33%) 61 (45%) 

Factores Estruturais  

     

Se acha que a unidade sanitária está muito distante da sua 
casa, quão confiante está de que ainda assim voltaria às 
consultas? 
   

0 2 (2%) 0 34 (25%) 99 (73%) 

Se sente que a unidade sanitária é muito distante da sua 
casa, qual é o seu grau de confiança de que ainda voltaria 
para levantar os seus medicamentos? 
   

0 2 (2%) 0 25 (19%) 108 (80%) 

Factores Institucionais   

     

 
Quão confiante está de que a forma/maneira como é 
cuidada/tratada pela equipa clínica não a impedirá de voltar? 
  

2 (2%) 5 (4%) 0 29 (22%) 98 (73%) 

Como sabe, as unidades sanitárias costumam estar muito 
movimentadas. Quão confiante está de que mesmo com 
longas filas/longos tempos de espera, ainda voltaria para as 
consultas clínicas? 

0 2 (2%) 0 21 (16%) 112 (83%) 
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Apêndice 2. Confiança percebida pelos participantes em relação à permanência nos cuidados, por factor de 

influência, comparando mulheres com experiência em TARV com mulheres sem tratamento prévio (n=118) 

(Nota: 5 valores em falta para experiência em TARV) 

  [TODOS] Previamente em 
TARV 

Novo iniciado 
em TARV 

p.global N 

  N=118 N=76 N=42     

Factores Individuais  
     

Está confiante de que compreende por que tem de 
tomar TARV todos os dias para o resto da sua vida? 

      0.003 118 

Nada confiante 3 (2.54%) 2 (2.63%) 1 (2.38%)     

Um pouco confiante 8 (6.78%) 2 (2.63%) 6 (14.3%)     

Moderadamente confiante 21 (17.8%) 9 (11.8%) 12 (28.6%)     

Extremamente confiante 86 (72.9%) 63 (82.9%) 23 (54.8%)     

Como sabe, alguns dos medicamentos ARV que você 
toma podem causar efeitos secundários. Está confiante 
de que mesmo que sinta os efeitos secundários da 
medicação, ainda assim voltaria às consultas clínicas? 

      0.285 118 

Nada confiante 1 (0.85%) 1 (1.32%) 0 (0.00%)     

Um pouco confiante 6 (5.08%) 3 (3.95%) 3 (7.14%)     

Moderadamente confiante 46 (39.0%) 26 (34.2%) 20 (47.6%)     

Extremamente confiante 65 (55.1%) 46 (60.5%) 19 (45.2%)     

Quão confiante está de que, ao ter dúvidas sobre a 
precisão dos resultados do seu teste de HIV, ainda 
assim voltaria à unidade sanitária para receber 
cuidados?  

      0.926 118 

Nada confiante 2 (1.69%) 2 (2.63%) 0 (0.00%)     

Um pouco confiante 7 (5.93%) 5 (6.58%) 2 (4.76%)     

Moderadamente confiante 26 (22.0%) 17 (22.4%) 9 (21.4%)     

Extremamente confiante 83 (70.3%) 52 (68.4%) 31 (73.8%)     

Quão confiante está de que, ao ter dúvidas sobre a 
eficácia/efetividade do tratamento anti-HIV (TARV) em 
si, você ainda assim voltaria à unidade sanitária  para 
receber cuidados? 

      0.128 118 

Nada confiante 1 (0.85%) 1 (1.32%) 0 (0.00%)     

Um pouco confiante 5 (4.24%) 1 (1.32%) 4 (9.52%)     

Moderadamente confiante 16 (13.6%) 12 (15.8%) 4 (9.52%)     

Extremamente confiante 96 (81.4%) 62 (81.6%) 34 (81.0%)   
 

Factores Sociais           

Quão confiante está de que o seu parceiro 
compreenderá por razão que você necessita tomar 
TARV todos os dias para o resto da sua vida? 

      0.01 117 

Nada confiante 6 (5.13%) 3 (4.00%) 3 (7.14%)     

Um pouco confiante 11 (9.40%) 5 (6.67%) 6 (14.3%)     

Não sabe bem 4 (3.42%) 1 (1.33%) 3 (7.14%)     

Moderadamente confiante 25 (21.4%) 12 (16.0%) 13 (31.0%)     

Extremamente confiante 71 (60.7%) 54 (72.0%) 17 (40.5%)     

Quão confiante está de que o seu parceiro lhe dará 
autorização para tomar TARV todos os dias para o resto 
da sua vida? 

      0.144 118 

Nada confiante 1 (0.85%) 0 (0.00%) 1 (2.38%)     

Um pouco confiante 10 (8.47%) 4 (5.26%) 6 (14.3%)     

Não sabe bem 2 (1.69%) 1 (1.32%) 1 (2.38%)     

Moderadamente confiante 25 (21.2%) 15 (19.7%) 10 (23.8%)     

Extremamente confiante 80 (67.8%) 56 (73.7%) 24 (57.1%)     

Quão confiante está de que o seu parceiro a incentivará 
a comparecer a todas as visitas agendadas dos CPN? 

      0.357 117 

Nada confiante 6 (5.13%) 5 (6.58%) 1 (2.44%)     

Um pouco confiante 16 (13.7%) 8 (10.5%) 8 (19.5%)     

Não sabe bem 1 (0.85%) 0 (0.00%) 1 (2.44%)     

Moderadamente confiante 17 (14.5%) 11 (14.5%) 6 (14.6%)     
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Extremamente confiante 77 (65.8%) 52 (68.4%) 25 (61.0%)     

Quão confiante está de que o seu parceiro voltará 
consigo às futuras consultas/agendamentos clínicos? 

      0.886 118 

Nada confiante 7 (5.93%) 5 (6.58%) 2 (4.76%)     

Um pouco confiante 19 (16.1%) 12 (15.8%) 7 (16.7%)     

Não sabe bem 2 (1.69%) 1 (1.32%) 1 (2.38%)     

Moderadamente confiante 42 (35.6%) 29 (38.2%) 13 (31.0%)     

Extremamente confiante 48 (40.7%) 29 (38.2%) 19 (45.2%)     

Factores Estruturais            

Se acha que a unidade sanitária está muito distante da 
sua casa, quão confiante está de que ainda assim 
voltaria às consultas?  

      0.846 118 

Um pouco confiante 2 (1.69%) 2 (2.63%) 0 (0.00%)     

Moderadamente confiante 32 (27.1%) 20 (26.3%) 12 (28.6%)     

Extremamente confiante 84 (71.2%) 54 (71.1%) 30 (71.4%)     

Se sente que a unidade sanitária é muito distante da 
sua casa, qual é o seu grau de confiança de que ainda 
assim voltaria para levantar os seus medicamentos?  

      0.911 118 

Um pouco confiante 2 (1.69%) 1 (1.32%) 1 (2.38%)     

Moderadamente confiante 22 (18.6%) 15 (19.7%) 7 (16.7%)     

Extremamente confiante 94 (79.7%) 60 (78.9%) 34 (81.0%)     

Factores Institucionais           

Quão confiante está de que a forma/maneira como você 
é cuidada/tratada pela equipa clínica não a impedirá de 
voltar?  

      0.409 117 

Nada confiante 2 (1.71%) 1 (1.33%) 1 (2.38%)     

Um pouco confiante 4 (3.42%) 2 (2.67%) 2 (4.76%)     

Moderadamente confiante 23 (19.7%) 12 (16.0%) 11 (26.2%)     

Extremamente confiante 88 (75.2%) 60 (80.0%) 28 (66.7%)     

Como sabe, as unidades sanitárias costumam estar 
muito movimentadas. Quão confiante está de que 
mesmo com longas filas/longos tempos de espera, você 
ainda assim voltaria para as consultas clínicas? 

      0.653 118 

Um pouco confiante 2 (1.69%) 1 (1.32%) 1 (2.38%)     

Moderadamente confiante 19 (16.1%) 11 (14.5%) 8 (19.0%)     

Extremamente confiante 97 (82.2%) 64 (84.2%) 33 (78.6%)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 3. Análise descritiva da retenção aos 3 e 6 meses estratificada por variáveis demográficas dos 

participantes. 
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Retenção aos 3 meses 

 

 Totala  

(n=123) 

Retidob 

(n=97) 

Não Retido 

(n=26) pc 
 N, %  N, %  N, %    

USd    <0.001 

Furquia 47 (38.2%) 28 (59.6%) 19 (40.4%)  

Macuse 12 (9.8%) 9 (75%) 3 (25%)  
17 de Setembro 44 (35.8%) 40 (90.9%) 4 (9.1%)  

24 de Julho   20 (16.2%) 20 (100%) 0 (0%)  
Distritod    <0.001 

Namacurra 59 (48%) 37 (62.7%) 22 (37.3%)  
Quelimane 64 (52%) 60 (93.8%) 4 (6.2%)  

Faixa etária (no momento da pesquisa)    0.99 

18 – 24 anos 59 (48%) 46 (78%) 13 (22%)  
25 – 40 anos 64 (52%)   51 (79.7%) 13 (20.3%)  

Nível de escolaridade (n=114)    0.04 

Nenhuma 34 (27.6%) 22 (64.7%) 12 (35.3%)  
Ensino Primário 54 (43.9%) 43 (79.6%) 11 (20.4%)  

Secundário/Técnico 26 (21.1%) 24 (92.3%) 2 (7.7%)  
Estado civil (n=100)    0.86 

Solteiro(a) 22 (17.9%) 18 (81.8%) 4 (18.2%)  
Coabitar com parceiro(a) 55 (44.7%) 44 (80%) 11 (20%)  

Casado(a) 17 (13.8%) 13 (76.5%) 4 (23.5%)  

Viúvo(a) 6 (4.9%) 4 (66.7%) 2 (33.3%)  

Ocupação (n=121)    0.06 

Doméstico 76 (61.8%) 56 (73.7%) 20 (26.3%)  
Agricultor 23 (18.7%) 17 (73.9%) 6 (26.1%)  

Vendas 7 (5.7%) 7 (100%) 0 (0%)  

Estudante 15 (12.2%) 15 (100%) 0 (0%)  
a As proporções para os resultados da variável Total foram calculadas como percentagens dentro da coluna (ou seja, 

do total de N). 
b As proporções dos resultados das variáveis Retidos e Não Retidos foram calculadas como percentagens do total 

dentro de cada linha (para interpretar mais facilmente a percentagem de retenção em cada estrato). 
c Teste do qui-quadrado. 
d O distrito de Namacurra (onde se localizam as US de Furquia e Macuse) é considerado um distrito mais rural, 

comparativamente ao distrito de Quelimane (onde se localizam as US de 17 de Setembro e 24 de Julho) que é 

considerado um distrito mais urbano. 

 

 

 

 

 

Retenção aos 6 meses 
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 Totala  

(n=123) 

Retidob  

(n=84) 

Não Retidob 

(n=39) pc 
 N, %  N, %  N, %    

USd    0.09 

Furquia 47 (38.2%) 26 (55.3%) 21 (44.7%)  

Macuse 12 (9.8%) 8 (66.7%) 4 (33.3)  
17 de Setembro 44 (35.8%) 34 (77.3%) 10 (22.7%)  

24 de Julho   20 (16.2%) 16 (80%) 4 (20%)  
Distritod    0.02 

Namacurra 59 (48%) 34 (57.6%) 25 (42.4%)  
Quelimane 64 (52%) 50 (78.1%) 14 (21.9%)  

Faixa etária (no momento da pesquisa)    0.76 

18 – 24 anos 59 (48%) 39 (66.1%) 20 (33.9%)  
25 – 40 anos 64 (52%)   45 (70.3%) 19 (29.7%)  

Nível de escolaridade (n=114)    0.04 

Nenhuma 34 (27.6%) 23 (67.6%) 11 (32.4%)  
Ensino Primário 54 (43.9%) 33 (61.1%) 21 (38.9%)  

Secundário/Técnico 26 (21.1%) 23 (88.5%) 3 (11.5%)  
Estado civil (n=100)    0.84 

Solteiro(a) 22 (17.9%) 16 (72.7%) 6 (27.3%)  
Coabitar com parceiro(a) 55 (44.7%) 37 (67.3%) 18 (32.7%)  

Casado(a) 17 (13.8%) 10 (58.8%) 7 (41.2%)  

Viúvo(a) 6 (4.9%) 4 (66.7%) 2 (33.3%)  

Ocupação (n=121)    0.15 

Doméstico 76 (61.8%) 48 (63.2%) 28 (36.8%)  
Agricultor 23 (18.7%) 16 (69.6%) 7 (30.4%)  

Vendas 7 (5.7%) 5 (71.4%) 2 (28.6%)  

Estudante 15 (12.2%) 14 (93.3%) 1 (6.7%)  
a As proporções para os resultados da variável Total foram calculadas como percentagens dentro da coluna (ou seja, 

do total de N). 
b As proporções dos resultados das variáveis Retidos e Não Retidos foram calculadas como percentagens do total 

dentro de cada linha (para interpretar mais facilmente a percentagem de retenção em cada estrato). 
c Teste do qui-quadrado.  
d O distrito de Namacurra (onde se localizam as US de Furquia e Macuse) é considerado um distrito mais rural, 

comparativamente ao distrito de Quelimane (onde se localizam as US de 17 de Setembro e 24 de Julho) que é 

considerado um distrito mais urbano. 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 4. Protocolo e todos os materiais relacionados com a avaliação 
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O protocolo (versão 5.0) é junto a este relatório e contém todos os instrumentos, formulários de 

consentimento, resumos biográficos dos IPs e declarações de conflito de interesses. 
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relatório/preparação do manuscrito 

Magdalena Bravo  FGH  Assessora de Saúde 

Materno-Infantil 

Co-

investigadora 

Supervisão clínica 

Gustavo G.C. 

Amorim  

VUMC Bioestatístico, 

Professor assistente de 

pesquisa em 

bioestatística 

Co-investigador Análise de suporte 

Zhihong Yu VUMC Bioestatístico Colaborador Análise de suporte e interpretação 

de resultados 

Sara Van 

Rompaey 

FGH Assessor técnico de 

melhoria da qualidade 

Colaborador Supervisão clínica 

Gael Claquin  FGH* Director técnico Colaborador Supervisão clínica 

Julieta Matsimbe  FGH Director clínico Colaborador Garantir a implementação fácil nos 

locais de estudo; coordenação e 

comunicação com as equipas da 

Direcção Provincial de Saúde e 

FGH 
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Fernanda Alvim FGH Director de 

informações 

estratégicas 

Colaborador Facilitar a extração e interpretação 

de dados 

Erin Graves VUMC Gestora de programa 

sênior 

Colaborador Supervisão administrativa, design 

de suporte, análise e relatórios 

Folasade Arinze WellStar 

Health System 

Médico assistente do 

hospital 

Colaborador Desenhar, participar do 

desenvolvimento do 

resumo/manuscrito 

 

* No momento da avaliação 

 

Conflito de interesses 

O relatório de avaliação fornece evidências da gestão de conflitos de interesse para avaliações internas e 

externas, incluindo declarações de procedimentos de conflito de interesses e declarações para garantir a 

credibilidade e mitigar o viés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 5. Quadro lógico 

O quadro lógico que detalha os percursos das inquirições, estratégias, alocação de esforço e resultados 

pretendidos para este projecto de avaliação da Opção B+/ PTV encontra-se apresentada na Figura 4. 
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Figura 4. Quadro lógico para o percurso pretendido para a avaliação e, a longo prazo, para melhorar a 

retenção materna e infantil. 
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