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Sumário 
Introdução 

O autoteste de HIV (ATHIV) é uma estratégia recomendada pela OMS para aumentar a testagem, 

especialmente entre as populações-chave, especificamente homens adultos e jovens (18-29 anos de 

idade). De Maio a Dezembro de 2019, um piloto foi implementado na província da Zambézia 

envolvendo 3 farmácias públicas e 11 privadas, permitindo aos clientes comprar até dois autotestes de 

HIV a um preço subsidiado de 50Mzn (~ USD 0,80). O estudo avaliou a aceitabilidade e a adopção 

desta estratégia. 

Métodos 

Durante o projecto piloto, inquéritos de saída baseados em farmácias foram conduzidos em uma amostra 

aleatória de 10 clientes  (≥18 anos de idade), no início e três meses depois, independente da compra de 

teste. Um inquérito baseado em farmácias também foi realizado para uma amostra aleatória de até 10 

clientes por farmácia que compraram um teste e aceitaram ser contactados de 1 a 12 semanas depois. 

Ambos os inquéritos usaram questionários estruturados sobre aceitabilidade, com perguntas adicionais 

sobre o uso do teste para o último grupo. A análise univariada (teste qui-quadrado (x2)) foi feita 

comparando clientes que compraram um ATHIV versus e os que não compraram. Entrevistas 

qualitativas aprofundadas foram realizadas com funcionários/gerentes de farmácias. Na implementação 

da adenda ao protocolo principal, realizamos uma avaliação do desempenho do autoteste e interpretação 

dos resultados entre os diferentes grupos-alvo (alunos, funcionários, e membros da comunidade). 

Observadores treinados assistiram silenciosamente como os participantes realizavam o autoteste de 

HIV, e uma lista de verificação foi usada para avaliar o desempenho. Os participantes foram solicitados 

a interpretar o(s) resultado(s) de um autoteste previamente processado (anônimo) para avaliar a sua 

capacidade para interpretar os resultados do teste. Os participantes foram solicitados a responder a um 

questionário sobre a aceitabilidade do ATHIV e sua experiência pessoal com a realização de um 

autoteste. 

Resultados 

No geral, durante o período piloto, 1.139 adultos adquiriram 1.344 testes. Os clientes que compraram 

os testes eram predominantemente do sexo masculino (70%), da faixa etária 15-34 anos (69%); 58% 

visitaram uma das seis farmácias rurais.  

Um total de 280 clientes das farmácias responderam ao inquérito de saída, e 83 clientes das farmácias 

responderam  ao inquérito pós-compra. Do total de 363 pessoas entrevistadas, a mediana de idade foi 

de 29 anos (IIQ; 22-38 anos), 168 (65%) eram do sexo masculino e 252 (69%) frequentavam uma 

farmácia rural. A principal vantagem encontrada para o ATHIV foi a confidencialidade, enquanto as 

principais desvantagens foram o medo do resultado e a falta de aconselhamento. 

Entre os 83 clientes de farmácia que compraram o teste, 78 (94%) fizeram o teste. A facilidade auto-

relatada das instruções do teste (variando de "muito fácil" ou "fácil") e do desempenho do teste foi de 

91% e 89%, respectivamente. Quase todos (97%) estavam confiantes no resultado do teste. Os 

resultados do autoteste foram revelados ao entrevistador por 45 (58%), com 10 (13%) relatando ligação 

a uma unidade sanitária para confirmar o resultado.  

Um total de 45 funcionários/gestores de farmácia foram entrevistados na componente qualitativa. 

Pensava-se que os homens eram o principal grupo-alvo do ATHIV, mas sentiu-se a necessidade de 

criação de demanda para procura e compra de testes. Funcionários e gestores de farmácias acharam que 
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a farmácia é um bom lugar para obter um ATHIV, contudo, o desejo de mais privacidade para os 

procedimentos de testagem dentro da farmácia foi destacado, o que exigiria condições/infraestrutura 

adequadas, como uma sala privada ou um canto disponível reservado para o efeito. Além disso, para 

reforçar a aceitação desta abordagem, um grande desafio mencionado foram os recursos humanos, uma 

vez que os técnicos de farmácia actualmente disponíveis relataram não ter tempo suficiente para 

fornecer aconselhamento e informações relacionadas com o ATHIV. 

No total, 312 pessoas participaram na avaliação de desempenho (131, 42% membros da comunidade; 

71, 23% alunos; e 110, 35% funcionários); destes, a maioria (239 (77%)) era do sexo masculino; de 

uma idade mediana de 24 anos [IQR 21-30]. No geral, 260 (83%) foram previamente testados para HIV, 

e 9 (3%) já haviam feito ATHIV antes da participação no estudo.  

Os principais erros observados incluíram o posicionamento incorreto do tubo no suporte (152, 49%); 

coleta incorreta de espécimes (134, 43%); e tempo de espera incorreto para leitura do resultado (130, 

42%). O índice médio de usabilidade foi de 80%, 86% e 77%, entre funcionários, alunos e membros da 

comunidade, respectivamente. Setenta e cinco por cento (n=234) interpretaram corretamente todos os 

resultados dos testes apresentados e 9 (3%) pessoas falharam na interpretação de todos os testes 

apresentados. No geral, 36 (12%) deram uma interpretação de resultado falso negativo, 21 (7%) deram 

uma interpretação de resultado falso positivo e 14 (4%) deram interpretações de resultado falso negativo 

e falso positivo. Os membros da comunidade tiveram, em geral, um desempenho inferior quando 

comparados aos outros grupos avaliados. 

 

Conclusões 

Oferecer o ATHIV em farmácias públicas e privadas é aceitável para aqueles que podem comprar um 

teste e é alcançado por adultos jovens e populações masculinas. A percepção da falta de aconselhamento 

é preocupante, sugerindo a necessidade de ferramentas de aconselhamento nas farmácias e/ou 

oferecendo opções de autoteste assistido. Testes adquiridos foram utilizados, mas iniciativas adicionais 

de criação de demanda são necessárias. Apesar dos erros do procedimento de teste, a usabilidade geral 

do processo de ATHIV foi favorável. Para atingir os primeiros 95 dos objectivos 95-95-95 da 

ONUSIDA, o ATHIV é umas das várias estratégias para testagem de HIV (baseada na unidade sanitária 

e na comunidade) que devem ser consideradas/continuadas. Informações contínuas e sessões 

educacionais focadas em procedimentos adequados oferecidos em locais estratégicos da comunidade, 

como escolas e locais de trabalho, podem melhorar a qualidade de ATHIV.  
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Contextualização do Programa 
O maior fardo da epidemia de HIV/SIDA continua a ser compartilhado na região da África Subsaariana 

(SSA), onde aproximadamente 47% de todos os novos casos ocorreram em 2018. Globalmente, 

Moçambique continua a figurar entre os cinco países mais severamente afectados pela doença, com 

uma estimativa de 2,2 milhões de moçambicanos infectados pelo HIV em 2018 [1]. Os dados da 

pesquisa nacional de HIV (2015) mostram que 39% das mulheres e 60% dos homens nunca fizeram o 

teste de HIV [2]. 

Em 2013, o Ministério da Saúde de Moçambique (MISAU) anunciou o seu compromisso com um novo 

Plano Nacional de Aceleração da Resposta ao HIV e SIDA, que priorizou o aumento do acesso à terapia 

antirretroviral combinada (TARV) como método chave para a prevenção de novas infecções e para 

diminuir taxas de morbidade e mortalidade entre pessoas que vivem com HIV [3]. 

Consistente com os planos de aceleração do HIV de cada país, a comunidade global está agora 

trabalhando para alcançar as metas recentemente anunciadas de 95-95-95 da Programa Conjunto das 

Nações Unidas sobre HIV/SIDA (ONUSIDA). Uma das estratégias para atingir o primeiro objectivo é 

a utilização de autotestes de HIV (ATHIV) conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) [4]. Apesar de ser uma estratégia promissora, vários aspectos precisam ser tratados para alcançar 

uma implementação e resultados eficazes, incluindo aconselhamento, ligação com os serviços de 

prevenção e cuidados e tratamento, considerações de privacidade/ direitos humanos e qualidade dos 

serviços[5]. Além disso, não foi alcançado consenso em termos de decidir os locais ideais para 

disponibilizar ATHIV. A maioria das avaliações de autoteste ou estudos-piloto até agora na SSA foram 

realizados por meio de clínicas móveis parceiras ou unidades sanitárias [6]. No Quênia, a maioria das 

pessoas preferiu a unidade sanitária do governo como local para fazer o autoteste [7]. No entanto, as 

farmácias públicas têm sido exploradas para identificar clientes e encaminhá-los para exames de HIV 

na clínica [8, 9]. 

Na altura em que o protocolo do estudo foi escrito em 2018 (veja a secção do Local da avaliação abaixo), 

Moçambique não tinha uma diretriz nacional, ou Guião para Implementação da Auto-testagem de HIV. 

Por meio de uma parceria público-privada, uma estratégia de autoteste de HIV baseada em farmácia foi 

testada. O objectivo geral do estudo foi avaliar a aceitabilidade, viabilidade e ligação com os cuidados 

através da disponibilidade de autotestes de HIV nas farmácias como meio para envolver os indivíduos 

e ligá-los aos cuidados na província da Zambézia. Com a adenda feita ao protocolo principal, pretende-

se   avaliar o desempenho individual durante a autotestagem com  ATHIV e a capacidade para a 

interpretação dos resultados. 

Os custos da avaliação foram estimados em US $ 83.000, que incluíram a compra de tablets para a 

implementação, contratação de assistentes de pesquisa, formação, supervisão, tempo de antena e equipe. 

Os autotestes de HIV foram recebidos como uma doação do fabricante. 

Objectivos e questões 
Em consonância com as directrizes do Plano de Emergência do Presidente dos EUA para o Alívio da 

SIDA (PEPFAR) e do MISAU, os objectivos do programa de HIV da Friends in Global Health (FGH) 

incluem garantir que uma grande maioria da população em geral conheça o seu seroestado e que aqueles 

com teste positivo sejam ligados em tempo útil aos serviços de HIV e iniciado no tratamento. 

Para explorar estratégias adicionais baseadas em evidências para aumentar o teste de HIV, 

especialmente entre populações-chave, como homens e adolescentes, conduzimos este estudo piloto 
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para avaliar a aceitabilidade e a viabilidade de disponibilizar autotestes de HIV (a um preço 

relativamente acessível de 50 Mzn (~USD 0.80)) nas farmácias participantes. 

Os objectivos específicos eram: 

1. Avaliar a aceitabilidade do autoteste de HIV entre clientes e funcionários/gerentes de farmácias; 

2. Avaliar a viabilidade verificada através da aceitação de ATHIV como meio de teste de HIV, 

especificamente o número de autotestes de HIV realizados; 

3. Para avaliar a ligação com as taxas de cuidados de saúde entre as pessoas que se submetem ao 

autoteste de HIV usando kits adquiridos em uma farmácia. 

4. Avaliar o desempenho individual ao realizar o autoteste de HIV e a capacidade de interpretação dos 

resultados entre alunos, funcionários, e membros da comunidade. 

Esta avaliação tem como objectivo informar ao programa actual de prevenção, cuidado e tratamento do 

HIV da FGH e do MISAU, para que o número de pessoas que conhecem seu estado sorológico para o 

HIV possa aumentar e as opções de ligação a cuidados e tratamento foram avaliadas. 

 

Desenho / Métodos / Limitações 

Tipo da avaliação  

A avaliação concluída foi uma avaliação de processo interno. 
 
 

Local da avaliação  

A avaliação foi realizada na província da Zambézia, centro de Moçambique. A prevalência de HIV na 

província em 2015 foi estimada em 15,1% (15-49 anos de idade), 16,8% entre mulheres e 12,5% entre 

homens [2], e tinha uma cobertura de teste de HIV (já testada para HIV) de 30% entre os homens e 51% 

entre as mulheres [2]. 

O piloto de autoteste de HIV foi implementado entre Maio e Dezembro de 2019, enquanto os inquéritos 

decorreram entre Maio e Novembro de 2019. 

 

Descrição do piloto 

Farmácias (públicas - aquelas que são administradas pela empresa farmacêutica estatal “FARMAC” e 

privadas) que foram registradas nas autoridades de saúde provinciais foram abordadas e avaliadas 

quanto à elegibilidade para participação no programa piloto do ATHIV (ou seja, para oferecer kits do 

ATHIV para compra na sua farmácia). 

Para ser elegível para participar, as farmácias precisavam atender aos seguintes critérios: 

• Ser uma farmácia registada na Direcção Provincial de Saúde; 

• Estar localizado em um distrito que era apoiado pela FGH no momento da elaboração do protocolo; 

• Prestou serviços a um mínimo de 20 clientes por dia em média; 

• Confirmou a sua vontade de participar; 

• Ter uma área de armazenamento funcional com clima controlado para os kits ATHIV 
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Catorze farmácias elegíveis concordaram em participar; estes estavam localizados em sete distritos da 

Zambézia (dois urbanos e cinco rurais) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Lista de farmácias participantes 

Distrito Tipo de farmácia  Número de Farmácias 

Urbano Quelimane  Pública 1 

Privada 3 

Mocuba Pública 1 

Privada 3 

Rural Nicoadala  Privada 1 

Alto Molócuè  Privada 1 

Milange  Privada 1 

Gurué  Privada 1 

Pública 1 

Ile  Privada 1 

 

Antes da implementação do projecto, as seguintes actividades foram fornecidas para preparar as 

farmácias / equipe de farmácias participantes para oferecer o ATHIV em seus locais: 

1. Treinamento para técnicos de farmácia que atendiam clientes interessados em obter um ATHIV: 

• Aconselhamento básico: educação em HIV, os benefícios do teste de HIV, revelação do 

diagnóstico e as opções disponíveis para receber apoio e cuidados após o autoteste para HIV; 

• Instruções sobre como usar o kit ATHIV, incluindo experiência prática e orientação sobre como 

ensinar a técnica aos clientes. 

2. Criação de um 'canto' dentro do ambiente da farmácia que oferece privacidade para os clientes 

receberem informações sobre o HIV, sobre o que é o autoteste, instruções e aconselhamento pré-

teste. 

3.  Disponibilização de informações por meio de folhetos e pósteres sobre autoteste para distribuição 

aos clientes. 

O teste de HIV utilizado foi o Oraquick HIV1 / 2® (Orasure Technologies Inc., Bethlehem, PA, EUA), 

por meio de doação da Orasure Technologies. Este teste é um autoteste oral aprovado pela FDA para 

HIV [10] e foi pré-qualificado pela OMS [11]. 

Qualquer pessoa com 15 anos ou mais podia comprar um máximo de dois autotestes de HIV (para o 

cliente e potencialmente o/a seu/sua parceiro/a) a um preço fixo de 50 Mzn (~ USD 0,80) por teste, que 

foi baseado nos preços aplicados em outros autotestes (exemplo, teste de gravidez, malária).  

Os clientes de farmácia interessados foram convidados a assistir a um vídeo de demonstração com 

duração de no máximo cinco minutos, que explicava como fazer o autoteste, antes que pudessem 

comprar um kit ATHIV. O vídeo foi adaptado do vídeo dos fabricantes 

(http://www.oraquick.com/Taking-the-Test/How-To-Video) para o contexto e idioma local. Após 

adquirir um kit de autoteste, os clientes que concordaram, eram convidados a deixar suas informações 

de contacto para uma possível inquérito de acompanhamento após a compra.  

As actividades de conscientização sobre a disponibilidade do ATHIV foram realizadas principalmente 

por meio da distribuição de folhetos, cartazes nas farmácias e mensagens nas rádio locais. Os clientes 

que compraram um teste receberam: 1) um livrinho informativo com informações gerais sobre o HIV, 
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instruções para o autoteste do HIV, informações sobre vínculo com os cuidados e respostas às perguntas 

mais frequentes; 2) um folheto com informações resumidas; e 3) vale-referência para a respectiva 

unidade sanitária (US) (veja o Apêndice 3). Eles também poderiam receber um vídeo de demonstração 

sobre o ATHIV via WhatsApp, em português ou no idioma local, se desejado. A equipe de 

aconselhamento e testagem para HIV em seis unidades sanitárias públicas localizadas nas proximidades 

de sete das farmácias participantes recebeu orientação sobre o programa piloto e foi treinada sobre como 

rastrear os pacientes que fizeram autoteste de HIV anterior (Tabela 2). 

Tabela 2. Lista de US participantes 

Distrito  Unidade Sanitária  

Quelimane US Coalane 

US 24 de Julho 

US 17 de Setembro 

US 4 de Dezembro  

Alto Molócuè  US Alto Molócuè 

Mocuba US Mocuba  

 

A nível da comunidade, a criação de demanda foi feita por meio do fornecimento de várias actividades 

de informação, educação e comunicação (IEC), como spots de rádio locais e mensagens educacionais 

transmitidas pela televisão. 

 

Desenho da avaliação 

O estudo usou um desenho de método misto: 

• Entrevistas com informantes-chave (por meio de entrevista em profundidade) foram feitas com 

técnicos e gerentes de farmácia, para entender suas percepções sobre o autoteste de HIV em termos 

de aceitação percebida entre os clientes, bem como custos, barreiras, facilitadores e 

sustentabilidade; 

• Inquéritos de saída, usando um guião estruturado, foram conduzidos com clientes da farmácia para 

entender o conhecimento sobre HIV e ATHIV, vontade de comprar e usar um ATHIV e explorar 

barreiras e facilitadores de compra e uso de autotestes de HIV; 

• Inquéritos pós-compra, usando um guião estruturado, foram feitos com clientes de farmácia que 

compraram um ATHIV e aceitaram (ou seja, compartilharam suas informações de contacto) para 

serem chamados para um seguimento e marcação de um inquérito presencial, para fazer perguntas 

adicionais sobre sua experiência no uso do ATHIV; 

• Observação de procedimentos de ATHIV entre alunos, funcionários e membros da comunidade em 

dois dos  distritos onde o projecto piloto foi implementado; 

• Inquérito sobre a interpretação de resultados pré-definidos de ATHIV. 

Os critérios de elegibilidade para os três grupos de participantes (para actividades acima mencionadas) 

incluíram ter 18 anos de idade ou mais e fornecer consentimento informado por escrito. Para a equipe 

da farmácia, os critérios de elegibilidade adicionais incluíram ser funcionário ou gerente da farmácia 

participante há pelo menos seis meses e ser funcionário ou gerente que atende clientes na farmácia. Para 

os clientes de farmácia convidados para inquérito de saída, procurar qualquer serviço de farmácia em 

uma das farmácias participantes foi o critério de elegibilidade adicional. Para a avaliação do 
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desempenho e aceitabilidade de ATHIV, os participantes deveriam atender aos seguintes critérios de 

inclusão: 

- Vontade para saber o seu estado de HIV 

- Estudantes: menos de 25 anos; a estudar em uma das instituições de ensino reconhecidas nos 

distritos de Quelimane, Mocuba, ou Alto Molócuè 

- Funcionários: empregado há pelo menos um mês em uma empresa registrada 

- Membros da comunidade: membros que vivem no distrito de Quelimane, Mocuba ou Alto 

Molócuè (que não se qualificam como “estudante” ou “funcionário”) 

 

Envolvimento das partes interessadas 

Vários funcionários do MISAU e da FGH / Vanderbilt University Medical Center (VUMC) estiveram 

envolvidos nessas actividades piloto e de avaliação do programa. Do MISAU, participaram o Ponto 

Focal de Aconselhamento e Testagem em Saúde, e a chefe do Programa Nacional de Controlo de ITS 

e HIV/SIDA (Maputo). Da Direcção Provincial de Saúde da Zambézia (DPS-Z) também participou o 

Supervisor do Programa de HIV. Todos colaboradores estiveram envolvidos desde a concepção do 

estudo, monitoria da implementação da avaliação e durante a discussão dos resultados da avaliação. O 

resumo da função de cada um pode ser encontrado no Apêndice 1. Do CDC Moçambique (Maputo), o 

oficial do projecto esteve envolvido desde o início da avaliação. Na FGH, além dos membros da equipe 

de avaliação que lideraram e administraram as actividades-piloto e de avaliação, o Assessor de 

Prevenção de HIV esteve envolvido desde a concepção da avaliação. 

 

Estratégia de amostragem 

Foi utilizada uma amostragem aleatória sistemática para os inquéritos de saída, em que cada terceira 

pessoa que saiu da farmácia era abordada e convidada a participar no inquérito de aceitabilidade do 

ATHIV, independentemente da compra do autoteste. O inquérito foi realizado após a confirmação dos 

critérios de elegibilidade e obtenção do consentimento informado (Apêndice 1). Clientes de farmácia 

que compraram um autoteste entre o início do estudo e 30 de agosto de 2019 e concordaram em ser 

contactados foram selecionados aleatoriamente para participar da pesquisa. Entrevistas em 

profundidade foram realizadas por meio de amostragem por conveniência com funcionários e gerentes 

da farmácia, por meio da qual os membros da equipe de pesquisa convidaram aqueles que atendiam aos 

critérios de elegibilidade e estavam disponíveis no dia da colheita de dados. Para o objectivo 4, na escola 

e empresa/empregador selecionados aleatoriamente (que são receptivos à colaboração para este estudo), 

uma sessão de informação em grupo foi convocada pela equipe de pesquisa antes da actividade para 

informar sobre o estudo. Para a implementação na comunidade, foi apresentada uma sessão informativa 

aos líderes comunitários que, em seguida, divulgaram as informações sobre o estudo na comunidade. 

Os interessados foram encaminhados para o local designado nos respectivos locais (ou seja, uma sala 

separada, como uma sala de reuniões na sede da empresa; uma sala separada, como sala de aula ou sala 

de reuniões na escola; uma sala separada, como sala de reuniões na unidade sanitária ou escola para 

membros da comunidade). 

 

Procedimentos 

Antes de qualquer colheita de dados, os participantes assinaram o termo de consentimento informado. 
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Para todos os inquéritos, tanto de  saída, assim como os pós-compra, foi usado um guião de inquérito 

estruturado e incluiu perguntas sobre testes de HIV anteriores,, conhecimento de ATHIV, vontade de 

comprar um ATHIV, vantagens e desvantagens percebidas do ATHIV, modalidade de teste preferida, 

percepções sobre o custo do autoteste do HIV, benefícios percebidos e local preferido para adquirir o 

autoteste de HIV. Os clientes que compraram um autoteste de HIV também foram questionados sobre 

a experiência do autoteste de HIV, a recepção do resultado do teste e sobre a ligação à unidade sanitária. 

As respostas dos participantes aos inquéritos foram introduzidas (pelo entrevistador treinado do estudo) 

diretamente no software de captura eletrônica de dados usando tablets e foram armazenadas em um 

repositório de dados seguro baseado em nuvem (REDCap™). Dados adicionais quantitativos sobre a 

vinculação foram extraídos dos livros de registro do MISAU sobre Aconselhamento e Testagem para 

ATHIV (UATS) nas unidades sanitárias de referência indicadas.  

Durante as entrevistas qualitativas entre técnicos e gestores de farmácia, perguntas de um guião de 

entrevista semiestruturada foram feitas aos participantes sobre as percepções relativas à aceitabilidade, 

potenciais barreiras e facilitadores do autoteste do HIV e ligação com o cuidado, prontidão para dar 

informações sobre o HIV e o teste do HIV e necessidades percebidas para a implementação da 

estratégia. Os dados foram colhidos por meio de gravador e / ou notas, caso houvesse consentimento 

para estes. Todas as entrevistas foram feitas em português e as transcrições das entrevistas foram 

escritas em português por membros da equipe de avaliação fluentes em português. 

Para a avaliação do desempenho de ATHIV, os participantes que assinaram o formulário de 

consentimento foram solicitados a fazer um autoteste de HIV. Observadores treinados assistiram 

silenciosamente como os participantes realizavam o autoteste de HIV, sem interferir ou responder a 

nenhuma pergunta relacionada ao procedimento do teste. Não foi necessário compartilhar o resultado 

do teste após a conclusão dos procedimentos (e os resultados não foram vistos pelos assistentes de 

pesquisa/observadores treinados). 

As instruções do fabricante estavam disponíveis em português (Apêndice 4). Uma lista de verificação 

foi usada pelos assistentes de pesquisa com perguntas/itens de lista de verificação baseados em outras 

avaliações de desempenho [12, 13] e adaptados para o contexto moçambicano.  

Além disso, os participantes foram solicitados a interpretar alguns  resultado(s) de um autoteste 

previamente processado (anônimo) (com resultado HIV negativo, HIV positivo ou inválido, mostrado 

aleatoriamente aos participantes) para avaliar a sua capacidade para a interpretação dos resultados dos 

testes. Os participantes foram então solicitados a preencher um questionário sobre a aceitabilidade de 

ATHIV e sua experiência pessoal com a realização de um autoteste. 

 

Tamanho da amostra 

Para inquéritos de saída: Consistente com a prática de rotina para estudos exploratórios, entrevistamos 

um total de 10 clientes de farmácia saindo de cada uma das farmácias participantes, no início do estudo 

e três meses depois (ou seja, 10 clientes diferentes em cada um dos dois momentos ) Esperava-se que 

esta amostra i) nos fornecesse os dados preliminares de linha de base necessários, e ii) fosse capaz de 

informar sobre uma possível implementação (ou não) desta intervenção. 

Para inquéritos pós-compra: Uma amostra aleatória de no máximo 10 clientes de farmácia que 

compraram um autoteste e concordaram em ser contactados foi seleccionada em cada uma das farmácias 

participantes, usando o software random.org. No caso de qualquer pessoa que não aceitou participar do 
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inquéritos de seguimento ou não estava acessível no momento da consulta, o próximo cliente 

seleccionado aleatoriamente na lista foi contactado. 

Entrevistas em profundidade foram feitas com uma a duas pessoas (funcionários ou gerentes) em cada 

farmácia, no início do estudo e três meses depois. O tamanho da amostra foi baseado na saturação. 

O tamanho da amostra para a avaliação de desempenho foi calculado com base em estudos piloto [14, 

15], onde o desempenho sem erros foi observado em 85%. Prevíamos que aproximadamente 85% dos 

alunos conseguiriam realizar o ATHIV sem erros, assim como aproximadamente 70% e 50% dos 

funcionários e membros da comunidade, respectivamente. Assumindo um intervalo de confiança de 

95%, estimamos que um tamanho de amostra de pelo menos 65 alunos, 55 funcionários e 35 membros 

da comunidade de cada distrito selecionado seria suficiente para estimar essa probabilidade de sucesso 

usando o intervalo de Wilson Score e assumindo uma margem de erro de 10%. 

Aspectos éticos 

O protocolo (incluindo a emenda do protocolo) e todos os instrumentos relacionados ao protocolo foram 

aprovados pelo comitê de ética em saúde institucional do Instituto Nacional de Saúde (INS) (CIBS-

INS, referência 080 / CIBS-INS / 2018), o Comité de Revisão Institucional da VUMC (IRB) (# 181834) 

e a Direcção Nacional de Farmácias, e foram revistos de acordo com os procedimentos de protecção de 

pesquisa em humanos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e foi determinado como 

pesquisa, mas os investigadores do CDC não interagiram com seres humanos e não tiveram acesso aos 

dados ou espécimes identificáveis para fins de pesquisa. Todos os participantes deram consentimento 

informado por escrito antes da colheita de dados (para todas as respectivas actividades do estudo). 

 

Desvios do protocolo 

Dois desvios de protocolo ocorridos durante a fase de colheita de dados de avaliação (nenhum dos quais 

resultou em qualquer dano aos participantes envolvidos) e foram relatados ao comitê de ética local em 

i) 26 de Julho de 2019, com resposta da CIBS-INS em 21 de Agosto de 2019; e ii) 22 de Outubro de 

2019, com resposta da CIBS-INS em 30 de Outubro de 2019 (100 / CIBS-INS / 2019). Esses desvios 

também foram relatados ao IRB VUMC (i) Enviada em 31 de Julho de 2019 com carta de resposta em 

7 de Agosto de 2019; ii) Enviado em 22 de Outubro de 2019 com resposta recebida em 29 de Outubro 

de 2019). Notificação foi enviada ao CDC-MZ em 30 de Julho de 2019 e 22 de Outubro de 2019, 

respectivamente. Por orientação do MISAU, as actividades da emenda ao protocolo original não foram 

implementadas no distrito de Quelimane conforme planeado, devido ao início da implementação da 

programação de ATHIV baseada na comunidade em Quelimane e por isso havia risco de sobreposição 

de actividades. Durante a implementação das actividades da emenda, devido a problemas de conexão 

com a internet, os dados de 65 participantes não foram carregados com sucesso para a base de dados 

central e foram posteriormente perdidos do tablet, prevenindo a inclusão nas análises.  

 

Garantia da Qualidade 

Treinamento 

Antes da recolha de dados, os técnicos de farmácia e conselheiros leigos (nas unidades sanitárias) foram 

treinados sobre a implementação do programa piloto, também foram treinados  os membros da equipe 

de avaliação sobre os procedimentos do protocolo do estudo. Um treinamento de 

reciclagem/actualização foi feito para a equipe de avaliação antes da segunda ronda (mês três) da 
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recolha de dados. O treinamento para as actividades da fase de implentação da emenda do protocolo foi 

feito antes do início da recolha de dados. 

Monitoria e segurança de dados 

A monitoria e tutoria contínuas foram feitas pelo Oficial de Avaliação da FGH, em coordenação com o 

Ponto Focal DPS-Z. Os dados da pesquisa foram inseridos em um repositório baseado em nuvem 

protegido por senha (REDCap), acessível apenas aos investigadores do estudo. 

 

Plano de análise 

Estatísticas descritivas foram utilizadas e apresentadas como medianas (com intervalos interquartis 

[IQR]) para variáveis contínuas e quebra de frequência (percentagens) para variáveis categóricas. A 

análise univariada usando o teste Qui-quadrado para variáveis categóricas e o teste de Mann-Whitney 

para variáveis contínuas foi feita para covariáveis, comparando clientes que compraram um ATHIV 

com aqueles que não compraram. Os dados qualitativos foram analisados por meio da análise temática 

[16]. A codificação foi feita por dois pesquisadores independentes e comparada para avaliar a 

confiabilidade entre avaliadores. O software STATA.SE Versão 15.0 (StataCorp LLC, Texas, EUA) 

suportou a análise quantitativa e o software MAXQDA Standard 12 (Verbi GmbH Berlin, Alemanha) 

foi utilizado na análise qualitativa. 

A lista de verificação/guia estruturado para a observação do desempenho de ATHIV incluía perguntas 

sobre como as diferentes etapas dos procedimentos de ATHIV eram realizadas. Foi calculado um índice 

de usabilidade (IU), onde para as questões com inflexão positiva, a “resposta SIM” foi utilizada para 

indicar usabilidade, enquanto para aquelas com inflexão negativa, a resposta “NÃO” foi utilizada para 

indicar usabilidade. Foi calculada uma média (de todas as questões), com um percentual variando de 

0% (não útil) a 100% (muito útil).   

Para a interpretação do teste, utilizou-se estatística descritiva e apresentada como desdobramento de 

frequência (porcentagens). A análise univariada pelo teste Qui-quadrado foi feita para as covariáveis, 

comparando os diferentes grupos-alvo.  

 

Limitações do Estudo 

Os dados não são representativos para o país, uma vez que o estudo foi realizado apenas em locais 

seleccionados numa província de Moçambique.  Adicionalmente, apenas os clientes de farmácia (com 

a capacidade) de comprar ATHIV foram incluídos no inquérito de pós-compra, assim, as opiniões 

daqueles que não puderam comprar não foram captadas nos resultados do inquérito. Os dados de 

registro de qualquer confirmação de resultado do autoteste de HIV feito em clínicas privadas não 

estavam disponíveis, e alguns clientes de farmácia que compraram e usaram um ATHIV também 

poderiam ter se registrado em uma unidade sanitária de outra província para fazer o teste de confirmação 

de HIV. Ambas as possibilidades podem ter levado a uma subestimação da ligação com os cuidados 

após o ATHIV. 

As actividades para o Objectivo 4 da avaliação (emenda do protocolo),  por orientação do MISAU, 

foram realizadas em dois dos três distritos planeados, uma vez que estava planeada para começar no 

distrito de Quelimane a implementação do autoteste de HIV baseado na comunidade e o MISAU queria 

evitar possíveis conflitos por sobreposição das actividades de estudo. Além disso, as instruções dos 
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fabricantes, apesar de conterem ilustrações claras, estavam disponíveis apenas em português, e podem 

ter influenciado o desempenho dos participantes que não eram falantes nativos de português. 

 

Resultados 

Estudo Principal (Objectivos 1-3) 

O piloto foi implementado no período de Maio a Dezembro de 2019, enquanto os inquéritos e 

entrevistas em profundidade foram realizadas em Maio / Junho (linha de base) e em Setembro / Outubro 

(terceiro mês). 

Durante o período piloto total (Maio - Dezembro de 2019), 1.344 autotestes de HIV foram vendidos 

para 1.139 pessoas. A maioria (636, 70%) dos compradores era do sexo masculino e tinha menos de 35 

anos de idade (613, 69%).  Cinquenta e oito por cento (651) das pessoas compraram em um ambiente 

rural (Tabela 3). 

Tabela 3. Características dos indivíduos que compram ATHIV (n=1139) 

Urbano/rural (n=1139) Urbano (8 farmácias de 2 distritos)  481 (42%) 

 
Rural (6 farmácias de 5 distritos) 658 (58%) 

Sexo (n=906) Masculino 636 (70%) 

 
Feminino  270 (30%) 

Idade (categorias), anos (n=894) 15-24 anos 186 (21%) 

 
25-34 anos 427 (48%) 

 
35-44 anos 177 (20%) 

 
45+ anos 104 (11%) 

 

1. Características 

Um total de 363 participantes respondeu aos inquéritos. O fluxograma (Figura 1) mostra o número de 

pessoas entrevistadas: 280 clientes de farmácia foram entrevistados no momento em que saíram da 

farmácia e 83 pessoas que compraram um autoteste de HIV e consentiram para um inquérito de 

seguimento foram entrevistadas posteriormente. Dos 280 inquéritos de saída, 20 pessoas relataram que 

compraram um autoteste de HIV. 
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Figura 1. Fluxograma das pessoas entrevistadas (via inquérito) durante o projecto piloto (n = 363). 

Em termos de dados agregados de conclusão de entrevista, 252 (69%) de 363 participantes visitaram 

uma das farmácias urbanas. Dois terços (66%) dos participantes eram do sexo masculino, e a maioria 

(70%) tinha menos de 35 anos de idade, com 29% tendo 15-24 anos de idade e 41% tendo idade entre 

25-34 anos (Tabela 4). Clientes de farmácia que compraram um ATHIV eram mais educados com 81% 

dos participantes, em comparação com 57% dos participantes que não compraram um ATHIV, 

concluindo a educação avançada na forma de treinamento de nível secundário (12ª série) e / ou avançado 

/ universitário (p <0,0001; Tabela 4). Não houve diferenças significativas entre os participantes que 

adquiriram um ATHIV versus não por religião, ocupação e / ou estado civil. No entanto, consistente 

com o nível educacional, os participantes que compraram um ATHIV tinham níveis mais altos de 

habilidades de língua portuguesa autorrelatadas, com 87% dos que compraram o ATHIV relatando bons 

/ muito bons conhecimentos da língua portuguesa, em comparação com 76% dos que não compraram o 

ATHIV relatando bom / muito bom domínio da língua portuguesa (p = 0,034). Para notar, não houve 

diferença entre aqueles que compraram um ATHIV versus não quando questionados sobre seu idioma 

preferido para receber informações e conversar (p = 0,18) com proporções altas semelhantes (87% entre 

aqueles que compraram um ATHIV e 92% entre aqueles que não compraram um ATHIV) preferindo o 

idioma local ao português. 

Tabela 4. Características dos participantes (n = 363) 

  

Clientes da 

Farmácia que não 

compraram um 

autoteste de HIV 

(n=260) 

Clientes da 

Farmácia que 

compraram um 

autoteste de HIV 

Total (n=363) 

 

  (n=103) Valor-p* 

Sexo 
    

Masculino 168 (65%) 73 (71%) 241 (66%) 0.255 

Feminino  92 (35%) 30 (29%) 122 (34%)  

Idade (anos) (mediana, IQR) 29 (22-38) 29 (26-35) 29 (23-37) 0.467* 

Idade (anos) (categorias) 
    

18-24 anos 87 (33%) 17 (17%) 104 (29%) <0.001 
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25-34 anos 90 (35%) 60 (58%) 150 (41%)  

35-44 anos 50 (19%) 18 (17%) 68 (19%)  

45+ anos 33 (13%) 8 (8%) 41 (11%)  
Nível de educação   

   <0.001 

Nunca foi a escola/ alfabetização  20 (8%) 3 (3%) 23 (6%)  

Primário (7ª Classe) 49 (19%) 4 (4%) 53 (15%)  

Básico (10ª Classe) 43 (17%) 12 (12%) 55 (15%)  

Médio (12ª Classe)  116 (45%) 56 (54%) 172 (47%)  

Superior/ Universidade  32 (12%) 28 (27%) 60 (17%)  
Religião  

   0.111 

Muçulmano 34 (13%) 14 (14%) 48 (13%)  

Católico 132 (51%) 58 (56%) 190 (52%)  

Protestante  80 (31%) 31 (30%) 111 (31%)  

Outra 14 (5%) 0 (0%) 14 (4%)  
Ocupação  

   0.234 

Sem rendimento 22 (8%) 6 (6%) 28 (8%)  

Agricultura/ Pesca 20 (8%) 3 (3%) 23 (6%)  

Venda 32 (12%) 14 (14%) 46 (13%)  

Profissional de Saúde   14 (5%) 12 (12%) 26 (7%)  

Professor 42 (16%) 23 (22%) 65 (18%)  

Trabalhador doméstico 4 (2%) 1 (1%) 5 (1%)  

Guarda 2 (1%) 0 2(1%)  

Polícia  7 (3%) 2 (2%) 9 (2%)  

Outra 117 (45%) 42 (41%) 159 (44%)  
Estado Civil  

   0.416 

Casado/ Vive Maritalmente  156 (60%) 60 (58%) 216 (60%)  

Divorciado 5 (2%) 1 (1%) 6 (2%)  

Viúvo 5 (2%) 0 5 (1%)  

Solteiro (não vivendo com parceiro)  94 (36%) 42 (41%) 136 (37%)  
Tipo de farmácia visitada  

   <0.001 

Rural 56 (22%) 55 (53%) 111 (31%)  

Urbano  204 (78%) 48 (47%) 252 (69%)  
Língua Materna  

   0.18 

Português 21 (9%) 13 (13%) 34 (9%)  
Outra 239 (92%) 90 (87%) 329 (91%)  

Autoavaliação de capacidade de leitura de 

português     0.034 

Não sabe ler português 6 (2%) 0 6 (2%)  

Não bom  20 (8%) 5 (5%) 25 (7%)  

Moderado 38 (15%) 8 (8%) 46 (13%)  

Bom  77 (30%) 26 (25%) 103 (28%)  

Muito bom 119 (46%) 64 (62%) 183 (50%)  
Histórico de testagem de HIV  

  

  
Já fez um teste de HIV antes 

  

 0.487 

Não  43 (17%) 14 (14%) 57 (16%)  

Sim 217 (83%) 89 (86%) 306 (84%)  
Lugar do último teste (não incluindo o 

autoteste) (n=306)    0.133 

US perto da minha residência 173 (80%) 71 (80%) 244 (80%)  
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US num distrito diferente 22 (10%) 9 (10%) 31 (10%)  

Clínica Privada 4 (2%) 0 4 (1%)  

Testagem comunitária 10 (5%) 1 (1%) 11 (4%)  

Outro 7 (3%) 8 (9%) 11 (4%)  

Sem resposta 1 (0%) 0 1 (0 %)  

Tempo do último teste de HIV (não incluindo 

o autoteste) (n=306)    0.042 

<3 meses atrás 96 (44%) 22 (25%) 118 (39%)  

3-5 meses atrás 34 (16%) 18 (20%) 52 (17%)  

6-11 meses atrás  24 (11%) 15 (17%) 39 (13%)  

12-23 meses atrás 37 (17%) 17 (19%) 54 (18%)  

>2 anos atrás 23 (11%) 16 (18%) 39 (13%)  

Não lembro  3 (1%) 1 (1%) 4 (1%)  
Resultado do último teste (não incluindo o 

autoteste) (n=306)    0.009 

HIV negativo 182 (84%) 86 (97%) 268 (88%)  

HIV positivo 26 (12%) 2 (2%) 28 (9%)  

Prefere não dizer 9 (4%) 1 (1%) 10 (3%)  
*Teste de Mann-Whitney  

 

2. Aceitabilidade do autoteste de HIV entre a população entrevistada 

Como antecipado, uma proporção baixa (28% no geral) de participantes já ouviu falar sobre ATHIV, 

com uma proporção significativamente maior (51%) tendo ouvido falar sobre a estratégia de ATHIV 

entre os clientes de farmácia que compram um ATHIV (p <0,0001; Tabela 5). A vantagem mais 

frequentemente relatada do ATHIV foi que ele manteve a confidencialidade, destacada como sendo 

uma vantagem principal em 291 (80%) dos 363 participantes em geral e entre uma proporção 

ligeiramente superior (84%) daqueles que compraram um ATHIV. Outra vantagem significativa do 

ATHIV que foi destacada por 51% dos participantes em geral e uma proporção significativamente maior 

(64%; p = 0,001) dos que compraram um ATHIV foi que o teste era simples, sem necessidade de 

interface com um provedor de saúde. Outras vantagens relatadas que não foram significativas entre os 

grupos, aqueles que compraram um ATHIV versus não, incluíram o ATHIV ser rápido e fornecer a 

oportunidade para as pessoas fazerem o teste com seus parceiros, que foram relatadas por 37% e 13% 

dos entrevistados em geral, respectivamente. Em termos de desvantagens, uma proporção considerável 

(31%) dos entrevistados em geral relatou a falta de aconselhamento próximo, o que não foi significativo 

(p = 0,26) pelo status de compra do ATHIV, apesar de uma proporção ligeiramente maior (35% vs. 

29%) de aqueles que compraram um ATHIV relataram que isso era uma desvantagem. A única 

desvantagem significativa relatada em uma pequena proporção (9% no geral) dos participantes, por 

11% dos que não compraram um teste em comparação com 3% dos que compraram um ATHIV, foi o 

medo de alguém descobrir os resultados do teste (p = 0,016). Outras desvantagens relatadas que não 

foram significativas pelo status de compra do ATHIV incluíram medo dos resultados do teste, dúvidas 

sobre a qualidade do próprio teste e o teste ser muito caro, relatadas por 24%, 10% e 6% dos 

entrevistados em geral, respectivamente (Tabela 5). Em relação ao preço do autoteste de HIV (que no 

projecto piloto foi oferecido a um preço fixo de 50 Meticais (~ USD 0,80)), aproximadamente um quarto 

(24%) dos entrevistados em geral percebem o ATHIV como muito caro, com uma proporção 

significativamente maior de clientes que não compram um ATHIV (28%) em comparação com 14% 

entre os que compram o teste (p = 0,034). No geral, apenas 4% dos clientes de farmácia entrevistados 

não estavam dispostos a pagar por um ATHIV. Os clientes que compraram um ATHIV também estavam 
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dispostos a pagar mais para o teste em comparação com aqueles que não compraram um ATHIV. 

Enquanto a maioria (59%) dos entrevistados declararam que a farmácia era o local preferido para fazer 

o autoteste de HIV, um terço (33%) das pessoas que responderam aos inquéritos ainda preferiram fazer 

o autoteste em uma unidade sanitária pública. Nenhuma diferença na preferência da modalidade de 

autoteste foi observada (oral versus picada no dedo) entre os entrevistados, com mais de um terço (37%) 

ainda favorecendo a picada no dedo em relação ao teste baseado na saliva. 

Tabela 5. Aceitabilidade do uso do autoteste de HIV (n=363) 

  

Clientes de 

farmácias que 

não compraram 

um autoteste de 

HIV (n=260) 

Clientes de 

farmácias que 

compraram um 

autoteste de 

HIV Total 

(n=363)  (n=103) 

  
n (%) n (%) n (%) 

Valor-p 

Já ouviu falar de um autoteste de HIV     <0.001 

Não 211 (81%) 51 (50%) 262 (72%)  

Sim 49 (19%) 52 (51%) 101 (28%) 
 

Vantagens do autoteste de HIV*   
 

 

Mantêm a confidencialidade 204 (78%) 87 (84%) 291 (80%) 0.196 

Simples/ não precisa de um provedor de saúde  118 (45%) 66 (64%) 184 (51%) 0.001 

Resultados são rápidos  89 (34%) 44 (43%) 133 (37%) 0.130 

Poder fazer o teste com o parceiro 35 (13%) 26 (12%) 47 (13%) 0.643 

Desvantagem do autoteste de HIV*   
 

 

Falta de aconselhamento perto  75 (29%) 36 (35%) 111 (31%) 0.255 

Medo do resultado do teste  65 (25%) 22 (21%) 87 (24%) 0.464 

Dúvidas sobre a qualidade do teste  28 (11%) 9 (9%) 
37 (10%) 

0.564 

Medo que alguém descubra 28 (11%) 3 (3%) 31 (9%) 0.016 

Não saber como usar o teste 17 (7%) 5 (5%) 22 (6%) 0.544 

Muito caro  18 (7%) 2 (2%) 20 (6%) 0.061 

Não poder ler as instruções   4 (2%) 2 (2%) 6 (2%) 0.786 

Opinião sobre o preço do teste    
 0.034 

Muito barato  22 (8%) 7 (7%) 29 (8%)  

Barato 22 (8%) 9 (9%) 31 (9%)  

Preço acessível 142 (55%) 73 (71%) 215 (59%)  

Caro 73 (28%) 14 (14%) 87 (24%)  

Preço que estaria disposto a pagar por um 

autoteste 
  

 
<0.001 

Não quero pagar 14 (5%) 0 (0%) 14 (4%)  

Até 10 Mzn 77 (30%) 16 (16%) 93 (26%)  

Até 50 Mzn 131 (50%) 48 (47%) 179 (49%)  

Até 100 Mzn  20 (8%) 25 (24%) 45 (12%)  

Até 200 Mzn 8 (3%) 8 (8%) 16 (4%)  

Até 500 Mzn 4 (2%) 3 (3%) 7 (2%)  

Mais de 500 Mzn 4 (2% 2 (2%) 6 (2%)  

Lugar preferido para obter um autoteste   
 0.108 
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Privada/ farmácia pública  145 (59%) 70 (68%) 215 (59%)  

Unidade Sanitária Pública  97 (37%) 24 (23%) 121 (33%)  

Clínica Privada 9 (3%) 6 (6%) 15 (4%)  

Outros 8 (3%) 3 (3%) 11 (3%)  

Modalidade de testagem preferida (oral 

versus picada de dedo ) 
  

 
0.231 

Oral  141 (54%) 67 (65%) 208 (57%)  

Picada de dedo  103 (40%) 30 (29%) 133 (37%)  

Qualquer  15 (6%) 5 (5%) 20 (6%)  

* Participantes foram instruídos para marcar todas opções aplicáveis para as questões deste inquérito. 

3. Uso de autoteste de HIV 

No período de Maio a Agosto de 2019, 614 indivíduos adquiriram o teste, e contacto de seguimento 

pós-compra foi bem sucedido para 143 pessoas. Destes, 83 (58%) consentiram para o inquérito. 

Entre as 83 pessoas pesquisadas que compraram um autoteste de HIV, 78 (94%) o usaram. A descrição 

das experiências relatadas é mostrada na Tabela 6. A maioria considerou que as instruções de uso eram 

claras (71, 91%) e os procedimentos fáceis de entender (69, 89%). Dos respondentes da pesquisa que 

relataram dificuldades consideraram que a preparação do kit e a leitura dos resultados foram as etapas 

mais difíceis de todos os procedimentos. No entanto, 29 indivíduos (37%) sentiram que precisavam de 

informações adicionais ou aconselhamento antes de fazer o autoteste. 

Entre os entrevistados que realizaram o autoteste de HIV, 45 (58%) revelaram seus resultados de 

ATHIV, com 43 relatando HIV negativos e dois HIV positivos. Dos entrevistados que relataram 

resultados de autoteste de HIV negativos, nove afirmaram que foram à unidade de saúde para confirmar 

o resultado (HIV-negativo), e uma das duas pessoas que relatou um resultado de autoteste de HIV 

positivo afirmou que fez a ligação com a unidade sanitária para confirmar. 

Registo de ligação com a unidade sanitária (para qualquer pessoa que tenha feito um ATHIV) era muito 

baixo: os livros de registro de teste de HIV de rotina nas unidades sanitárias públicas apoiadas pela 

FGH na Zambézia relataram apenas três pessoas que confirmaram seu resultado de autoteste de HIV 

positivo. 

Tabela 6. Experiência de uso do autoteste de HIV pelos participantes (n=78) 

  n (%) 

Fez o teste sozinho ou com alguém  
 

Sozinho  53 (68%) 

Com um membro da família ou amigo(a) 17 (22%) 

Na farmácia  3 (4%) 

Com outra pessoa 5 (6%) 

Clareza das instruções    

Muito fácil  27 (35%) 

Fácil 44 (56%) 

Difícil 1 (1%) 

Muito difícil 0 (0%) 

Sem informação   6 (8%) 

Dificuldades na leitura das instruções   

 

Muito fácil  24 (31%) 
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Fácil 45 (58%) 

Difícil 2 (3%) 

Muito difícil 0 (0%) 

Sem informação   7 (8%) 

Dificuldades ao fazer o teste  
 

Muito fácil  32 (41%) 

Fácil 39 (50%) 

Difícil 5 (6%) 

Muito difícil 2 (3%) 

Passo mais difícil  
 

Passo 1 – Preparar o teste  13 (17%) 

Passo 2 – Tirar a amostra  6 (8%) 

Passo 3 – Colocar o teste 2 (3%) 

Passo 4 – Ler os resultados  11 (14%) 

Nenhum passo foi difícil  45 (58%) 

Sente que conseguiu fazer correctamente o teste  
Sim 78 (100%) 

Não 0 (0%) 

Confiança no resultado do teste  
 

Sim 76 (97%) 

Não  2 (3%) 

Você sente que precisava de informações adicionais ou de aconselhamento antes 

de fazer o teste? 
 

Sim 29 (37%) 

Não  49 (63%) 

Prefere fazer o autoteste sozinho ou com a ajuda de alguém 

 

Sem ajuda, sozinho 67 (86%) 

Assistido em casa 3 (4%) 

Assistido na farmácia 3 (4%) 

Assistido na Unidade Sanitária 3 (6%) 

Você recomenda a alguém para fazer o autoteste de HIV 
 

Sim 76 (97%) 

Não 1 (1%) 

Não sei  1 (1%) 

Prefere fazer um autoteste de HIV ou um teste na Unidade de Aconselhamento e 

Testagem (UATS)   

Autoteste 65 (83%) 

UATS 13 (17%) 

Quer revelar o resultado do seu autoteste de HIV?   

HIV negativo 43 (55%) 

HIV positivo 2 (3%) 

Inválido   0 (0%) 

Prefere não dizer ou sem resposta 33 (42%) 

Você foi a uma clínica / centro de saúde depois do autoteste?  
Sim 10 (13%) 

Não 68 (87%) 

Deseja revelar o resultado do teste feito na Unidade Sanitária?  

HIV negativo 9 (90%) 

HIV positivo 1 (10%) 
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Indeterminado/Inválido  0 (0%) 

Prefere não dizer ou sem resposta 0 (0%) 

 

4. Percepções de Técnicos e Gestores de Farmácia 

Durante o período do estudo, 45 gestores da farmácia/ funcionários foram entrevistados por meio de 

entrevista em profundidade, 28 na linha de base (ou seja, no início do estudo, antes de os autotestes 

estarem disponíveis para compra nessas farmácias) e 17 durante a implementação (quatro meses após 

o início do piloto). Os dados sociodemográficos dos participantes são apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Dados sociodemográficos da equipe da farmácia 
 

Linha de base (n, %) Implementação (n, %) Total (n, %) 

Distrito 
   

Urbano 15 (58) 13 (68) 28 (62) 

Rural  11 (42) 6 (32) 17 (38) 

Sexo 
   

Masculino  15 (58) 10 (53) 25 (56) 

Feminino  11 (42) 9 (47) 20 (44) 

Idade, anos (mediana, IQR) 29 (27-41) 28 (23-41) 28 (25-41) 

Anos desde a formação (mediana, IQR) 4 (3-7) 6 (2-18) 5 (2-14) 

Anos trabalhando na farmácia (mediana, IQR) 2 (1-6) 3 (1-7) 3 (1-7) 

 

Observou-se que muitas das respostas fornecidas na fase inicial do projecto piloto, onde os entrevistados 

opinaram sobre como previam que seus clientes reagiriam/se comportariam em relação ao autoteste de 

HIV em uma situação mais hipotética, foram semelhantes às respostas e experiências fornecidas 

relacionado ao que foi observado durante o período de vendas de autotestes. 

• População alvo e interesse na compra do ATHIV 

Os entrevistados indicaram na primeira e segunda rondas de entrevistas que os jovens do sexo masculino 

seriam o grupo mais interessado nos testes. 

Antes de iniciar as vendas, a equipe da farmácia previu que os usuários do ATHIV usariam os testes 

por uma variedade de razões, sendo a principal delas que manteriam a confidencialidade. Os 

entrevistados também disseram que as pessoas usariam porque esse teste é fácil de usar e não precisam 

ir à unidade sanitária. Na segunda fase da colheita de dados observou-se que os mesmos continuavam 

pelos mesmos motivos e na mesma ordem de importância percebida. 

Em relação aos motivos da não utilização dos testes, os entrevistados previam (e confirmaram na 

segunda ronda de entrevistas) que a possibilidade para alguns dos usuários não confiarem nos resultados 

desse tipo de teste de HIV pode comprometer a utilização desse autoteste. Outra barreira percebida 

mencionada foi o medo de ver o resultado de teste. 

• Preferência de adquirir um ATHIV 

A maioria dos funcionários de farmácia, tanto antes de iniciar a venda dos autotestes oral de HIV como 

depois de já os estarem vendendo, achava que as farmácias eram os melhores locais para vender esse 

teste e a maioria acreditava que essa era também a opinião dos usuários. Alguns funcionários da 
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farmácia, embora poucos, disseram que os usuários poderiam considerar as unidades sanitárias o melhor 

lugar para adquirir este tipo de teste. 

• Necessidades de farmácia 

Em termos de recursos necessários para viabilizar a comercialização, além de disponibilizarem os 

autotestes, as farmácias participantes deste projecto piloto receberam um conjunto de materiais 

informativos /educativos, como recurso para fornecer informações aos potenciais usuários.  

Assim, as farmácias receberam os seguintes materiais informativos/ educacionais: 1) cartazes 

publicitários que foram afixados nas vitrines das farmácias, 2) folhetos informativos desdobráveis para 

serem exibidos nas bancadas, 3) formulários laminados com procedimentos de teste e resultado do teste 

explicações para que possam oferecer informações adicionais, se necessário. Para enriquecer a 

informação dos clientes interessados em comprar o teste, as farmácias também receberam um tablet no 

qual foi carregado um vídeo de demonstração pré-gravado para mostrar os procedimentos do teste. Aos 

que adquiriram o autoteste, foram oferecidos livrinhos com informações adicionais sobre o autoteste e 

a prevenção do HIV em geral, além de um voucher de referência para ligação à unidade sanitária mais 

próxima. 

Durante as entrevistas, a equipe da farmácia foi solicitada a opinar sobre quaisquer materiais adicionais 

necessários para fornecer informações aos usuários, e os entrevistados indicaram que confiavam nos 

materiais disponibilizados a eles antes da implementação do piloto; ninguém mencionou a necessidade 

de ter nenhum outro material diferente dos que receberam. Um entrevistado, quando questionado sobre 

os materiais a serem usados ao se reunir com um potencial usuário / comprador, afirmou que fez uso 

de: 

“Sim, primeiro os folhetos, depois a explicação que já está aqui no balcão e os folhetos 

informativos que temos e o vídeo.” (Linha de base, técnico de farmácia, Urbano) 

Embora o vídeo que explica os procedimentos de testagem tenha sido projetado para ser assistido por 

clientes que já haviam comprado o teste, também foi amplamente utilizado como um vídeo publicitário; 

a maioria dos entrevistados relatou que permite que os clientes assistam ao vídeo para ver se ele desperta 

o interesse em comprar/usar o autoteste de HIV. Apesar de receber a informação sobre o objectivo/uso 

pretendido do vídeo, o mesmo foi mencionado na segunda ronda de entrevistas. 

“Nós temos aquele vídeo que já a gente, desculpe (pausa), então a gente mostra o vídeo, aí ele 

assiste, além do vídeo, se não percebeu a gente tentava explicar de uma forma mais actual e, 

na verdade às vezes o que falta é isso, não, o nosso conselho não é suficiente, não é suficiente, 

é claro que está sempre cheio aqui então fica difícil.” (Linha de base, Técnico de Farmácia, 

Urbano) 

“No começo, todo cliente que vem aqui a gente tem que informar, dar panfleto para a pessoa 

levar. Normalmente o cliente chega, diz que está com pressa, outro lê pacientemente e também 

damos a opção de assistir ao vídeo.” (Linha de base, Técnico de Farmácia, Rural) 

 

Alguns entrevistados informaram que, como muitas vezes tiveram que explicar o autoteste do HIV e 

seus procedimentos, optaram depois de um tempo por enviar o vídeo de demonstração via WhatsApp 

para que os interessados pudessem assisti-lo em casa, considerassem e decidissem se gostariam ou não 

comprar o autoteste. Na verdade, o vídeo era muitas vezes referido como o material usado para divulgar 
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o teste; alguns disseram que, se o cliente estivesse com pressa, entregariam o folheto informativo e 

perguntariam se podiam enviar o vídeo para assistir em casa. 

 

“De todos os recursos é o tablet porque hoje em dia você ler para alguém vai ficar cansado de 

ouvir essa leitura, mostra folhetos ele vai pegar o folheto vai deixar só e o vídeo é mais 

prático.” (Fase de implementação, Técnico de Farmácia, Rural) 

Em alguns casos, os respondentes mencionaram que optaram por mostrar o vídeo, não só por considerá-

lo mais prático, mas também porque as suas farmácias não dispõem das condições / espaços necessários 

para discussão de assuntos privados ou aconselhamento dentro da farmácia. 

“Muitas das vezes, porque primeiramente o local não é um local adequado muitas das vezes 

eu uso o vídeo.” (Fase de implementação, Técnico de Farmácia, Rural) 

Os técnicos da farmácia solicitaram mais cartilhas, mesa e cadeira, telas e crédito no celular para enviar 

vídeos do WhatsApp na hora (ao invés do cliente enviar a solicitação para a linha de ajuda). Alguns 

respondentes sugeriram que o vídeo fosse exibido na farmácia e que o espaço na farmácia fosse 

melhorado para que houvesse as restrições de privacidade necessárias. 

“Primeiro iria pedir para acrescentarem mais folhetos, porque é mais fácil com o folheto que 

o vídeo, leva pouco mais tempo e a pessoa vai lendo em casa, ao caminhar, em vez de (assistir 

na farmácia), se você tem que ver o vídeo aqui, vai ficar muito tempo aqui, o folheto é mais 

rápido.” (Fase de implementação, Técnica de Farmácia, Urbano) 

• Desafios de vendas 

O maior desafio mencionado no início do projecto e durante a implementação foram os recursos 

humanos, visto que é necessário mais tempo de dedicação dos técnicos da farmácia para esclarecimentos 

adicionais e registo do ATHIV. Além disso, devido à sensibilidade do tipo de teste em questão, os 

farmacêuticos disseram que um dos seus principais desafios na venda desses autotestes era a ausência 

de um psicólogo treinado; eles sentiram que ter este recurso ajudaria muito a aconselhar os clientes que 

compram o autoteste de HIV. 

“Um psicólogo ajudaria muito considerando que esse teste é psicológico e as pessoas têm 

medo, então a existência de um psicólogo ajudaria na venda porque ele aconselharia potenciais 

clientes.” (Linha de base, Gestor de Farmácia, Urbano) 

• Aconselhamento Pré e Pós-teste 

A equipe da farmácia relatou que a farmácia (os seja, onde se compra o teste) é o local onde os clientes/ 

usuários devem receber aconselhamento sobre como usar o ATHIV antes de fazerem o autoteste.  

“…Nas próprias farmácias que vendem os autotestes, nem? Porque o paciente precisa primeiro 

de uma preparação psicológica, não é? Então não vejo nenhum outro local fora ao local onde 

ele compra o teste.” (Fase de implementação, Gestor de Farmácia, Quelimane) 

No entanto, reconhecendo a complexidade e a sensibilidade do aconselhamento necessário após fazer 

um teste de HIV (em qualquer ambiente), os entrevistados sentiram que a unidade sanitária é o melhor 

lugar para os usuários receberem aconselhamento após fazerem o autoteste. 
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“Depois de realizar o teste é eu acho melhor que o cliente tenha mais aconselhamento mais 

informações nas unidades sanitárias porque lá tem pessoas mais dotadas para abordarem 

sobre isso…” (Linha de base, Técnico em Farmácia, Quelimane) 

Comparando os resultados da entrevista antes e depois do início das vendas do ATHIV, foi notável que 

antes de iniciar as vendas, houve um grande número de técnicos de farmácia entrevistados que 

mencionaram que as farmácias podem ser locais igualmente bons para aconselhamento antes e depois 

do teste, mas depois de iniciar as vendas na maioria os respondentes achavam que, para o 

aconselhamento pós-ATHIV, os usuários deveriam ser aconselhados na unidade sanitária  e não na 

farmácia, como havia sido indicado antes do início das vendas. 

• Criação de demanda 

Como forma de apoiar as vendas, os farmacêuticos sugeriram que deveria haver actividades para criar 

demanda em locais públicos, como mercados e outros aglomerados de indivíduos dentro da 

comunidade. Mencionaram também a necessidade de divulgar mais os autotestes de HIV nos canais de 

televisão, nas unidades sanitárias e nas rádios. 

Segundo os técnicos da farmácia entrevistados, e mais mencionado no início do projecto (ou seja, nas 

entrevistas feitas antes da venda do autoteste de HIV), os testes não são conhecidos nas comunidades; 

os poucos que sabem do teste são os que visitaram a farmácia por outros motivos e os farmacêuticos 

aproveitaram para lhes falar sobre a existência e disponibilidade do autoteste de HIV. 

• Ligação com o cuidado 

Os técnicos de farmácia relataram que aconselharam os usuários do ATHIV a se dirigirem a unidade 

sanitária para seguimento em caso de resultado positivo para confirmação e inscrição nos cuidados. 

Alguns propuseram que, para facilitar a ligação, devia haver uma primeira fase de aconselhamento mais 

aprofundado na farmácia, mas os técnicos e as próprias farmácias não estão (ainda) preparados para tal. 

Dois respondentes afirmaram que os clientes/usuários deviam receber todo o aconselhamento e (se for 

HIV-positivo) seu atendimento inicial (i.e., abertura do processo de paciente) na farmácia; se as 

condições para oferecer esses serviços numa farmácia forem satisfeitas, a pessoa deve ser encaminhada 

ao serviço de saúde para levantar os seus medicamentos. 

 “…isso é o que queria dizer, eu acho que tinha que ter aquela primeira ligação se a pessoa 

fez e deu positivo tinha que haver logo um conformativo e tinha que ter lá uma conselheira que 

entende bem sobre o assunto nem, conversar com a pessoa fazer perceber mais.” (Linha de 

base, Gerente de Farmácia, Rural) 

Os respondentes da farmácia estavam cientes da necessidade de confirmação do teste de HIV na unidade 

sanitária; eles reconheceram que é na US que o acompanhamento é feito. Porém, os técnicos relataram 

que muitas vezes as pessoas não vão a US para o acompanhamento necessário. 

“Uma das desvantagens é nunca sabemos se o resultado, visto que a própria pessoa é que faz 

sozinha e nem todas quando dá positivo se direcionam para uma unidade sanitária.” (Linha 

de base, Técnico de Farmácia, Urbano) 

Um dos entrevistados sugeriu que o cliente com resultado positivo retornasse à farmácia, que então 

deveria contactar o serviço de saúde para garantir uma melhor ligação aos cuidados. 
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“Nós simplesmente só vendemos, então isso em algum momento dá alguma desvantagem. Então 

se eles comparassem se dar positivo retornassem à farmácia, em algum momento a farmácia 

entrar em unidade, em, em comunicação com a unidade sanitária talvez haveríamos de ter um 

pouco de vantagem”. (Linha de base, Técnico de Farmácia, Quelimane) 

Os técnicos, sugeriram que também fosse dada informação clara aos utentes sobre o lugar onde devem 

procurar acompanhamento na unidade sanitária, com explicação detalhada sobre quem lhes vai receber 

lá. 

Apesar de muitos afirmarem nunca ter recebido usuários que retornaram à farmácia com resultado 

positivo, eles comunicaram um conhecimento claro de como orientá-los caso retornem. Ainda na 

segunda ronda de entrevistas, percebeu-se que muitos dos clientes da farmácia não retornaram. 

“Nada, nunca voltaram, nunca voltaram.” (Fase de implementação, Técnico de Farmácia 

Milange) 

“Algumas, algumas costumam vir mesmo depois de comprar ou mesmo depois de comprar 

enquanto não usou, outros compraram usaram, costumam vir sim algumas, não tantas, mas 

costumam vir sim.” (Fase de implementação Técnico de Farmácia, Milange 

Para as poucas pessoas que voltaram depois de comprar um ATHIV, os funcionários entrevistados 

disseram que aconselharam estes indivíduos ir à unidade sanitária se for positivo o resultado do autoteste 

e, se for negativo, aconselharam a repetir o teste depois de três meses. 

“Poderia falar para a pessoa continuar a se cuidar, se o resultado for negativo. Se o resultado 

for positivo aconselharia a ir pra uma unidade sanitária mais próxima pra poder fazer o outro 

teste de confirmação com sangue.” (Fase de implementação, Técnico de Farmácia, Mocuba) 

 

Resultados do estudo de emenda (Objectivo 4) 

 

A recolha de dados foi realizada durante os meses de Fevereiro a Março de 2021. Participaram 312 

pessoas, sendo 131 (42%) membros da comunidade, 71 (23%) alunos e 110 (35%) funcionários. A 

maioria era de sexo masculino (239, 77%). Entre todos os participantes, 99 (32%) relataram ter o 

português como língua materna e 223 (71%) disseram que suas habilidades de leitura em português 

eram boas a muito boas (Tabela 8). 

Tabela 8. Características sociodemográficas dos participantes da avaliação de desempenho (n=312) 

 Funcionários Alunos 

Membros 
da 

Comunidade [TODOS] Valor-p 

 N=110 N=71 N=131 N=312  

Sexo         <0.001 

Feminino 13 (11.8%) 12 (16.9%) 48 (36.6%) 73 (23.4%)  

Masculino 97 (88.2%) 59 (83.1%) 83 (63.4%) 239 (76.6%)  

Idade, anos, média (sd) 31.6 (11.6) 22.2 (2) 27.9 (9.7) 27.9 (10) <0.001 

Categoria faixa etária, anos:     <0.001 

18-24 38 (34.5%) 61 (85.9%) 65 (49.6%) 164 (52.6%)  

25-34 39 (35.5%) 10 (14.1%) 40 (30.5%) 89 (28.5%)  
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35-44 15 (13.6%) 0 (0%) 14 (10.7%) 29 (9.3%)  

>44 18 (16.4%) 0 (0%) 12 (9.2%) 30 (9.6%)  

Residência (1 em falta)     0.998 

Alto Molócuè 55 (50%) 35 (50%) 65 (49.6%) 155 (49.8%)  

Mocuba 55 (50%) 35 (50%) 66 (50.4%) 156 (50.2%)  

Nível de educação (1 em falta)     <0.001 

Nunca foi a escola nem alfabetização  14 (12.7%) 0 (0%) 15 (11.5%) 29 (9.3%)  

Primário (7ª Classe) 24 (21.8%) 0 (0%) 34 (26.2%) 58 (18.6%)  

Básico (10ª Classe) 24 (21.8%) 8 (11.3%) 38 (29.2%) 70 (22.5%)  

Médio (12ª Classe)  48 (43.6%) 63 (88.7%) 40 (30.8%) 151 (48.6%)  
Superior  0 (0%) 0 (0%) 3 (2.3%) 3 (1%)  

Religião (7 em falta)     0.319 

Católico 57 (52.8%) 41 (57.7%) 61 (48.4%) 159 (52.1%)  

Mussulumano 10 (9.3%) 11 (15.5%) 14 (11.1%) 35 (11.5%)  

Protestante 41 (38%) 19 (26.8%) 51 (40.5%) 111 (36.4%)  

Ocupação     <0.001 

Não trabalha (sem rendimento) 1 (0.9%) 24 (33.8%) 37 (28.2%) 62 (19.9%)  

Agricultor 0 (0%) 3 (4.2%) 20 (15.3%) 23 (7.4%)  

Guarda 1 (0.9%) 0 (0%) 3 (2.3%) 4 (1.3%)  

Trabalhador de saúde 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.8%) 1 (0.3%)  

Vendedor 3 (2.7%) 3 (4.2%) 15 (11.5%) 21 (6.7%)  

Professor 0 (0%) 0 (0%) 5 (3.8%) 5 (1.6%)  

Outro 105 (95.5%) 41 (57.7%) 50 (38.2%) 196 (62.8%)  

Estado civil     <0.001 

Casado/ Vive com parceiro 78 (70.9%) 4 (5.6%) 50 (38.2%) 132 (42.3%)  

Solteiro (não vive com parceiro) 30 (27.3%) 67 (94.4%) 68 (51.9%) 165 (52.9%)  

Divorciado 1 (0.9%) 0 (0%) 10 (7.6%) 11 (3.5%)  

Viúvo 1 (0.9%) 0 (0%) 3 (2.3%) 4 (1.3%)  

Língua Materna     0.033 

Português 30 (27.3%) 17 (23.9%) 52 (39.7%) 99 (31.7%)  

Outro 80 (72.7%) 54 (76.1%) 79 (60.3%) 213 (68.3%)  

Habilidade de leitura de português     <0.001 

Não sabe ler português 1 (0.9%) 0 (0%) 3 (2.3%) 4 (1.3%)  

Não sabe ler  bem 7 (6.4%) 5 (7%) 7 (5.3%) 19 (6.1%)  

Sabe ler de forma  moderada 24 (21.8%) 3 (4.2%) 39 (29.8%) 66 (21.2%)  

Sabe ler  Bem 44 (40%) 22 (31%) 52 (39.7%) 118 (37.8%)  

Sabe ler muito  bem 34 (30.9%) 41 (57.7%) 30 (22.9%) 105 (33.7%)   

 

Oitenta e três por cento dos participantes já fizeram um teste de HIV e 19% relataram que o teste foi há 

mais de dois anos. Um participante relatou que o último resultado do teste de HIV foi positivo, enquanto 

5% (n=13) relatou um resultado positivo para o autoteste de HIV actual (ou seja, enquanto participava 

de actividades de avaliação) (Tabela 9).  

Tabela 9. Informações sobre o teste de HIV entre os participantes do estudo (n=312) 

 Comunidade Funcionários Alunos [TODOS] Valor-p 

 N=110 N=71 N=131 N=312  

Já fez um teste de HIV:     0.16 
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Não 14 (12.7%) 10 (14.1%) 28 (21.4%) 
52 

(16.7%)  

Sim 96 (87.3%) 61 (85.9%) 103 (78.6%) 
260 

(83.3%)  

Onde fez o último teste de HIV:     <0.001 
US no distrito selecionado 

44 (45.8%) 29 (47.5%) 71 (68.9%) 
144 

(55.4%)  
US em outro distrito 

10 (10.4%) 26 (42.6%) 23 (22.3%) 
59 

(22.7%)  
Teste na comunidade 1 (1%) 2 (3.3%) 1 (1%) 4 (1.5%)  

ONG 1 (1%) 0 (0%) 2 (1.9%) 3 (1.2%)  

Outro 40 (41.7%) 4 (6.6%) 6 (5.8%) 
50 

(19.2%)  

Quando fez o último teste de HIV:     0.053 

 Há menos de  3meses  38 (39.6%) 15 (24.6%) 20 (19.4%) 
73 

(28.1%)  

 Entre  3 e 5meses atrás 13 (13.5%) 11 (18%) 17 (16.5%) 
41 

(15.8%)  

  Entre  6 e11meses atrás  17 (17.7%) 13 (21.3%) 23 (22.3%) 
53 

(20.4%)  

Entre  12-23 meses atrás  14 (14.6%) 14 (23%) 16 (15.5%) 
44 

(16.9%)  

Há mais de 2 anos atrás  14 (14.6%) 8 (13.1%) 27 (26.2%) 
49 

(18.8%)  
Resultado do último teste de HIV: 

    0.228 
Prefiro não dizer 0 (0%) 1 (1.6%) 0 (0%) 1 (0.4%)  

Sim, negativo 
95 (99%) 60 (98.4%) 103 (100%) 

258 
(99.2%)  

Sim, positivo 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.4%)  
Resultado do autoteste de HIV 
(teste feito no dia da avaliação)     0.153 

Negativo 
88 (91.7%) 55 (90.2%) 88 (85.4%) 

231 
(88.8%)  

Positivo 2 (2.1%) 1 (1.6%) 10 (9.7%) 13 (5%)  
Indeterminado-inválido 3 (3.1%) 3 (4.9%) 4 (3.9%) 10 (3.9%)  

Prefiro não dizer 3 (3.1%) 2 (3.3%) 1 (1%) 6 (2.3%)  
 

Observação  

Tabela 10 demonstra os resultados da observação de desempenho. Entre os participantes, 181 (58%) 

leram as instruções escritas fornecidas, dos quais 22 (12%) apresentaram dificuldades na leitura das 

instruções. Os principais erros de desempenho observados foram o posicionamento incorreto do tubo 

no suporte (152, 49%); coleta incorreta de espécimes (134, 43%); e tempo de espera incorreto para 

leitura do resultado (130, 42%).  

Tabela 10. Resultados da observação e índice de usabilidade, por grupo-alvo (Consulte o Apêndice 4 

para obter as instruções do ATHIV conforme o Manual do Fabricante que é oferecido com o kit). 

  
Funcionários Alunos Membros da 

Comunidade 
TODOS Valor-p 

  N=110 N=71 N=131 N=312           

 ETAPA 1 – PREPARAR 
   

   
O participante relatou ter comido? 

   
 0.89 

    Não 105 (95.5%) 67 (94.4%) 125 (95.4%) 297 (95.2%)           
    Sim 5 (4.6%) 4 (5.6%) 6 (4.6%) 15 (4.81%)           
O participante leu as instruções? (1 em 
falta) 

   
 0.159 
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    Não 41 (37.3%) 26 (37.1%) 63 (48.1%) 130 (41.8%)           
    Sim 69 (62.7%) 44 (62.9%) 68 (51.9%) 181 (58.2%)           
O participante apresentou dificuldades na 
leitura de instruções (entre os que lêem)? 
(1 em falta) 

   
 0.183 

    Não 58 (84%) 42 (95%) 58 (85%) 158 (87.8%)           
    Sim 11 (15.9%) 2 (4.6%) 9 (13.4%) 22 (12.2%)           
O participante assistiu ao vídeo? (1 em 
falta) 

   
 0.512 

    Não 0 (0%) 0 (0%) 2 (1.5%) 2 (0.64%)           
    Sim 110 (100%) 71 (100%) 128 (98.5%) 309 (99.4%)           
Em que idioma o participante assistiu? (1 
em falta) 

   
 1 

    Chuabo 1 (0.9%) 0 (0%) 1 (0.8%) 2 (0.765%)           
    Manhuiwa 3 (2.7%) 1 (1.4%) 3 (2.4%) 7 (2.327%)           
    Português 106 (96.4%) 70 (98.6%) 123 (96.9%) 299 (97.1%)           
O participante teve dificuldades em abrir os 
componentes da caixa? (1 em falta) 

   
 0.02 

    Não 94 (85.5%) 59 (83.1%) 93 (71.5%) 246 (79.1%)           
    Sim 16 (14.5%) 12 (16.9%) 37 (28.5%) 65 (20.9%)           
O participante encontrou o tubo de ensaio? 
(1 em falta) 

    1 

    Sim 110 (100%) 71 (100%) 130 (100%) 311 (100%)  
O participante retirou o tubo de ensaio da 
caixa? (1 em falta) 

    1 

    Sim 110 (100%) 71 (100%) 130 (100%) 311 (100%)  
O participante retirou a tampa do tubo de 
ensaio? (1 em falta) 

   
 0.247 

    Não 0 (0%) 0 (0%) 3 (2.3%) 3 (1%0.96%)           
    Sim 110 (100%) 71 (100%) 127 (97.7%) 308 (99.0%)           
O participante colocou o suporte 
corretamente (na horizontal) na Tabela? (1 
em falta) 

   
 0.031 

    Não 8 (7.3%) 0 (0%) 10 (7.7%) 18 (5.879%)           
    Sim 102 (92.7%) 71 (100%) 120 (92.3%) 293 (94.2%)           
O participante colocou o tubo 
corretamente no suporte (ângulo de 45 
graus)? (2 em falta) 

   
 0.024 

    Não 61 (55.5%) 25 (35.2%) 66 (51.2%) 152 (49.0%)           
    Sim 49 (44.5%) 46 (64.8%) 63 (48.8%) 158 (51.0%)           
O participante teve alguma dificuldade com 
o tubo de ensaio? (2 em falta) 

   
 0.018 

    Não 85 (78%) 61 (85.9%) 89 (68.5%) 235 (75.8%)           
    Sim 24 (22%) 10 (14.1%) 41 (31.5%) 75 (24.2%)           
O participante encontrou a vareta de teste? 
(1 em falta) 

   
 0.582 

    Não 1 (0.9%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.32%)           
    Sim 109 (99.1%) 71 (100%) 130 (100%) 310 (99.7%)           
O participante retirou o teste da 
embalagem? (1 em falta) 

    1 

    Sim 110 (100%) 71 (100%) 130 (100%) 311 (100%)  
ETAPA 2 - RECOLHER 

   
   

O participante tocou na superfície plana? (1 
em falta) 

   
 0.013 

    Não 92 (83.6%) 69 (97.2%) 109 (83.8%) 270 (86.8%)           
    Sim 18 (16.4%) 2 (2.8%) 21 (16.2%) 41 (13.2%)           
O participante recolheu a amostra 
corretamente? (2 em falta) 

   
 0.571 

    Não 48 (43.6%) 27 (38%) 59 (45.7%) 134 (43.2%)           
    Sim 62 (56.4%) 44 (62%) 70 (54.3%) 176 (56.8%)           
ETAPA 3 - MISTURAR 
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O participante colocou a vareta de teste 
corretamente no tubo de ensaio? (2 em 
falta) 

   
 0.028 

    Não 1 (0.9%) 0 (0%) 7 (5.4%) 8 (2.6%) 
 

    Sim 108 (99.1%) 71 (100%) 123 (94.6%) 302 (97.4%) 
 

O participante utilizou a sílica para algum 
procedimento? (1 em falta) 

   
 0.347 

    Não 109 (99.1%) 71 (100%) 127 (97.7%) 307 (98.7%)           
    Sim 1 (0.9%) 0 (0%) 3 (2.3%) 4 (1.329%)           
O participante retirou a sílica? (1 em falta) 

   
 0.476 

    Não 81 (73.6%) 56 (78.9%) 104 (80%) 241 (77.5%)           
    Sim 29 (26.4%) 15 (21.1%) 26 (20%) 70 (22.5%)           
ETAPA 4 - LEITURA  

   
   

O participante esperou o tempo correto 
para a leitura (20 a 40 minutos)? (4 em 
falta) 

   
 0.092 

    Não 50 (45.9%) 22 (31%) 58 (45.3%) 130 (42.2%)           
    Sim 59 (54.1%) 49 (69%) 70 (54.7%) 178 (57.8%)           
GERAL 

   
   

O participante realizou as etapas do teste 
na ordem correta (Etapas 1-4)? (1 em falta) 

   
 0.107 

    Não 9 (8.2%) 1 (1.4%) 11 (8.5%) 21 (6.875%)           
    Sim 101 (91.8%) 70 (98.6%) 119 (91.5%) 290 (93.2%)           

 

O índice médio de usabilidade (IU) foi de 80%, 86% e 77%, entre Membros da Comunidade, 

Funcionários e Alunos, respectivamente  (Tabela 11). 

Tabela 11. Índice médio de usabilidade, por grupo-alvo .  

  Funcionários Alunos Membros da Comunidade 

  Sim No UI Sim No UI Sim No UI 

O participante leu as 
instruções? 

69 
(62.7%) 

41 (37.3%) 63% 44 
(62.9%) 

26 (37.1%) 63% 68 (51.9%) 63 (48.1%) 52% 

O participante demonstrou 
dificuldades na leitura das 
instruções? 

11 
(15.9%) 

58 (84.1%) 84% 2 (4.6%) 42 (95.5%) 96% 9 (13.4%) 58 (86.6%) 87% 

O participante teve 
dificuldades em abrir os 
componentes da caixa? 

16 
(14.5%) 

94 (85.5%) 86% 12 
(16.9%) 

59 (83.1%) 83% 37 (28.5%) 93 (71.5%) 72% 

O participante retirou a 
tampa do tubo de ensaio? 

110 
(100%) 

0 (0%) 100% 71 (100%) 0 (0%) 100% 127 (97.7%) 3 (2.3%) 98% 

O participante colocou o 
suporte corretamente (na 
horizontal) na tabela? 

102 
(92.7%) 

8 (7.3%) 93% 71 (100%) 0 (0%) 100% 120 (92.3%) 10 (7.7%) 92% 

O participante colocou o 
tubo corretamente no 
suporte (ângulo de 45 
graus)? 

49 
(44.5%) 

61 (55.5%) 45% 46 
(64.8%) 

25 (35.2%) 65% 63 (48.8%) 66 (51.2%) 49% 

O participante teve alguma 
dificuldade com o tubo de 
ensaio? 

24 (22%) 85 (78%) 78% 10 
(14.1%) 

61 (85.9%) 86% 41 (31.5%) 89 (68.5%) 69% 

O participante retirou o 
dispositivo de teste da 
embalagem? 

110 
(100%) 

 
100% 71 (100%) 

 
100% 130 (100%) 

 
100% 

O participante tocou na 
superfície plana?  

18 
(16.4%) 

92 (83.6%) 84% 2 (2.8%) 69 (97.2%) 97% 21 (16.2%) 109 
(83.8%) 

84% 

O participante colocou a 
vareta de teste 
corretamente no tubo de 
ensaio? 

108 
(99.1%) 

1 (0.9%) 99% 71 (100%) 0 (0%) 100% 123 (94.6%) 7 (5.4%) 95% 
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O participante realizou as 
etapas do teste na ordem 
correta (Etapas 1-4)? 

101 
(91.8%) 

9 (8.2%) 92% 70 
(98.6%) 

1 (1.4%) 99% 119 (91.5%) 11 (8.5%) 92% 

O participante esperou o 
tempo correto para a 
leitura (20 a 40 minutos)? 

59 
(54.1%) 

50 (45.9%) 54% 49 (69%) 22 (31%) 69% 70 (54.7%) 58 (45.3%) 55% 

Média 
  

80% 
  

86% 
  

77% 

 

Interpretação 

 Todos os participantes receberam três (anônimos) resultados de ATHIV predefinidos e foram 

solicitados a fornecer a interpretação do resultado. Um total de 936 testes foram apresentados (três 

resultados diferentes mostrados para cada participante), com uma resposta de interpretação correta 

encontrada para 823 (88%) resultados dos testes apresentados. Uma proporção um pouco menor (332, 

84%) de respostas corretas foi observada entre os Membros da Comunidade, e o melhor desempenho 

de interpretação foi entre os Alunos (203, 95%) (Tabela 12). 

Tabela 12. Desempenho de interpretação de teste, por teste. 

 

Funcionários 
(n=110) 

Alunos 
(n=71) 

Membros da 
Comunidade 

(n=131) 
[TODOS] 
(n=312) Valor-p 

Teste 1:     0.134 
  Correto 90 (81.8%) 67 (94.4%) 110 (84%) 267 (85.6%)  
  Errado 16 (14.5%) 3 (4.2%) 18 (13.7%) 37 (11.9%)  
  Não sabe 4 (3.6%) 1 (1.4%) 3 (2.3%) 8 (2.6%)  
Teste 2:     0.024 
  Correto 100 (90.9%) 69 (97.2%) 108 (82.4%) 277 (88.8%)  
  Errado 7 (6.4%) 2 (2.8%) 16 (12.2%) 25 (8%)  
  Não sabe 3 (2.7%) 0 (0%) 7 (5.3%) 10 (3.2%)  
Teste 3:     0.244 
  Correto 98 (89.1%) 67 (94.4%) 114 (87%) 279 (89.4%)  
  Errado 7 (6.4%) 4 (5.6%) 14 (10.7%) 25 (8%)  
  Não sabe 5 (4.6%) 0 (0%) 3 (2.3%) 8 (2.6%)  

 

Setenta e cinco por cento (234) responderam corretamente aos três testes apresentados, onde os 

funcionários obtiveram maior desempenho de interpretação (63, 89%), p = 0,031. Nove (3%) 

participantes (6 alunos, 3 membros da comunidade) falharam nos três testes apresentados. No geral, 36 

(12%) deram uma interpretação de resultado falso negativo, 21 (7%) deram uma interpretação de 

resultado falso positivo e 14 (4%) deram interpretações de resultado falso negativo e falso positivo. Os 

Membros da Comunidade tiveram, em  geral, um desempenho inferior (Tabela 13). 

Tabela 13. Resultados de interpretação de resultados pré-definidos de ATHIV, de acordo com o 

número total de testes e por pessoa. 

 
Funcionários 

(n=110) 
Alunos  
(n=71) 

Membros da 
Comunidade 

(n=131) 
[TODOS] 
(n=312) Valor-p 

Interpretações de teste 
correctas para três testes (n, %)                                                0.08 

0  3 (2.7%) 0 (0%) 6 (4.6%) 9 (2.9%)  

1 7 (6.4%) 2 (2.8%) 8 (6.1%) 17 (5.5%)  
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2 19 (17.3%) 6 (8.5%) 27 (20.6%) 52 (16.7%)  

3 81 (73.6%) 63 (88.7%) 90 (68.7%) 234 (75%)  
Interpretação de falso negativo 
(n, %)     0.08 

    Sim 14 (12.7%) 3 (4.2%) 19 (14.5%) 36 (11.5%)  

    Não 96 (87.3%) 68 (95.8%) 112 (85.5%) 
276 

(88.5%)  
Interpretação falso positivo (n, 
%)     0.03 

    Sim 6 (5.5%) 1 (1.4%) 14 (10.7%) 21 (6.7%)  

    Não 104 (94.5%) 70 (98.6%) 117 (89.3%) 
291 

(93.3%)  
Interpretação falso positivo e 
falso negativo (n, %)     0.22 

    Sim 4 (3.6%) 1 (1.4%) 9 (6.9%) 14 (4.5%)           

    Não 106 (96.4%) 70 (98.6%) 122 (93.1%) 
298 

(95.5%)           

 

Experiência de fazer o autoteste de HIV 

Perguntamos aos participantes sobre a experiência de fazer um autoteste de HIV. Quase metade (144, 

46%) relatou não se sentir ansioso antes de fazer o teste e 278 (89%) não se sentiu ansioso após fazer o 

teste. Entre os que leram as instruções, 64% relataram que eram fáceis ou muito fáceis de entender. 

Apenas 15 (5%) acharam difícil fazer o ATHIV. A etapa mais difícil foi a preparação do kit (71,23%). 

Quase todos sentiram que fizeram o teste corretamente e confiaram no resultado do teste que receberam. 

Não houve diferenças observadas entre os três grupos-alvo (Tabela 14).  

Tabela 14. Experiência percebida de realizar o autoteste de HIV (n=312) 

 

Funcionários 
(n=110) 

Alunos 
 (n=71) 

Membros da 
Comunidade 

(n=131) 
[TODOS]  
(n=312) Valor-p 

Sente que recebeu informações suficientes 
sobre como fazer o ATHIV?    0.174 

Sim 110 (100%) 69 (97.2%) 130 (99.2%) 309 (99%)  

Não 0 (0%) 2 (2.8%) 1 (0.8%) 3 (1%)  

Estava ansioso antes de fazer o ATHIV?     0.295 
Não ansioso 

56 (50.9%) 25 (35.2%) 63 (48.1%) 
144 

(46.2%)  
Um pouco ansioso 18 (16.4%) 17 (23.9%) 22 (16.8%) 57 (18.3%)  

Muito ansioso 
36 (32.7%) 29 (40.8%) 46 (35.1%) 

111 
(35.6%)  

Estava ansioso depois de fazer o ATHIV? 
    0.351 

Não ansioso 
102 (92.7%) 62 (87.3%) 114 (87%) 

278 
(89.1%)  

Um pouco ansioso 7 (6.4%) 5 (7%) 11 (8.4%) 23 (7.4%)  
Muito ansioso 1 (0.9%) 4 (5.6%) 6 (4.6%) 11 (3.5%)  

As instruções são fáceis de entender? 
    . 

Não leu as instruções 
25 (22.9%) 23 (32.4%) 53 (40.5%) 

101 
(32.5%)  

Muito fácil 30 (27.5%) 21 (29.6%) 23 (17.6%) 74 (23.8%)  
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Fácil 
51 (46.8%) 26 (36.6%) 48 (36.6%) 

125 
(40.2%)  

Difícil 2 (1.8%) 0 (0%) 7 (5.3%) 9 (2.9%)  
Muito difícil 1 (0.9%) 1 (1.4%) 0 (0%) 2 (0.6%)  

As instruções são fáceis de ler? 
    . 

Não leu as instruções 
27 (24.5%) 24 (33.8%) 53 (40.5%) 

104 
(33.3%)  

Muito fácil 26 (23.6%) 19 (26.8%) 23 (17.6%) 68 (21.8%)  
Fácil 

54 (49.1%) 26 (36.6%) 49 (37.4%) 
129 

(41.3%)  
Difícil 2 (1.8%) 0 (0%) 6 (4.6%) 8 (2.6%)  

Muito difícil 1 (0.9%) 2 (2.8%) 0 (0%) 3 (1%)  
Foi difícil fazer o ATHIV? 

    0.199 
Muito fácil 

39 (35.5%) 28 (39.4%) 36 (27.5%) 
103 

(33.0%)  
Fácil 

66 (60%) 41 (57.7%) 87 (66.4%) 
194 

(62.2%)  
Difícil 5 (4.6%) 1 (1.4%) 8 (6.1%) 14 (4.5%)  

Muito difícil 0 (0%) 1 (1.4%) 0 (0%) 1 (0.3%)  
Qual etapa foi a mais difícil? 

    0.117 
Nenhuma foi difícil 

82 (74.5%) 48 (67.6%) 98 (74.8%) 
228 

(73.1%)  
Etapa 1 - Preparar o kit 20 (18.2%) 20 (28.2%) 31 (23.7%) 71 (22.8%)  

Etapa 2 - Amostra 2 (1.8%) 3 (4.2%) 1 (0.8%) 6 (1.9%)  
Etapa 3 - Fazer o teste 3 (2.7%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (1%)  

Etapa 4 - Ler o resultado 3 (2.7%) 0 (0%) 1 (0.8%) 4 (1.3%)  
Pensa que o ATHIV foi feito corretamente? 

    0.653 
Sim 

106 (96.4%) 66 (93%) 123 (93.9%) 
295 

(94.6%)  
Não 2 (1.8%) 4 (5.6%) 4 (3.1%) 10 (3.2%)  

Não se lembre 2 (1.8%) 1 (1.4%) 4 (3.1%) 7 (2.2%)  
Confia no resultado do ATHIV? 

    0.777 
Sim 

106 (96.4%) 68 (95.8%) 123 (93.9%) 
297 

(95.2%)  
Não 1 (0.9%) 2 (2.8%) 4 (3.1%) 7 (2.2%)  

Não se lembre 3 (2.7%) 1 (1.4%) 4 (3.1%) 8 (2.6%)  
Sente que precisava de mais informações ou 
aconselhamento?     0.697 

Não 
64 (58.2%) 37 (52.1%) 71 (54.2%) 

172 
(55.1%)  

Sim 
46 (41.8%) 34 (47.9%) 60 (45.8%) 

140 
(44.9%)  

As informações fornecidas juntamente com 
o kit foram suficientes?     0.043 

Não suficiente 7 (6.4%) 4 (6.5%) 19 (15.8%) 30 (10.3%)  
Suficiente 

102 (93.6%) 57 (91.9%) 99 (82.5%) 
258 

(88.7%)  
Não sei 0 (0%) 1 (1.6%) 2 (1.7%) 3 (1%)  

Prefere ATHIV assistido ou não assistido? 
    0.238 

Não assistido 
77 (70%) 57 (80.3%) 93 (71%) 

227 
(72.8%)  

ATHIV assistido (com conselheiro) na 
unidade sanitária 18 (16.4%) 7 (9.9%) 19 (14.5%) 44 (14.1%)  

ATHIV assistido (com conselheiro) em casa 14 (12.7%) 5 (7%) 19 (14.5%) 38 (12.2%)  
ATHIV assistido (com conselheiro) na 

farmácia 1 (0.9%) 2 (2.8%) 0 (0%) 3 (1%)  
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Recomendaria ATHIV? 
    0.19 

Não 5 (4.6%) 2 (2.8%) 12 (9.2%) 19 (6.1%)  
Sim 

105 (95.5%) 69 (97.2%) 119 (90.8%) 
293 

(93.9%)  
Prefere ATHIV sobre UATS na US? 

    0.396 
Sim (prefere ATHIV) 

98 (89.1%) 62 (87.3%) 106 (80.9%) 
266 

(85.3%)  
Não (prefere UATS na US) 11 (10%) 9 (12.7%) 23 (17.6%) 43 (13.8%)  

Não sei 1 (0.9%) 0 (0%) 2 (1.5%) 3 (1%)  
Faria ATHIV novamente no futuro? 

    0.588 
Não 1 (0.9%) 1 (1.4%) 4 (3.1%) 6 (1.9%)  
Sim 

108 (98.2%) 70 (98.6%) 127 (96.9%) 
305 

(97.8%)  
Não sei 1 (0.9%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.3%)  

 

Aceitabilidade 

Foi feito um inquérito sobre a aceitabilidade de fazer ATHIV (Tabela 15). As vantagens relatadas foram 

(o teste) ser simples (157, 50%), manter a confidencialidade (113, 36%). As desvantagens são o medo 

do resultado do exame (32, 10%) e não ter aconselhamento por perto (28; 9%). A maioria (256, 82%) 

preferiu o teste oral à picada no dedo e a maioria preferiu fazer o teste em uma unidade sanitária pública. 

Tabela 15. Aceitabilidade do autoteste de HIV entre os participantes (n=312) 

 

Funcionários 
 (n=110) 

Alunos  
(n=71) 

Membros da 
Comunidade 

(n=131) 
[TODOS]  
(n=312) Valor-p 

Já fez ATHIV (antes do teste de hoje) 
    1 

Não 
107 (97.3%) 69 (97.2%) 127 (96.9%) 303 (97.1%)  

Sim 
3 (2.7%) 2 (2.8%) 4 (3.1%) 9 (2.9%)  

Fez (anteriormente) ATHIV sozinho? 
    0.222 

Sozinho 
3 (100%) 1 (50%) 4 (100%) 8 (88.9%)  

Farmácia 
0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 1 (11.1%)  

Vantagens de ATHIV (selecione todos que 
se aplicam)      
Simples/sem necessidade de provedor de 

saúde 56 (50.9%) 37 (52.1%) 64 (48.9%) 157 (50.3%) 0.896 
Mantém a confidencialidade 

36 (32.7%) 31 (43.7%) 46 (35.1%) 113 (36.2%) 0.308 
Resultado é rápido 

23 (20.9%) 12 (16.9%) 28 (21.4%) 63 (20.2%) 0.731 
Não tem vantagem 

2 (1.8%) 1 (1.4%) 3 (2.3%) 6 (1.9%) 1 
Para poder testar com meu parceiro 

1 (0.9%) 0 (0%) 3 (2.3%) 4 (1.3%) 0.552 
Outro 

66 (60%) 45 (63.4%) 75 (57.3%) 186 (59.6%) 0.695 
Desvantagens de ATHIV (todos que se 
aplicam)      

Medo do resultado do teste 
10 (9.1%) 5 (7%) 17 (13%) 32 (10.3%) 0.366 

Sem aconselhamento por perto 
9 (8.2%) 4 (5.6%) 15 (11.5%) 28 (9%) 0.361 

Dúvidas sobre a qualidade do teste 
3 (2.7%) 7 (9.9%) 3 (2.3%) 13 (4.2%) 0.037 

Não sei como usá-lo 
3 (2.7%) 6 (8.5%) 5 (3.8%) 14 (4.5%) 0.188 

Não consigo ler as instruções 
2 (1.8%) 0 (0%) 1 (0.8%) 3 (1%) 0.609 
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Não se sente em risco 
1 (0.9%) 1 (1.4%) 1 (0.8%) 3 (1%) 1 

Não sabe onde adquirir 
1 (0.9%) 2 (2.8%) 1 (0.8%) 4 (1.3%) 0.448 

Muito caro 
0 (0%) 0 (0%) 1 (0.8%) 1 (0.3%) 1 

Sem desvantagem 
84 (76.4%) 44 (62%) 92 (70.2%) 220 (70.5%) 0.116 

Medo de alguém descobrir 
0 (0%) 1 (1.4%) 3 (2.3%) 4 (1.3%) 0.283 

Outra desvantagem 
8 (7.3%) 10 (14.1%) 10 (7.6%) 28 (9%) 0.229 

Sem resposta 
1 (0.9%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.3%) 0.58 

Teria medo de que seu parceiro o machucasse se descobrisse que fez um 
ATHIV? (3 em falta)   0.95 

Não 
103 (93.6%) 68 (95.8%) 118 (92.2%) 289 (93.5%)  

Sim 
5 (4.6%) 2 (2.8%) 7 (5.5%) 14 (4.5%)  

Pode ser 
1 (0.9%) 0 (0%) 2 (1.6%) 3 (1%)  

Não sei 
1 (0.9%) 1 (1.4%) 1 (0.8%) 3 (1%)  

Qual é o seu tipo preferido de autoteste 
de HIV (oral ou picada no dedo)?     0.15 

Teste oral 
85 (77.3%) 59 (83.1%) 112 (85.5%) 256 (82.1%)  

Picada de dedo 
15 (13.6%) 11 (15.5%) 14 (10.7%) 40 (12.8%)  

Qualquer um dos dois 
10 (9.1%) 1 (1.4%) 5 (3.8%) 16 (5.1%)  

Pensa que a farmácia é um bom lugar 
para obter ATHIV? (3 em falta)     0.106 

Não 
60 (56.1%) 29 (40.8%) 60 (45.8%) 149 (48.2%)  

Sim 
47 (43.9%) 42 (59.2%) 71 (54.2%) 160 (51.8%)  

Qual é o local preferido para fazer o 
autoteste?     0.008 

US pública 
85 (77.3%) 40 (56.3%) 97 (74%) 222 (71.2%)  

Farmácia particular 
24 (21.8%) 22 (31%) 23 (17.6%) 69 (22.1%)  

Trabalhador de saúde comunitário 
0 (0%) 0 (0%) 2 (1.5%) 2 (0.6%)  

Farmácia da US 
0 (0%) 1 (1.4%) 3 (2.3%) 4 (1.3%)  

Clínica privada 
0 (0%) 1 (1.4%) 0 (0%) 1 (0.3%)  

Farmácia pública 
1 (0.9%) 6 (8.5%) 5 (3.8%) 12 (3.9%)  

Outro 
0 (0%) 1 (1.4%) 1 (0.8%) 2 (0.6%)  

Sabe o preço de ATHIV? 
    0.243 

Não, não sei o preço 
108 (98.2%) 67 (94.4%) 129 (98.5%) 304 (97.4%)  

Sim, sei o preço 
2 (1.8%) 4 (5.6%) 2 (1.5%) 8 (2.6%)  

O que pensa do preço? (para quem respondeu que sabe 
o preço)    0.314 

Acessível 
1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2 (25%)  

Barato 
1 (50%) 1 (25%) 0 (0%) 2 (25%)  

Caro 
0 (0%) 3 (75%) 1 (50%) 4 (50%)  

Quanto pagaria por ATHIV? (9 em falta) 
    <0.001 

Não quero pagar pelo teste 
9 (8.3%) 2 (2.9%) 12 (9.5%) 23 (7.6%)  

Até 10 Mzn 
12 (11.1%) 7 (10.1%) 4 (3.2%) 23 (7.6%)  

Até 50 Mzn 
26 (24.1%) 18 (26.1%) 24 (19%) 68 (22.4%)  

Até 100 Mzn 
24 (22.2%) 20 (29%) 31 (24.6%) 75 (24.8%)  

Até 200 Mzn 
25 (23.1%) 11 (15.9%) 37 (29.4%) 73 (24.1%)  
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Até 500 Mzn 
10 (9.3%) 8 (11.6%) 12 (9.5%) 30 (9.9%)  

Mais de 500 Mzn 
2 (1.9%) 3 (4.4%) 6 (4.8%) 11 (3.6%)  

A farmácia é um bom lugar para 
aconselhamento?     0.194 

Não 
92 (83.6%) 52 (73.2%) 103 (78.6%) 247 (79.2%)  

Sim 
17 (15.5%) 19 (26.8%) 28 (21.4%) 64 (20.5%)  

Não sei 
1 (0.9%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.3%)  

Local mais confortável para 
aconselhamento pré-teste é:     0.11 

US 
92 (83.6%) 53 (74.6%) 112 (85.5%) 257 (82.4%)  

Trabalhador de Saúde Comunitário  
5 (4.6%) 1 (1.4%) 7 (5.3%) 13 (4.2%)  

Farmácia onde o teste foi comprado 
8 (7.3%) 11 (15.5%) 9 (6.9%) 28 (9%)  

Outro 
5 (4.6%) 6 (8.5%) 3 (2.3%) 14 (4.5%)  

Local mais confortável para 
aconselhamento pós-teste é:     0.779 

US pública 
98 (89.1%) 61 (85.9%) 119 (90.8%) 278 (89.1%)  

Clínica Comunitária 
1 (0.9%) 1 (1.4%) 2 (1.5%) 4 (1.3%)  

Clínica privada 
0 (0%) 1 (1.4%) 1 (0.8%) 2 (0.6%)  

Farmácia particular 
3 (2.7%) 5 (7%) 4 (3.1%) 12 (3.9%)  

Farmácia pública 
2 (1.8%) 0 (0%) 1 (0.8%) 3 (1%)  

Outro 
6 (5.5%) 3 (4.2%) 4 (3.1%) 13 (4.2%)  

 

Discussão 
O estudo implementado em Moçambique avaliou a aceitabilidade do uso de ATHIV através de uma 

estratégia baseada na farmácia. Os resultados mostraram que o ATHIV em farmácias público-privadas 

foi implementado com sucesso, atingindo principalmente homens jovens e adultos. A aceitabilidade era 

alta, mas os relatórios de rotina de ligação com os cuidados eram muito pobres. 

Descobrimos que manter a confidencialidade foi a principal vantagem relatada, e isso está de acordo 

com o que é visto em outros países da África Subsaariana [9, 17]. Não ter que revelar a alguém sobre o 

seu desejo ou necessidade de fazer um teste de HIV pode aumentar a cobertura do teste, mas também 

pode criar incerteza e insegurança para as pessoas, visto que nenhum aconselhamento ou informação 

adicional está disponível. A alfabetização em saúde, especialmente na prevenção e testagem do HIV, é 

crucial ao expandir as estratégias de autoteste do HIV. Moçambique tem uma baixa taxa de 

alfabetização de 52% [18], e o conhecimento sobre a transmissão do HIV continua abaixo do desejável, 

com apenas 30% dos adultos jovens (15-24 anos de idade) tendo um conhecimento abrangente sobre 

prevenção do HIV [2]. Isso poderia explicar porque a falta de aconselhamento nas proximidades foi 

vista como uma desvantagem para o ATHIV. Em nosso contexto, estratégias adicionais de informação 

e educação sobre o ATHIV são necessárias, e podem ser oferecidas em farmácias ou por meio de 

iniciativas comunitárias. 

O programa piloto em Moçambique foi uma estratégia baseada na farmácia, como uma forma de não 

colocar uma carga adicional sobre o fraco, muitas vezes sobrecarregado, sistema de saúde. O custo por 

teste pode ser uma barreira para os indivíduos, conforme encontrado em nosso estudo (relatado 

principalmente em ambientes rurais). Na Tanzânia, onde a testagem de HIV em clínicas está fornecida 

gratuitamente, os custos associados à compra de um autoteste oral de HIV superam as desvantagens de 

perder tempo na ida à unidade sanitária e custos de viagem [9]. No Zimbábue, a demanda era sensível 
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ao preço, onde diferentes abordagens foram sugeridas para diferentes ambientes [19]. Moçambique é 

um dos países mais pobres do mundo, e nossa descoberta de que um quarto dos clientes das farmácias 

considerou o teste caro era esperada, especialmente porque os serviços de teste (e tratamento) de HIV 

são gratuitos no sistema nacional de saúde. A nossa população de estudo eram clientes de farmácia, que 

geralmente têm uma maior possibilidade de compra, e isso pode explicar por que cerca de metade deles 

estava disposta a pagar 50 Mzn ou ~ 0,80 USD por um autoteste. No entanto, a rede de farmácias 

privadas em todo o país é composta por 793 farmácias privadas [20] . Essa rede não será capaz de cobrir 

a demanda, se apenas uma estratégia baseada em farmácia for oferecida. Além disso, não é certo que a 

rede privada seria capaz de fixar um preço mais baixo ao autoteste de HIV, como foi feito neste piloto, 

se os fabricantes não pudessem ajustar os preços de venda. A cobertura do seguro saúde é baixa em 

Moçambique, o que pode aumentar o uso do ATHIV. Os seguros de saúde podem contribuir para 

aumentar a cobertura da testagem de HIV, como também proposto pela OMS [21]. Infelizmente, a 

cobertura do seguro de saúde continua baixa em Moçambique, limitando o potencial aumento da 

cobertura e promoção do uso de ATHIV. 

Essa estratégia requer a adesão das farmácias e da equipe da farmácia. O estudo mostra alguns dos 

primeiros dados das percepções dos técnicos de farmácia sobre o uso do ATHIV. As descobertas são 

importantes para uma estratégia bem-sucedida baseada em farmácia. A maioria do pessoal da farmácia 

(técnicos e gestores) pensa que a estratégia pode atingir especificamente a população masculina e 

jovem. O aconselhamento pode ser um desafio, mas com treinamento e recursos humanos adicionais 

alocados às farmácias, isso pode ser superado e o ATHIV pode ser oferecido com sucesso nas farmácias. 

A farmácia pode desempenhar um papel activo na ligação do usuário do ATHIV com a unidade sanitária 

através do estabelecimento de uma linha de apoio na unidade sanitária onde um profissional de saúde 

dedicado pode orientar o cliente para o local específico para a confirmação do resultado do teste de HIV 

e posterior acompanhamento conforme necessário. 

A ligação com as unidades sanitárias foi medida por meio do autorrelato do uso de ATHIV, com um 

registro muito baixo na US acompanhada neste estudo. Pode ser que os indivíduos não queiram relatar 

seus resultados, ou eles podem ter frequentado uma clínica privada (desde que o estudo rastreou apenas 

o registro em seis unidades sanitárias públicas), ou eles se registraram em uma unidade sanitária fora 

da província. Adicionalmente, a confirmação da ligação depende também da revelação do diagnóstico 

(da ATHIV) nas unidades sanitárias. A ligação com os cuidados após o autoteste do HIV é um desafio 

conhecido, com várias taxas de sucesso no contexto da distribuição gratuita (na comunidade ou nas 

unidades sanitárias)[22]. O seguimento individual por conselheiros leigos, por exemplo, pode ser 

benéfico, mas só parece prático quando o ATHIV é oferecido por meio de distribuição na comunidade 

ou nas unidades sanitárias. As estratégias baseadas na farmácia podem ser fortalecidas pela adaptação 

de outros mecanismos, onde iniciativas de saúde baseada em dispositivos móveis (mHealth) podem 

desempenhar um papel, enviando mensagens com informações importantes e lembretes sobre a ligação 

aos cuidados. 

Diferentes estratégias de ATHIV foram estudadas, desde a distribuição baseada na comunidade até a 

distribuição em unidades sanitárias. Eswatini adoptou o ATHIV como estratégia nacional, depois de se 

ter mostrado viável e bem-sucedido em condições de rotina, usando uma combinação de oferta do 

ATHIV como alternativa na unidade sanitária e distribuição e testagem móvel baseado na comunidade 

[23]. A inscrição  nos cuidados de HIV foi de 51% quando o ATHIV baseado na unidade sanitária foi 

feito em comparação com a estratégia de aconselhamento e testagem padrão [24]. Moçambique não 

adoptou (ainda) quaisquer estratégias adicionais de ATHIV, no entanto, a distribuição comunitária está 

actualmente a ser testada. 
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O desempenho de ATHIV é crucial quando os países planeiam expandir a estratégia. A avaliação 

mostrou que as pessoas de grupos-alvo potenciais têm alguns desafios em seguir os procedimentos 

correctos. A conclusão incocrreta de procedimentos pode resultar em resultados inválidos e/ou 

interpretações imprecisas. Erros importantes observados são procedimentos incorretos de coleta de 

amostras e não seguir as instruções de tempo de espera para leitura do resultado. Apesar dos erros de 

procedimento, a usabilidade geral foi em geral aceitável. Outros estudos mostram usabilidade de 98% 

[25] e 89% [12] entre os membros da comunidade, mas outros ATHIV e questionários ligeiramente 

diferentes foram usados.  

A interpretação do resultado falso negativo foi dada por 12% dos participantes, o que (se interpretando 

o próprio resultado) coloca a pessoa em risco de não identificar um possível resultado positivo e de não 

precisar de um teste confirmatório e/ou iniciar os cuidados necessários e tratamento. A proporção de 

interpretação de resultados falsos negativos foi maior entre estudantes membros da comunidade e, 

se/quando os métodos de prevenção do HIV não forem usados entre essa população mais jovem, há 

potencial para colocar outras pessoas (por exemplo, parceiros sexuais) em risco. A interpretação do 

resultado falso positivo também foi mais frequente entre os alunos membros da comunidade. No 

entanto, se os mecanismos de ligação forem implementados e respeitados, um teste de confirmação 

pode facilmente corrigir esse erro de interpretação. 

O Ministério da Saúde adoptou uma estratégia nacional de autoteste de HIV baseada na comunidade a 

partir de Dezembro de 2021, após um piloto realizado entre Março e Novembro de 2021. Os resultados 

da emenda da avaliação mostram que a demonstração contínua de procedimentos de ATHIV por meio 

de diferentes formatos (por exemplo, instruções, vídeo , etc.) é necessário para manter a qualidade dos 

procedimentos de teste. As mídias sociais são fontes de comunicação de fácil acesso, assim como 

informações obtidas por meio de palestras nas unidades sanitárias. 

 

Conclusões / Recomendações 
Este é um dos primeiros estudos em Moçambique sobre uma estratégia baseada em farmácia 

implementada com sucesso para o autoteste de HIV. Os clientes de farmácia mostram um alto grau de 

aceitabilidade, embora o preço do teste possa ser uma barreira, assim como a falta de aconselhamento 

próximo após o uso do autoteste. Mais homens e jovens podem se beneficiar com esta estratégia. 

Estratégias para melhorar a ligação pós-ATHIV às unidades sanitárias precisam ser exploradas. A 

distribuição de autoteste de HIV em farmácia parece ser uma abordagem viável principalmente para 

homens e jovens, que têm recursos financeiros para fazer um autoteste de HIV. O envolvimento do 

sector privado deve ser visto como uma estratégia adicional para atingir os primeiros 95 dos objectivos 

95-95-95 do UNAIDS. 

No componente qualitativo, destacou-se o desejo de maior privacidade dentro da farmácia, explicando 

porque muitos entrevistados relataram que os clientes preferiam assistir ao vídeo de demonstração de 

ATHIV em seu horário e tempo. Além disso, para reforçar a adopção de uma abordagem de auto-

testagem se as farmácias forem utilizadas, um grande desafio remanescente que precisa de ser abordado 

é a lacuna de recursos humanos, conforme as preocupações relatadas, os técnicos de farmácia não 

dispõem de tempo necessário e/ ou não receberam um treinamento adequado para fornecer 

aconselhamento detalhado da alta qualidade exigida para ATHIV. Para que isso seja eficaz em uma 

implantação maior, será necessário alocar uma equipe dedicada e treinada nas farmácias participantes. 
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Estratégias de comunicação e informação precisam ser implementadas em relação aos procedimentos 

de ATHIV, para promover o desempenho ideal do teste, com procedimentos de qualidade e 

componentes educativas incluídas para garantir a interpretação adequada dos resultados de ATHIV.  

 

Plano de Divulgação 
Os resultados preliminares e finais foram discutidos dentro de um grupo de investigadores e 

colaboradores prioritários. Os resultados preliminares foram discutidos com o Ministério da Saúde 

(MISAU) de Moçambique e a Direcção de Saúde Pública da Zambézia (DPS-Z e foram usados para 

apoiar o desenvolvimento e actualização das diretrizes nacionais de ATHIV). 

Os resultados preliminares também foram apresentados como uma exibição de poster na Conferência 

de 2020 sobre Retrovírus e Infecções Oportunistas (CROI) (resumo # TUPEE648). Além disso, um 

manuscrito está sendo desenvolvido para ser submetido a um periódico revisto por pares para 

divulgação pública mais ampla. 

Uma vez aprovado para divulgação, os resultados desta avaliação serão disponibilizados publicamente 

através da disseminação deste relatório em um site público de VUMC/FGH 

(https://www.vumc.org/friends-in-global-health/evaluations). 
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http://www.ine.gov.mz/iv-rgph-2017/mocambique/07-educacao/quadro-18-populacao-de-5-anos-e-mais-por-condicao-de-alfabetizacao-e-sexo-segundo-area-de-residencia-e-idade-mocambique-2017-p4xp18-p3.xlsx/view
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Apêndices 
 

Apêndice 1. O protocolo aprovado (versão 5.0), que  contém todos os instrumentos, formulários de 

consentimento, esboços biográficos de co-investigadores, declarações de conflito de interesses. 

Esboços biográficos (fornecidos para os investigadores principais desta avaliação) 

_________________________________________________________________________________ 

RESUMO BIOGRÁFICO 

Providencie a seguinte informação para o pessoal sênior/chave e outros colaboradores significativos. 

NÃO EXCEDA CINCO PÁGINAS. 

 

__________________________________________________________________________________ 

NOME: Caroline De Schacht__________________________________________________________ 

NOME DE UTILIZADOR eRA COMMONS (credencial, e.g. login da agência): cdeschacht________ 

TÍTULO DO POSTO: Directora de Avaliações; Assessora Sénior de Investigação________________  

HABILITAÇÕES/FORMAÇÃO (Comece com o bacharelato ou outra formação profissional inicial, 

como enfermagem, inclua formação pós-doutoral e residência médica, se aplicável. 

Acrescente/apague linhas conforme necessário.)  

 

INSTITUIÇÃO E LOCAL 

GRAU 

(se aplicável) 

Data de 

Conclusão 

MM/AAAA  

ÁREA DE 

ESTUDO  

Ghent University, Ghent, Bélgica Licenciatura 07/1998 Medicina Geral 

Ghent University, Ghent, Bélgica Especialização 07/2000 
Medicina 

Familiar  

Prince Leopold Institute of Tropical Medicine, Antwerp, 

Bélgica 
Diploma 02/2001 

Medicina 

Tropical  

London School of Hygiene and Tropical Medicine (Ensino 

à distância 
MSc 07/2008 Ensaios Clínicos 

Ghent University, Ghent, Bélgica PhD 11/2015 
Ciência 

Biomédica  

 

 

A. Declaração Pessoal 

 

Por cerca de 20 anos, tenho trabalhado como consultora técnica de HIV e pesquisadora em contextos 

com recursos limitados, incluindo os últimos 16 anos em Moçambique. Como consultora técnica, 

trabalhei em estreita colaboração com o Ministério da Saúde e as autoridades de saúde provinciais e 

obtive informações valiosas sobre o sistema de saúde moçambicano, que usarei para apoiar o 

desenvolvimento de protocolos e desenho de estudo. Além disso, dirigi o início de um projecto de 

cuidados e tratamento de HIV nas províncias de Tete e Gaza, que exigiu reunir e coordenar um grupo 
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diverso de partes interessadas. Como investigadora, tenho coordenado actividades de investigação 

clínica e operacional desde 2008. Fui a investigadora principal em vários estudos em Moçambique, dos 

quais vários relacionaram com a PTV/prevenção de HIV. Tenho colaborado com o Centro de 

Investigação Polana Caniço na investigação de prevenção do HIV entre jovens adultos, como o estudo 

de incidência de HIV, ensaio de vacina contra HIV (Tamovac I) e estudos socio-comportamentais sobre 

ensaios de prevenção de HIV na cidade de Maputo. Na minha posição actual, sou a líder de vários 

projectos de pesquisa operacionais relacionados ao HIV na província da Zambézia e dirijo várias 

análises de dados secundários dos resultados do programa de HIV. 

Juntamente com os serviços Provinciais de Saúde e/ou Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, 

tenho desempenhado a função de formadora em diferentes áreas de capacitação (métodos de 

investigação quantitativos e qualitativos, BPC/ética da investigação, protocolo/resumo/elaboração de 

manuscritos, etc.), e mentora de jovens investigadores e estudantes de doutoramento, desde 2005. Sou 

também membro convidada do Júri da UEM/INS para o Mestrado em Epidemiologia de Campo 

(FELTP), e membro da Comissão Científica da Conferência Moçambicana de Saúde onde a divulgação 

de resultados científicos é um componente importante. 

 

Quero destacar os seguintes projectos em andamento: 

 

Apoio à Pesquisa Contínuo 

 

R01MH113478-01 (Audet, PI) 14/05/2017-30/05/2022 

Os objectivos primários do Tratamento de HIV baseado em parceiros para casais soroconcordantes que 

frequentam cuidados pré-natais são avaliar o impacto e custo-efetividade dos serviços centrados no 

casal para mulheres grávidas soroconcordantes infectadas pelo HIV e seus parceiros. Nossa intervenção 

inclui: (1) testagem de HIV para casais com CPN, inscrição em TARV e cuidados para casais 

expectantes HIV+; (2) Tratamento de casal no pós-parto; (3) Educação baseada no casal e 

desenvolvimento de habilidades; e (4) Continuidade do tratamento com o apoio de apoiadores 

especialistas-pacientes (pares) de casais que navegaram com sucesso na EMTCT. 

Função: Investigadora Principal no País 

 

U2GGH001943 Centros de Controle e Prevenção de Doenças 01/06/2020-01/12/2022 

Título: Impacto da epidemia de COVID-19 nos resultados clínicos e prestação de serviços entre pessoas 

vivendo com HIV e profissionais de saúde em Moçambique. O objectivo deste protocolo é determinar 

a incidência, prevalência e manifestações clínicas do SARS-CoV-2 entre adultos que vivem com HIV 

e os profissionais de saúde, e avaliar o impacto que o COVID-19 tem sobre eles e sobre os cuidados de 

saúde. sistema. 

Função: Co-investigadora principal 

 

GH002367-01-00 Centros de Controle e Prevenção de Doenças (PI: Wester) 30/09/2021 - /29/2026 

Título - Melhoria da Qualidade dos Cuidados e Tratamento do HIV na Província da Zambézia da 

República de Moçambique no âmbito do Plano de Emergência do Presidente para o Alívio do SIDA 

(PEPFAR) 

O objectivo do protocolo é revisar e resumir todos os dados coletados rotineiramente do programa de 

cuidados e tratamento do HIV na província da Zambézia a partir de 2012. Estes dados serão usados 

para avaliação do programa, melhoria contínua do programa e para ajudar a informar decisões baseadas 

em evidências sobre políticas/diretrizes, abordagens, programas e intervenções que podem melhor lidar 

com a epidemia de HIV/AIDS na província da Zambézia. As principais áreas programáticas incluem: 

i) prevenção; ii) cuidados, apoio e tratamento de adultos; iii) HIV/TB; e iv) cuidados, apoio e tratamento 

pediátricos. 

Função: Co-investigadora 

 

 

B. Posições e Honras 

 

2017 - Presente Directora de Avaliações, Friends in Global Health (FGH); Maputo, Moçambique 
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2014 - 2017 Coordenadora de Projecto /Conselheira de Investigação, Health Alliance 

International; Maputo, Moçambique 

2008 - 2014 Coordenadora de Avaliação de Saúde Pública, Elizabeth Glaser Pediatric AIDS 

Foundation; Maputo, Moçambique 

2006 - 2008 Conselheira Clínica, Cuidados e Tratamento, Elizabeth Glaser Pediatric AIDS 

Foundation, Gaza, Moçambique 

2005 - 2006 Conselheira HIV /Gestora de Projecto, Pharmaccess Foundation; Maputo, 

Moçambique 

2003 - 2004 Conselheira Clínica HIV, Prince Leopold Institute of Tropical Medicine; Tete, 

Moçambique 

2003 - 2004 Conselheira Clínica HIV, Médecins sans Frontières; Etiópia e Camboja 

2002 - 2003 Clínica HIV, Prince Leopold Institute of Tropical Medicine; Antwerp, Bélgica 

2001 - 2002 Coordenadora de Projecto, Médecins sans Frontières; Benim 

 

2015; 2018; 2019 Membro da Comissão Científica de Conferências Provinciais e Nacionais de 

Saúde Moçambique 

2016-   Membro do Júri – Masters Course in Field Epidemiology and Laboratory 

Practices  

2010-   Membro do International Aids Society (IAS)  

 

C. Contribuições para a Ciência 

 

Epidemiologia do HIV 

A Dra. De Schacht contribuiu para grandes estudos na epidemiologia do HIV em Moçambique. 

Participou na primeira coorte de estudos de incidência do HIV entre populações vulneráveis em 

Moçambique (jovens, mulheres grávidas e lactantes). Foi IP no estudo de coorte de incidência de HIV 

em mulheres grávidas e lactantes. Através do trabalho de pesquisa, temos sido capazes de estimar a 

incidência de HIV entre mulheres grávidas e lactantes numa região de alta prevalência de HIV em 

Moçambique, onde se verifica ser muito alta.  

 

Viegas EO, Tembe N, Macovela E, Gonçalves E, Augusto O, Ismael N, Sitoe N, De Schacht C, Bhatt 

N, Meggi B, Araujo C, Sandström E, Biberfeld G, Nilsson C, Andersson S, Jani I, Osman N. Incidence 

of HIV and the prevalence of HIV, hepatitis B and syphilis among youths in Maputo, Mozambique: a 

cohort study. PLoS One. 2015 Mar 23; 10(3):e0121452. 

 

Caroline De Schacht, Heather J. Hoffman, Nédio Mabunda, Carlota Lucas, Catharina L. Alons, Ana 

Madonela, Adolfo Vubil, Orlando C. Ferreira Jr, Nurbai Calú, Iolanda S. Santos, Ilesh V. Jani, Laura 

Guay High HIV seroconversion in pregnant women and low reported levels of HIV testing among male 

partners in Southern Mozambique: results from a mixed methods study. PloS One 9(12): e115014. 

 

De Schacht C, Mabunda N, Ferreira Jr OC, Ismael N, Calú N, Santos I, Hoffman JH, Alons C, Guay L, 

Jani IV. High HIV incidence in the postpartum period sustains vertical transmission in settings with 

generalized HIV epidemics: a cohort study in Southern Mozambique. JIAS 2014, 17:18808. 

 

Transmissão Vertical do HIV de mãe para filho 

Estas publicações são o resultado das contribuições para a investigação relativa a factores que 

influenciam a retenção nos cuidados de PTV e intervenções para diminuir a taxa de transmissão vertical, 

como o tratamento baseado no parceiro. 

Jani IV, De Schacht C. Innovations and challenges in early infant diagnosis of HIV. Curr Opin 

HIV AIDS 2018 Nov 1 
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Sack DE, Frisby MB, Diemer MA, De Schacht C, et al. Interpersonal reactivity index adaptation 

among expectant seroconcordant couples with HIV in Zambézia Province, Mozambique. BMC 

Psychol. 2020 Aug 28;8(1):90 

 

Audet CM, Graves E, Barreto E, De Schacht C, et al. Partners-based HIV treatment for 

seroconcordant couples attending antenatal and postnatal care in rural Mozambique: A cluster 

randomized trial protocol. Contemp Clin Trials. 2018 Jun 5;71: 63-69 

De Schacht C, Lucas C, Mboa C, Gill M, Macasse E, Stélio AD, Bobrow EA, Guay L. Access to 

HIV prevention and care for HIV-exposed and HIV-infected infants: a qualitative study in rural and 

urban Mozambique. BMC Public Health 2014, 14:1240 
 

Cuidados de HIV e TB  

 

Arinze F, Gong W, Green AF, De Schacht C, Carlucci JG, Silva W, Claquin G, Tique JA, 

Stefanutto M, Graves E, Van Rompaey S, Alvim MFS, Tomo S, Moon TD, Wester CW. 

Immunodeficiency at Antiretroviral Therapy Start: Five-Year Adult Data (2012-2017) Based on 

Evolving National Policies in Rural Mozambique. AIDS Res Hum Retroviruses. 2020 Jan;36(1):39-

47 

 

De Schacht C, Mutaquiha C, Faria F, Castro G, Manaca N, Manhiça I, Cowan J. Barriers to access 

and adherence to tuberculosis services, as perceived by patients: A qualitative study in 

Mozambique. PLoS One. 2019 Jul 10;14(7):e0219470 

 

Lynen L, Zolfo M, Huyst V, Louis F, Barnardt P, Van de Velde A, De Schacht C, Colebunders R. 

Management of Kaposi's sarcoma in resource-limited settings in the era of HAART. AIDS Rev. 

2005 Jan-Mar; 7(1):13-21 

 

De Schacht C, Smets RME, Callens S, Colebunders R. Bilateral blindness after starting Highly 

Active Retroviral Treatment in a patient with HIV infection and cryptococcal meningitis. Acta Clin 

Belg. 2005 Jan-Feb;60(1):10-2 

 

Colebunders R, De Schacht C, Vanwolleghem T, Callens S. Lopinavir/ritonavir- and indinavir-

induced thrombocytopenia in a patient with HIV infection -Letter to the editor. Int J Infect Dis. 

2004; 8(5):315-6 

 

Colebunders R, Schueremans L, Robertson-Bell D, Alvarez-Valdes VG, De Schacht C, Mispelters 

J, Gillisjans F, De Lee G, Ostyn B. Optimal delivery of HAART during hospitalisation. AIDS Read. 

2004; 14(4): 198-200. Review 

 

Callens S, De Schacht C, Huyst V, Colebunders R. Pancreatitis in an HIV-infected person on a 

tenofovir, didanosine and stavudine containing highly active antiretroviral treatment. J Infect 2003; 

47(2):188-9 

 

Programa de Assistência à Saúde Materno-Infantil/EPI 

Os principais sucessos são os resultados da pesquisa que compreendem a cobertura do programa de 

vacinação em Moçambique, contribuindo para a melhoria do acesso aos cuidados de saúde para mães e 

crianças.   

 

Small area estimation of under-5 mortality in Bangladesh, Cameroon, Chad, Mozambique, Uganda, 

and Zambia using spatially misaligned data. Dwyer-Lindgren L, Squires ER, Teeple S, Ikilezi G, 

Allen Roberts D, Colombara DV, Allen SK, Kamande SM, Graetz N, Flaxman AD, El Bcheraoui 

C, Asbjornsdottir K, Asiimwe G, Augusto Â, Augusto O, Chilundo B, De Schacht C, Gimbel S, 

Kamya C, Namugaya F, Masiye F, Mauieia C, Miangotar Y, Mimche H, Sabonete A, Sarma H, 
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Sherr K, Simuyemba M, Sinyangwe AC, Uddin J, Wagenaar BH, Lim SS. Popul Health Metr. 2018 

Aug 13;16(1):13. 

 

Jani JV, De Schacht C, Jani IV, Bjune G. Risk factors for incomplete vaccination and missed 

opportunity for immunization in rural Mozambique. BMC Public Health. 2008 May 16 

 

Arts M, Geelhoed D, De Schacht C, Prosser W, Alons C, Pedro A. Knowledge, beliefs and practices 

regarding exclusive breastfeeding of infants younger than 6 months in Mozambique: a qualitative 

study. J Hum Lact. 2011 Feb;27(1):25-32 
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NÃO EXCEDA CINCO PÁGINAS. 

__________________________________________________________________________________ 

NOME: Wester, C. William ___________________________________________________________ 

NOME DE UTILIZADOR eRA COMMONS (credencial, e.g. login da agência): wwester__________ 

TÍTULO DO POSTO: Professor Associado de Medicina ____________________________________  

HABILITAÇÕES/FORMAÇÃO (Comece com o bacharelato ou outra formação profissional inicial, 

como enfermagem, inclua formação pós-doutoral e residência médica, se aplicável. 

Acrescente/apague linhas conforme necessário.)  

INSTITUIÇÃO E LOCAL GRAU 

(se aplic.) 

Data Concl.  

MM/AAAA 

ÁREA DE ESTUDO 

Bowdoin College , Brunswick, ME, EUA BA 06/1987 Biologia e Economia  

Dartmouth Medical School , Hanover , NH, EUA MD 06/1991 Medicina 

Harvard School of Public Health, Boston, MA, EUA MPH 11/2010 Métodos Quantitativos 

 

A. Declaração Pessoal 

O objectivo da minha investigação actual inclui complicações de longo prazo para o HIV, com foco na 

ciência da implementação e na doença renal associada ao HIV e em ambientes de recursos limitados no 

mundo. Além disso, tenho actuado como Co-Presidente do Grupo de Trabalho de Avaliação Local do 

IeDEA (com Denis Nash e Stephany Duda) nos últimos 3 anos e tenho participado activamente na 

coleta e análise de dados a nível local para informar e melhorar iniciativas/programas clínicos em 

andamento em tais contextos. Estudos recentemente concluídos, financiados por doações, incluem a 

determinação de factores de risco genéticos clínicos, laboratoriais e do hospedeiro associados ao 

desenvolvimento de acidose láctica, pancreatite, reações de hipersensibilidade cutânea relacionadas 

com a nevirapina e outras complicações mediadas metabólicas/potencialmente inflamatórias, incluindo 

renal, doença hepática e cardiovascular. Este trabalho interligou os domínios de resultados 

epidemiológicos e de pesquisa clínico-translacional e permitiu-me obter com sucesso subvenções 

financiadas pelo NIH, nas quais sirvo como Diretor ou Investigador Principal. 

 Com minha extensa experiência em investigação científica em ciência de implementação em locais 

com recursos limitados, concentrei-me na expansão dos serviços abrangentes de HIV, na prevenção da 
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transmissão de mãe para filho, nas complicações do HIV, bem como no trabalho focado na identificação 

de factores de risco. resultados desfavoráveis, juntamente com a minha extensa experiência regional, 

nomeadamente trabalhando (e residindo a tempo inteiro) no Botswana durante 8 anos (2000-2008), 

onde trabalhei para o TH Escola de Saúde Pública de Chan Harvard e estive activamente envolvido em 

ensaios clínicos, bem como o meu envolvimento activo (incluindo viagens frequentes a Moçambique) 

como Director de Projectos dos nossos grandes (actualmente a dar apoio a >110 locais TARV) centros 

do governo Norte-Americano em funcionamento - Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) 

/ Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da SIDA (PEPFAR) - financiado pela “Avante: 

Towards Epidemic Control” (Acordo Cooperativo 1NUGGH001943), iniciativa de assistência técnica 

(com financiamento renovado até 2021). Sou singularmente qualificado para servir como principal 

mentor de investigação para membros da equipa (tanto em Moçambique como em Vanderbilt) para 

muitas das avaliações do programa (mais protocolos de pesquisa relevantes) que a equipa “Avante: 

Rumo ao Controle Epidémico” está a conduzir. Especificamente, nesse papel de liderança, continuarei 

a orientar a equipa técnica e ajudá-los a: a) desenvolver intervenções específicas para os interessados, 

b) aprender abordagens sobre o envolvimento da comunidade e o projecto de intervenção, c) 

desenvolver as suas capacidades de investigação na ciência de implementação em HIV e d) ajudá-los a 

reunir as competências necessárias para conduzir de forma independente estudos de pesquisa sobre o 

HIV em Moçambique e noutros contextos semelhantes. 

B. Posições e Honras 

 

Posições e Emprego 

1994 - 1998 Instrutor Clínico, Rush Medical College , Chicago, IL 

1998 - 2000 Atendimento Médico de Doenças Infecciosas, Cook County (Stroger Memorial) 

Hospital, Chicago, IL 

1998 - 2000 Professor Auxiliar de Medicina , Rush Medical College, Chicago, IL 

1999 - 2000 Investigador Principal, Terry Beirn Community Programs for Clinical Research on 

AIDS (CPCRA) , The Core Center, Cook County Hospital, Chicago, IL 

1999 - 2000 Co-Investigador, Grupo de Ensaios Clínicos de Adultos (ACTG) Research Trials, 

The CORE Center, Cook County Hospital, Chicago, IL 

2000 -  Associado de Investigação, Harvard School of Public Health, Boston, MA 

2000 - 2008 Co- Coordinador de Estudo/Líder Local/ IP Local; Estudo sobre o tratamento 

antirretroviral adulto e a resistência às drogas (“Tshepo”), Botswana-Harvard School 

of Public Health AIDS Initiative Partnership for HIV Research and Education 

(BHP), Gaborone  

2001 - 2002 Director; Clínica de Cuidados de Doenças Infecciosas (clínica de pacientes externos 

HIV/AIDS) , Princess Marina Hospital; Ministry of Health, Botswana, Gaborone 

2007 - 2008 Líder Local/ Principal Investigador Local, ACTG and the Gaborone PTT/CRS , 

Botswana-Harvard School of Public Health AIDS Initiative Partnership Clinical 

Trials Unit (CTU), Gaborone  
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2008 - 2014 

 

Professor Auxiliar de Medicina, Vanderbilt University School of Medicine, 

Vanderbilt Institute for Global Health (VIGH), Nashville, TN 

2014 - 

 

2014 -  

Professor Associado de Medicine, Vanderbilt University School of Medicine, 

Vanderbilt Institute for Global Health (VIGH), Nashville, TN 

Co-Director da Global Health Pathway (Residência de Medicina Interna, Vanderbilt 

University School of Medicine) 

 
Experiênca Adicional e Filiações Profissionais 

1994 -  Membro, Alpha Omega Alpha (AOA) Honor Medical Society 

2011 -  Membro, International AIDS Society (IAS) 

2014 -  Membro, International Society of Nephrology (ISN) 

 

Honras 

1991 Prémio de Ensino Médico Residente Excepcional, (Six Consecutive and Maximum 

Eligible Terms), Rush-Presbyterian St. Luke’s Medical Center 

1992 Prémio Anual de Residente em Medicina Interna, Rush-Presbyterian St. Luke’s 

Medical Center 

1994 Bolsa de Estudos Integral, SHEA-CDC Training Course 

1994 Prémio Aesculapios (Médico Residente Excepcional), Rush Medical College 

2010 Pémio de Ensino William Schaffner em Doenças Infecciosas, Vanderbilt University 

School of Medicine, Division of Infectious Diseases  

2010 

2016 

Prémio de Reconhecimento Docente, Vanderbilt University School of Medicine 

Seleccionado para o Programa de Liderança a Meio da Carreira do Departamento de 

Medicina,  Vanderbilt University (programa de um ano em desenvolvimento de 

capacidades de liderança; começou em janeiro de 2017) 

 

C. Contribuições para a Ciência 

Ampliação dos serviços abrangentes de HIV/AIDS em ambientes com recursos limitados / Ciência de 

implementação: 

Wester CW, Bussmann H, Koethe J, Moffat C, Vermund S, Essex M, Marlink RG. Adult combination 

antiretroviral therapy in sub-Saharan Africa: lessons from Botswana and future challenges. HIV Ther. 

2009 Sep 1;3(5):501-526. PMCID: PMC2774911.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2774911/
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Aliyu MH, Blevins M, Audet C, Shepherd BE, Hassan A, Onwujekwe O, Gebi UI, Kalish M, Lindegren 

ML, Vermund SH, Wester CW. Optimizing PMTCT service delivery in rural North-Central Nigeria: 

protocol and design for a cluster randomized study. Contemp Clin Trials. 2013 Sep;36(1):187-97. 

PMCID: PMC3786261.  

 

Aliyu MH, Blevins M, Parrish DD, Megazzini KM, Gebi UI, Muhammad MY, Ahmed ML, Hassan A, 

Shepherd BE, Vermund SH, Wester CW. Risk factors for delayed initiation of combination 

antiretroviral therapy in rural north central Nigeria. J Acquir Immune Defic Syndr. 2014 Feb 

1;65(2):e41-9. PMCID: PMC3818360.  

 

Moon TD, Jequicene T, Blevins M, José E, Lankford JR, Wester CW, Fuchs MC, Vermund SH. Mobile 

clinics for antiretroviral therapy in rural Mozambique. Bull World Health Organ. 2014 Sep 1;92(9):680-

4. PMCID: PMC4208568.  

 

Complicações de HIV/SIDA (incluindo toxicidade relacionada à medicação antirretroviral e 

complicações de órgãos-alvo): 

Wester CW, Koethe JR, Shepherd BE, Stinnette SE, Rebeiro PF, Kipp AM, Hong H, Bussmann H, 

Gaolathe T, McGowan CC, Sterling TR, Marlink RG. Non-AIDS-defining events among HIV-1-

infected adults receiving combination antiretroviral therapy in resource-replete versus resource-limited 

urban setting. AIDS. 2011 Jul 31;25(12):1471-9. PMCID: PMC3188442.  

 

Wester CW, Eden SK, Shepherd BE, Bussmann H, Novitsky V, Samuels DC, Hendrickson SL, Winkler 

CA, O'Brien SJ, Essex M, D'Aquila RT, DeGruttola V, Marlink RG. Risk factors for symptomatic 

hyperlactatemia and lactic acidosis among combination antiretroviral therapy-treated adults in 

Botswana: results from a clinical trial. AIDS Res Hum Retroviruses. 2012 Aug; 28(8):759-65. PMCID: 

PMC3399551.  

 

Abraham AG, Althoff KN, Jing Y, Estrella MM, Kitahata MM, Wester CW, Bosch RJ, Crane H, Eron 

J, Gill MJ, Horberg MA, Justice AC, Klein M, Mayor AM, Moore RD, Palella FJ, Parikh CR, Silverberg 

MJ, Golub ET, Jacobson LP, Napravnik S, Lucas GM. End-stage renal disease among HIV-infected 

adults in North America. Clin Infect Dis. 2015 Mar 15;60(6):941-9. PMCID: PMC4357817.  

 

Erlandson KM, Kitch D, Wester CW, Kalayjian RC, Overton ET, Castillo-Mancilla J, Koletar SL, 

Benson CA, Campbell TB, Robertson K, Lok JJ.  The Impact of Statin and Angiotensin-Converting 

Enzyme Inhibitor/Angiotensin Receptor Blocker Therapy on Cognitive Function in Adults with Human 

Immunodeficiency Virus Infection. Clin Infect Dis. 2017 Nov 29;65(12):2042-2049. doi: 

10.1093/cid/cix645.   

 

Prevenção da transmissão de mãe para filho (PTV): 

Aliyu MH, Blevins M, Audet C, Shepherd BE, Hassan A, Onwujekwe O, Gebi UI, Kalish M, Lindegren 

ML, Vermund SH, Wester CW. Optimizing PMTCT service delivery in rural North-Central Nigeria: 

protocol and design for a cluster randomized study. Contemp Clin Trials. 2013 Sep;36(1):187-97. 

PMCID: PMC3786261. 

 

Dunlap J, Foderingham N, Bussell S, Wester CW, Audet CM, Aliyu MH. Male involvement for the 

prevention of mother-to-child HIV transmission: A brief review of initiatives in East, West, and Central 

Africa. Curr HIV/AIDS Rep. 2014 Jun;11(2):109-18. PMCID: PMC4371528. 

 

Audet CM, Chire YM, Vaz LM, Bechtel R, Carlson-Bremer D, Wester CW, Amico KR, Gonzaléz-

Calvo L. Barriers to Male Involvement in Antenatal Care in Rural Mozambique. Qual Health Res. 2015 

Apr 8; PMID: 25854615. PMCID: PMC4598282. [Available 10/01/2017]. 

 

Aliyu MH, Blevins M, Megazzini KM, Parrish DD, Audet CM, Chan N, Odoh C, Gebi UI, Muhammad 
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D. Apoio à Investigação 

 

Apoio Activo à Investigação 

 

1NU2GGH001943-02 (PI: Wester) 9/30/2016 - 9/29/2021   6.48 calendar  

CDC (PEPFAR)          

  

Avante: Towards Epidemic Control 

O objectivo do programa Avante é controlar a epidemia do HIV apoiando a implementação 

sustentável dos serviços de HIV e TB do Ministério da Saúde (MS) na província da Zambézia. A 

Avante fornecerá assistência técnica (AT) ao Governo da República de Moçambique (GRM) a nível 

nacional, provincial, distrital e de unidades de saúde para actividades que tenham um impacto 

significativo no controlo da epidemia, alavancando estruturas comunitárias que possam catalisar a 

implementação do programa. . As principais áreas programáticas incluem: i) prevenção; ii) cuidados, 

apoio e tratamento de adultos; iii) HIV/TB; e iv) cuidados pediátricos, apoio e tratamento.     

1U01DK1122770 (MPI/Contact PI: Wester)   9/15/2017 – 8/31/2022 2.4 calendar 

NIH/NIDDK 

Gestão Ideal de Adultos Infectados pelo HIV em Risco de Doença Renal na Nigéria 

Neste ensaio clínico, pretendemos determinar os meios ideais para prevenir ou retardar a progressão da 

doença renal entre adultos nigerianos infectados por VIH, geneticamente expostos ao risco. Com base 

em dados de estudos de doença renal diabética que usaram medicamentos que bloqueiam o sistema 

renina angiotensina aldosterona (SRAA), planeamos avaliar se a inibição do SRAA (usando uma 

medicação amplamente disponível que bloqueia SRAA) em adultos infectados pelo HIV produz 

semelhantemente resultados promissores.     
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resultados, desenvolvimento de relatórios 

PP Desenvolvimento de notas conceituais, coleta de dados, interpretação de 

resultados, desenvolvimento de relatórios 

SVR Desenvolvimento de notas conceituais, interpretação de resultados, 

desenvolvimento de relatórios 

ANF Supervisão técnica do programa, coleta de dados, interpretação de resultados, 

desenvolvimento de relatórios 
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NC Desenvolvimento de notas conceituais, interpretação de resultados, 

desenvolvimento de relatórios 

WS Desenvolvimento de notas conceituais, interpretação de resultados, 

desenvolvimento de relatórios 

GA Desenvolvimento de notas conceituais, interpretação de resultados, 

desenvolvimento de relatórios 

SV Desenvolvimento de notas conceituais, entrada de laboratório, interpretação de 

resultados, desenvolvimento de relatórios 

NS Desenvolvimento de notas conceituais, entrada de laboratório, interpretação de 
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IM Supervisão técnica do programa, interpretação de resultados, desenvolvimento de 

relatórios 

AC Desenvolvimento de notas conceituais, interpretação de resultados, 

desenvolvimento de relatórios 

ZY Análise de dados, desenvolvimento de relatórios 
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Apêndice 2. Quadro lógico 
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Apêndice 3. Materiais de comunicações 

1. Poster na farmácia 

 

 

2. Folheto 
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3. Voucher de referência 

 

 

4. Livreto (veja documento a parte) 

Apêndice 4. Instruções dos procedimentos de auto-testagem de HIV e informações do produto conforme 

o manual do fabricante 
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