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1. Que realizações chave e/ou  exemplos de boas práticas na prevenção de 

HIV pode o País expandir numa escala maior e/ou desenvolver. 

a) Auto-teste 

b) Intervenções para raparigas adolescentes e mulheres jovens 

c) Circuncisão Masculina Médica Voluntária 

d) Comunicação para Mudança Social e de Comportamento – Aquele Papo – 

mini-série televisiva 

e) Redução de Danos – Piloto na Cidade de Maputo 

2. Que acções chave tenciona o país tomar para ultrapassar as lacunas 

identificadas nos esforços de prevenção de HIV, durante  o período  2021-

2025 e como parte do GPC? 

As acções que o País vai tomar  para ultrapassar as lacunas identificadas nos esforços 

de prevenção de HIV durante o período de 2021-2025, estão enquadradas no Plano 

Estratégico Nacional de Resposta ao HIV e SIDA 2021-2025 que tem a prevenção uma 

das suas prioridades e estão baseadas nos pilares da Coalizão Global de Prevenção. A 

elaboração do plano estratégico está na sua fase final e espera-se que seja aprovado 

pelo Conselho de Ministros em Dezembro deste ano ou Janeiro de 2021. 

• Revitalização de Programa de Preservativo, através da implementação da 

Estratégica Nacional de Preservativo 

• Expansão de intervenções dirigidas as populações-chave e melhoria da 

liderança e apropriação pelo País 

• Expansão da Profilaxia pré-exposição 

• Comunicação para mudança social e de comportamento 

• Expansão de intervenções dirigidas as raparigas adolescentes e mulheres 

jovens e eliminação de barreiras estruturais com maior envolvimento das 

lideranças 

3. Que adaptações fundamentais são necessárias  na resposta nacional de 

prevenção de HIV para mitigar um potencial revés da pandemia da 

pandemia da COVID-19 
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Prevenção primária do HIV: 

Devido à COVID-19, algumas actividades de recolha de dados de prevenção do HIV que 

estavam planeadas para 2020 não serão concluídas na actual subvenção do Fundo 

Global (por exemplo, MSM IBBS, Estudo de Estigma), e agora precisam de ser 

parcialmente incluídas na nova subvenção.  

1. Todos os serviços de CMMV foram suspensos no dia 1 de Abril de 2020. Esperamos 

um baixo desempenho do programa de CMMV devido às restrições impostas como 

resultado da COVID-19 

2. Programa de preservativos: Observámos um declínio de número de preservativos 

distribuídos em 2020, em comparação com a média do mesmo período em 2019.  

Dados de distribuição de preservativos do nível provincial para distrital mostram que 

cerca de 27 millions de preservativos masculinos foram distribuidos no segundo trimesto 

de 2019, e cerca de 14 millons no segundo trimesto de 2020 (UNFPA/CMAM).  

3. RAMJ: Os serviços comunitários para raparigas adolescentes e mulheres jovens, 

incluindo sessões nos clubes, mobilização comunitária, sessões de pais, sessões nas 

escolas e sessões de "espaço seguro" foram interrompidas em Março devido à COVID-

19. 

4. Em relação ao PrEP: Não vimos uma redução significativa no uso do PrEP nas 

províncias (PEPFAR POART). 

5. Populações-Chave: Notou-se um impacto significativo das restrições impostas pela 

COVID-19 nos programas para as Populações-Chave. 

a. Muitos bares e outros "hotspot" estão fechados, tornando a divulgação e os 

testes baseados na comunidade mais difíceis; 

b. Todas as actividades comunitárias foram reduzidas, particularmente a 

divulgação em pontos críticos. Como resultado, vimos uma redução global da 

Populações-Chave alcançadas, testadas e encaminhadas. 

c. Em Junho de 2020, a Plataforma para os Direitos das Trabalhadoras do Sexo 

em Moçambique produziu um documento com a posição sobre aos direitos das 
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trabalhadoras de sexo durante a pandemia da COVID-19. Entre Março e Abril de 

2020, os dados colhidos através da Plataforma indicaram um aumento de 

queixas de violência, dos quais 88,9% foram apresentadas por trabalhadoras do 

sexo, 9,3% por mulheres trans e 1,9% por HSH.  

d. Pessoas que Injectam Drogas (PID): A COVID-19 representa, também, um 

risco no alcance dos objectivos nacionais de Terapia de Substituição de 

Opiáceos entre as PID. A provisão de OST em Moçambique começou no final de 

Fevereiro de 2020, com uma coorte total de cerca de 30 pessoas que 

respondem aos actuais critérios de inclusão em OST. 

Tratamento como Prevenção:  

1. Actualmente, existem stocks de ARVs suficientes. Existem stocks suficientes para  

dispensa trimestral de ARVs (3MMD). 

2. Devido às restrições da COVID-19, houve uma suspensão temporária dos testes 

comunitários. Houve um abrandamento dos testes de caso Índice de HIV e uma 

redução da perda de seguimento entre adolescentes e jovens adultos. Contudo, 

recomeçamos 

3. Redução no volume de utentes a nível das unidades sanitárias, que resultou numa 

queda no volume global de testagem 

Estamos a usar as lições aprendidas a partir da resposta ao HIV e a colocar as comunidades 

no centro da resposta à COVID-19:  

• Provisão de recursos para apoiar a conectividade; 

• Inclusão de representantes comunitários no planeamento e implementação de 

actividades relativas à COVID-19; 

• Provisão de equipamento de protecção para as activistas comunitários. 

 


