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PREFÁCIO
O controlo das Infecções de Transmissão Sexual é uma prioridade de saúde
pública em todo o mundo incluindo Moçambique. Dados da OMS indicam que
diariamente mais de um milhão de pessoas adquirem ITSs e que anualmente
ocorrem cerca de 357 milhões de casos novos de ITS curáveis. As Infecções de
Transmissão Sexual podem causar complicações que resultam num impacto
negativo na saúde da população geral, para além de acarretar custos sócio
económicos significativos. Adicionalmente, existem evidências substanciais que
associam a presença destas infecções ao risco crescente de aquisição e transmissão
do vírus da imunodeficiência humana (HIV). Portanto, a prevenção das ITS
também constitui uma medida importante para a prevenção do HIV.
Moçambique continua a enfrentar constrangimentos significativos envolvendo as
infecções de transmissão sexual, particularmente no que se refere à disponibilidade
de medicamentos, insumos laboratoriais, garantia de infra-estrutura adequada,
pesquisa, monitoria e avaliação. Para que a implementação das actividades de
controlo e prevenção de ITS seja efectiva e tenha maior impacto sobre a população
alvo é necessário envidar esforços no sentido de colmatar os constrangimentos
encontrados e melhorar a qualidade de atendimento dos pacientes com ITS.
Acreditamos que com a coordenação, compromisso e esforço colectivo, os
constrangimentos enfrentados nesta componente poderão ser superados.
O Plano Estratégico de acção para a Prevenção e Controlo das ITS, 2018-2021,
propõe objectivos, estratégias, acções e identifica responsabilidades que permitirão
aos gestores e implementadores traçar direcções e prioridades para responder aos
constrangimentos causados pelas Infecções de Transmissão Sexual, prevenindo e
minimizando, deste modo, o impacto negativo destas infeções na saúde e bemestar da população.
Espera-se que as intervenções propostas neste plano sejam incorporadas nos
planos dos gestores e implementadores do sistema de saúde de acordo com as
responsabilidades que lhes foram conferidas.
Maputo, 18 de Maio de 2018
A Ministra da Saúde

Dra. Nazira Karimo Vali Abdula
9
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I. INTRODUÇÃO
As Infecções de Transmissão Sexual (ITS) encontram-se entre as infecções
de mais alta incidência no mundo causando complicações graves, afectando
gravemente, de forma inaceitável, aspectos da saúde física, mental e social das
pessoas e suas famílias. Dentre elas, a Sífilis, Clamídia e a Gonorreia permanecem
entre as maiores causas de morbilidade, apesar de curáveis com antibióticos.
Outras, como as causadas por vírus como o da imunodeficiência humana (HIV),
Herpes simples (HSV), Papiloma vírus humano (HPV) e Hepatite B (VHB) são
incuráveis e de maior prevalência mundial.
Dados da OMS-2016 estimam que do total de novos casos que ocorrem
anualmente, cerca de 357 milhões correspondem a ITS curáveis como Sífilis (5.6
milhões), Clamídia (131 milhões), Gonorreia (78 milhões) e Tricomoníase (143
milhões). Adicionalmente, estima-se que 536 milhões de pessoas vivem com HSV2 e aproximadamente 291 milhões de mulheres adquirem a infecção pelo HPV.
A transmissão de mãe para filho pode resultar em morte fetal, morte neonatal,
baixo peso ao nascer e prematuridade, sepsis, pneumonia, conjuntivite neonatal
e deformidades congénitas. A cada ano mais de 900 000 mulheres grávidas são
infectadas com sífilis, resultando em aproximadamente 350 000 desfechos de
nascimento adversos, incluindo natimortos.

As ITS como o
herpes e a Sífilis
podem aumentar o
risco de aquisição de
HIV em três vezes
ou mais.
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A infecção por
HPV causa 528 000
casos e 266 000 mortes
por cancro cervical a
cada ano
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As ITS como gonorreia e clamídia são as principais causas de doença inflamatória
pélvica (PID) e infertilidade em mulheres. Ademais, a maioria das Infecções de
Transmissão Sexual ocorrem a longo prazo resultando em complicações para a
saúde que acarretam custos directos despendidos com o seu manejo, além de
causarem também grande impacto psicossocial que se traduz em custos indirectos
para a economia do País.
As ITS não afectam a população de maneira uniforme. Como mencionado
na recente publicação do Ministério da Saúde “Directriz para integração dos
serviços de prevenção, cuidados e tratamento do HIV e SIDA para populaçãochave no sector saúde” as populações-chave enfrentam sérias barreiras no acesso
aos Serviços de Saúde, devido ao estigma e discriminação a que estão sujeitas,
sendo também de difícil identificação, seguimento e retenção nos Serviços de
Saúde. A vulnerabilidade e os comportamentos de risco destas populações
vulneráveis estende-se também às ITS.
Em Moçambique os dados epidemiológicos das ITS a nível populacional são
insuficientes para serem usados como indicadores de impacto das intervenções
implementadas pelo programa de ITS-HIV/SIDA. Dados do IMASIDA 2015
indicam autodeclaração de ITS e/ou sintomas de ITS, de 7,1% entre mulheres e
7,3% em homens na faixa etária dos 15-49 anos de idade que já tiveram relações
sexuais nos últimos 12 meses. Entretanto, estes dados não permitem uma análise
real da prevalência e magnitude das ITS na população geral.
Felizmente, a maior parte destas infecções são preveníveis e o seu controlo
envolve intervenções similares para interrupção da transmissão sexual. Estudos
conduzidos na Região Africana demonstram que quando implementadas de
forma combinada e à uma escala suficiente, estas intervenções (prevenção,
cuidados e acesso aos serviços) poderão conduzir a um declínio significativo na
prevalência de várias ITS, incluindo a reversão da epidemia do HIV.
O Plano Estratégico para a Prevenção e controlo das ITS tem em vista a
melhoria da qualidade de vida da população geral através da implementação
de intervenções de prevenção e redução do impacto causado pelas Infecções de
Transmissão Sexual mais frequentes no país.
Este Plano deverá ser usado a nível nacional e de acordo com as responsabilidades
que cabem a todos os elementos do Sistema Nacional de Saúde envolvidos na
prevenção e controlo das ITS, incluindo o HIV.
O sucesso para a implementação das estratégias e acções propostas neste plano
depende, sobretudo, da coordenação dos elementos acima referidos, da integração
e manutenção dos serviços de prevenção e controlo das ITS como componente
importante na prevenção da infecção pelo HIV, bem como na redução do peso
das sequelas causadas pelas ITS.
12
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II. ANÁLISE SITUACIONAL DAS
INFECÇÕES DE TRANSMISSÃO
SEXUAL EM MOÇAMBIQUE
II.i. Tendência epidemiológica das ITS
A epidemia das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ITS) em Moçambique é
de grande magnitude contribuindo de de forma crucial para agravar a situação da
saúde da população. Situa-se no contexto de uma epidemia generalizada de HIV
para a qual forneceu e fornece elementos facilitadores e com a qual tem interacção
contínua em termos epidemiológicos, clínicos, de prevenção e tratamento.
Entre 2002 e 2003 houve uma avaliação da presença de ITS e outras infecções
do tracto reprodutivo entre e mulheres jovens atendidas nos SAAJ em Maputo.1
A prevalência de ITS dentre as 435 adolescentes foi relativamente baixa (0.2%
gonorreia, 3.4% clamidia, 7,6% tricomoniase, e 2.3% sífilis). A infecção pelo
HIV foi constatada em 4.0%. Por outro lado, foi alta a prevalência de infecções
endógenas do tracto reprodutivo: 12.9% de vaginose bacteriana e 36.1% de
cândida. O grupo tinha alta consciência sobre o HIV e as ITS e isto talvez
explique a relativa baixa prevalência encontrada.
Em 2004 foi estudada a presença de ITS em 1,119 mulheres grávidas atendendidas
na consulta pré natal na província de Tete.2 A prevalência de Clamidia foi de
4.1%, de gonorreia foi 2.5%, o RPR foi positivo em 5,2% das vezes e o TPHA
7.1%. Os dados foram considerados mais baixos do que em outros estudos e
o facto imputado a alterações comportamentais e ampla disponibilidade da
abordagem sindrómica.
Um estudo publicado em 2009 analisando amostras de 2005 estudou a
resistência da N. Gonorrhoeae aos antibióticos.3 As amostras revelaram-se
resistentes a kanamycina, tetraciclina, penicilina e spectinomicina e sensíveis
a ciprofloxacina, ceftriaxone e cefixime. Baseado nos achados, as normas de
tratamento foram alteradas e os autores chamam a atenção da necessidade deste
tipo de estudo ser expandido e realizado com frequência, pois os padrões de
resistência se modificam rapidamente.

Ministério de Saúde
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Outro estudo realizado em 2010 sobre a prevalência de ITS no distrito de
Manhiça, ao sul de Moçambique, foi sobre avaliação da resistência da N.
Gonorrhoea aos antibióticos4. Em 34 amostras foi constatada resistência a
eritromicina, penicilina, ampicilina, cloranfenicol, gentamicina e cotrimoxazol.
Não foi avaliada a resistência a outros antibióticos.
No ano 2000 um importante estudo sobre a prevalência das ITS foi realizado
no Distrito da Manhiça ao sul de Moçambique. Contudo somente em 2010 foi
publicado. Um total de 262 mulheres foram estudadas sendo 59% do pré natal,
7% do planeamento familiar e 34% da comunidade. A dimensão do problema
constatado foi enorme. As prevalências encontradas foram de 14% para a
gonorreia, 12% para a sífilis, 40% para o HPV, 8% para a clamidia, 31% para
tricomonas, qualquer ITS tratável 51% e qualquer ITS activa 70%. A prevalência
de HIV constatada foi de 12%. O cancro de colo de útero foi identificado em
13% das mulheres. Os autores chamam atenção para a necessidade de reforço
intenso da atenção às ITS e da esperança ligada as novas vacinas contra o HPV,
embora seu alto custo.
Zimba e colaboradores estudaram a etiologia das diferentes síndromes
ligadas às ITS.6 Estes estudos fundamentais para a actualização regular das
recomendações terapêuticas devem ser realizados periodicamente a cada
4 anos. O estudo foi realizado em Maputo em 2005 e 346 pacientes foram
recrutados (164 homens e 182 mulheres). A etiologia dos corrimentos uretrais
foi de 35% gonorreia, 10% Clamídia, 4% M. Genitalium e 3% de associação
gonorreia e clamidia. Dentre as mulheres portadoras de fluxo vaginal constatouse 11% gonorreia, 7% Clamídia, 2% tricomoniase, 34% de vaginose bacteriana.
A etiologia das úlceras genitais foi:
HSV 2 62%, H. Ducrey 4%, LGV
4% e sífilis, sorologia positiva 5%.
Países limítrofes mostram
De todos os pacientes testados a
resistência à ciprofloxacina. Uma
prevalência de HIV foi de 35%.
taxa de resistência de 6.1% a
ciprofloxacina foi encontrada
Os autores concluem ser um
em 66 gonococos isolados no
padrão de etiologia esperado para
Zimbabwe5 cujas amostras
o país e ressaltam a já mencionada
foram sensíveis a kanamycina,
necessidade de realizar este tipo de
ciprofloxacina e ceftriaxone.
estudo de forma periódica.
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A prevalência do herpes simples tipo II foi estudada em mulheres com
alto risco de aquisição do HIV na cidade da Beira.7 O estudo foi realizado
entre 2009 e 2012. A prevalência encontrada foi de 60.6% (248/409). A taxa
de seroconversão, 31 mulheres, (incidência) foi de 25%. Os autores concluem
por uma alta prevalência no grupo e sugerem que medidas de controlo sejam
implementadas com urgência na Beira.
Estudos em populações-chave, publicados em 2014, identificaram uma
prevalência de 20% de sífilis e 30% de HIV dentre 236 trabalhadoras de sexo em
Nacala, Beira e Maputo8. A taxa de aceitação da testagem foi baixa podendo
falsear os resultados. A metodologia mostrou que não é difícil ter acesso a
trabalhadoras de sexo e obter os dados sobre suas características para planificar
as intervenções necessárias. Em um outro estudo, realizado também em Nacala,
Beira e Maputo 9 foram contactados 2595 homens, dos quais 1432 fizeram parte
do estudo por preencherem os critérios da definição de homens que tem sexo
com homens (HSH), e mostrou uma prevalência de HIV de 8,2% em Maputo,
9,1% em Beira e 3.1% em Nacala. As conclusões ressaltam que há necessidade
de programas de prevenção e atenção específicos para HSH, tomando em conta
a presença de alta vulnerabilidade, barreiras importantes e realizando pesquisas
operacionais para adaptar as inerências a realidades locais.
Um estudo de prevalência de HIV, Hepatite B e Sífilis dentre 1380 jovens de
18-24 anos foi realizado na cidade de Maputo no período de 2009 a 201110.
A predominância foi de mulheres (76.8%). A prevalência de HIV foi de 5.1%,
HBV 12,2% e sífilis 0.36%. Comparadas com outros estudos em Moçambique
as prevalências de HIV e sífilis foram baixas, mas a de HBV mais alta do que
o esperado. O estudo demonstra que os jovens são altamente afectados pela
hepatite B e que a vacinação deve ser considerada no grupo em idades precoces
(para os não vacinados ao nascimento) e que reforços devem ser dados aos que
receberam vacinação prévia.
Os dados de Prevalência e Incidência das ITS, nem sempre completos, dão
uma ideia apenas parcial da situação epidemiológica no país. Contudo, os dados
disponíveis providenciam alguma estimativa do número de casos esperados
anualmente. Dados do IMASIDA 2015 indicam Autodeclaração de ITS e/ou
sintomas de ITS de 7,1% entre mulheres e 7,3% em homens na faixa etária dos
15-49 anos de idade que já tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses.
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Moçambique reporta casos de ITS por síndromes que incluem Corrimento
Vaginal (Leucorreia), Corrimento Uretral e Úlcera Genital. Dados
programáticos de rotina indicam uma tendência crescente em 62% do total de
novos casos de ITS reportados, de 588.095 em 2013 para 953.092 em 2017. O
aumento dos casos diagnosticados atribui-se a melhoria do rastreio das ITS
pelos provedores de saúde, melhor registo e reporte das actividades ao longo
deste período.
Em relação a proporção das síndromes diagnosticadas, o Relatório Anual do
PNC ITS HIV/SIDA 2016 demonstra que o corrimento vaginal foi a mais
frequente, contribuindo com 43% dos casos, seguido de úlcera genital com
30% e por fim o corrimento uretral com 27% e dos casos. A maioria dos casos
diagnosticados ocorreu na faixa etária acima dos 25 anos de idade para ambos
os sexos.
No que se refere a etiologia das síndromes de ITS, evidências actuais recolhidas
ao nível da África Subsaariana apontam as infecções virais (VHS-2) como causa
mais frequente dos casos de Síndrome de úlcera genital, havendo uma redução
de úlceras devido a causas bacterianas (Sífilis e cancróide). Esta alteração
epidemiológica pode ser associada a introdução da abordagem sindrómica das
ITS, uma vez que durante pelo menos duas décadas todos os casos de ulceração
genital foram tratados com cobertura antibiótica apenas para o cancróide.
Nos pacientes com secreções uretrais e vaginais, os patógenos mais frequentes
são Neisseria Gonorrhoeae, Chlamydia Trachomatis e Trichomonas Vaginalis.

Numa recente revisão11 de 2013, chama-se atenção que “Embora a resposta
na África tenha sido lenta a iniciar, uma série de estudos foram realizados em
alguns países e planos para a implementação estão em vigor para os outros.
No entanto, o número deisolados estudados foi pequeno em quase todos os
países e as barreiras para a ampliação de estudos de resistência antimicrobiana
parecer esmagadora. Apesar de os estudos serem poucos e as amostras de
pequenas dimensões há informações suficientes que indicam que as quinolonas
já não podem ser consideradas medicamentos de 1ª linha para o tratamento da
gonorreia em África e que a ameaça da resistência antimicrobiana da Neisseria
gonorrhoeae a cefalosporinas de terceira geração é real e eminente”
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II.ii. Factores de vulnerabilidade
Os factores determinantes do comportamento sexual (Tabela 1) são múltiplos
e específicos em relação a determinados grupos populacionais ou contextos.
A complexidade destes factores demonstra a importância da implementação
de abordagem holística de gestão das ITS. Portanto, a vulnerabilidade para
a aquisição e transmissão das ITS é determinada por diferentes factores cuja
influência depende da implementação de abordagens multissectoriais e baseadas
nas necessidades de cada grupo populacional.
Tabela 1: Factores de vulnerabilidade na transmissão e aquisição
das ITS

Factores Comportamentais

Factores Biomédicos

• Práticas sexuais
desprotegidas.
• Múltiplos parceiros sexuais.
• Sexo transacional.
• Início precoce de actividade
sexual.
• Sexo com parceiros cujo
estado de infecção é
desconhecido.

• Existência de várias fontes de infecção
(diferentes fluídos corporais).
• Existência de vários modos de transmissão
(uso de droga injectável e transfusão
sanguínea).
• As infecções de transmissão sexual podem
ser assintomáticas.
• As infecções de transmissão sexual
aumentam a transmissão e aquisição do HIV.

Factores Psicológicos

Factores Socioculturais

• Baixa auto-estima.
• Fraca percepção de riscos
pessoais.
• Medo do estigma.

• Influência de crenças, atitudes e práticas
culturais.
• Influência dos meios de comunicação no
comportamento sexual.
• Violência Sexual.
• Fraco poder de negociação sobre sexo seguro.
• Falta de envolvimento comunitário.
• Baixo nível de educação, pobreza e
desemprego.
• Normas sociais e estigma atrasam a procura
de cuidados e tratamento.
• Violência doméstica resultante da
desigualdade de género.

Factores Demográficos
• Afecta pessoas de todas as
idades.

Ministério de Saúde

17

II.iii. Dinâmica de transmissão das ITS na
população
A distribuição das ITS na população não ocorre de uma forma estática ou
aleatória, mas sim, está concentrada em redes de sub-população quer seja devido
ao comportamento sexual de risco, por exemplo populações-chave (Mulheres
trabalhadoras de sexo, Homens que fazem sexo com homens e reclusos), ou
devido a sua vulnerabilidade para aquisição das ITS, como é o caso das mulheres
grávidas, adolescentes e jovens. Isto é, há maior probabilidade de transmissão de
ITS entre e/ou população-chave e vulnerável do que a população geral.
Portanto, a informação sobre a prevalência das síndromes e etiologia das ITS
no país, as variações ao longo do tempo e grupos populacionais sob maior risco
de aquisição e transmissão destas infecções são o que ditarão as intervenções a
serem adoptadas.

II.iv. Grupos Prioritários
A seguir é feita uma análise nestes Grupos considerados prioritários para
as acções de prevenção e controlo das ITS.

Adolescentes e Jovens
Os dados sobre a prevalência de ITS entre os adolescentes e jovens no país são
limitados. Todavia, dados do IMASIDA 2015 indicam 7,8% e 8,1% de declaração
voluntária de ITS e/ou sintomas de ITS entre mulheres e homens na faixa etária
dos 15-24 anos de idade que já tiveram relações sexuais. Estimativas do Spectrum
mostram que os adolescentes de 10 a 19 anos são infectados maioritariamente
por via vertical, ou seja de mãe para filho. Contudo, a maior parte das raparigas
de mesma idade são infectadas por via sexual.
O relatório anual do programa de ITS-HIV/SIDA, para o ano de 2016, indica
uma contribuição preocupante de 38% dos casos de ITS diagnosticados na
faixa etária dos 15 a 24 anos. Este grupo enfrenta maior risco para aquisição e
transmissão das ITS devido a vários factores como, a falta de habilidades para
negociação, pressão de pares para o início precoce da vida sexual, consumo de
álcool e drogas que interferem na sua capacidade de decisão em relação ao uso
do preservativo e baixo uso do mesmo.

Mulheres grávidas
De acordo com os dados de rotina em 2017 o País reportou uma positividade
alta de Sífilis (5%) em mulheres grávidas atendidas na CPN.
A prevalência da sífilis na mulher grávida é determinada através da vigilância
epidemiológica nacional que demonstra uma variação da prevalência de sífilis
nas mulheres grávidas que tende a reduzir de 12.7% em 2001, 7.9% em 2002,
7.0% em 2003, 5,5% em 2009
e 2,2% em 2011 (RVE, 2011).
Entretanto, a sífilis ainda constitui
um sério problema de saúde
pública em Moçambique pois tem
demonstrado prevalências elevadas
comparativamente a média
mundial (1.0%).
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Pessoas que vivem com o HIV
Evidências biológicas e epidemiológicas demonstram uma relação entre as
ITS e o HIV sexualmente transmitido. Neste âmbito, a via de transmissão e o
comportamento que coloca as pessoas em risco de infecção para as ITS e HIV
são idênticos. Assim sendo, as populações com taxas elevadas de ITS tendem a
ter prevalências elevadas de HIV sexualmente transmitido.
Além disso, mecanismos biológicos confirmam um aumento em até 10 vezes da
transmissão e infecção pelo HIV na presença de certas ITS. Por isso, o diagnóstico
precoce e tratamento efectivo das ITS pode contribuir significativamente para a
redução da transmissão do HIV.
Adicionalmente, surgem evidências crescentes de que alguns agentes patogénicos
de ITS tornam-se mais virulentos na presença do HIV o que, para alguns casos,
poderá ser necessário a administração de doses maiores e tratamento mais
prolongado com os mesmos medicamentos indicados para as várias síndromes
de ITS.

População-Chave
Toda a população chave nomeadamente, MTS, HSH, PID e Reclusos são
prioritárias para as acções de prevenção e controlo das ITS.

Mulheres trabalhadoras de sexo
As mulheres trabalhadoras de sexo estão sob maior risco de aquisição e
transmissão de ITS, em consequência do comportamento sexual de alto risco e
barreiras no acesso aos Serviços de Saúde devido ao estigma e discriminação a
que estão sujeitas, tornando-as difíceis de alcançar.
O Inquérito Integrado Biológico e
Comportamental entre 1200 Mulheres
Trabalhadoras de Sexo na faixa etária dos
26% - 44,6%
15-24 anos conduzido entre 2011 e 2012,
A prevalência ITS
em três áreas urbanas de Moçambique,
na Trabalhadoras
de Sexo
demonstrou que 26% e 44,6% não usou
(2011-2012)
o preservativo na última relação sexual
com o cliente mais recente e o parceiro
fixo respectivamente.

20

Plano Estratégico para a Prevenção e Controlo das ITS 2018-2021

De acordo com o mesmo Inquérito, uma
média de 34,9% das MTS reportaram
sintomas ou diagnóstico de ITS, e
destas mais de 50% não informaram
sobre a condição a qualquer dos seus
parceiros sexuais. Estes dados reforçam a
necessidade urgente de garantir o acesso
aos cuidados de saúde e integração do
rastreio rotineiro de ITS para este grupo.
Os resultados destes inquéritos mostram
também que há uma alta prevalência de
HIV nestes grupos.

34,9%
A média das MTS
com sintomas ou
diagnóstico de ITS
(2011-2012)

Homens que fazem sexo com Homens
Os homens que fazem sexo com homens estão sob maior risco de aquisição e
transmissão de ITS devido ao comportamento sexual de alto risco.
De acordo com dados de IBBS, a taxa de ITS sintomáticos reportados é baixo
entre os HSH. Todavia, estudos revelam que a maioria das ITS, especialmente
as orais e anais são frequentemente assintomáticas, portanto muitas vezes
permanecem não tratadas.
No que concerne as características sociodemográficas, 52.7% dos HSH em
Maputo, 29.9% na Beira e 31.6% em Nampula/Nacala identificavam-se como
bissexuais, isto é, HSH que se identificam como tendo desejo e relações sexuais
com mulheres e homens. Este facto poderá contribuir para a transmissão de
ITS e HIV na população geral quando aliado a baixa proporção do uso de
preservativo, reportada pelo grupo na última vez que tiveram relações sexuais
com uma mulher sendo, 33.4% dos HSH em Maputo, 32.3% na Beira e 50.3%
em Nampula/Nacala.
Surge deste modo a necessidade de concentrar maior atenção a este grupo
populacional, criando um ambiente propício para o atendimento, melhorando a
colheita da história sexual, realizando um exame clínico relevante (genital, ânus
e orofaringe), melhorando as tecnologias de diagnóstico e criando mensagens
inovadoras para divulgação nas USs, comunidades e nos meios de comunicação.
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II.v. Desafios
A avaliação programática da implementação das actividades de ITS realizada
em 2015 no país indica: alta prevalência e incidência das ITS, presença de
resistência da gonorreia aos antibióticos, etiologia das síndromes ITS compatíveis
com os dados mundiais e da região meridional da África, vulnerabilidade
importante em populações como Adolescentes, HSH, MTS e Mulheres grávidas,
presença da Hepatite B entre jovens necessitando estabelecimento de vacinação
específica para grupos vulneráveis e lacunas na qualidade de prestação de
serviços apontando para a necessidade de novos pacotes de capacitação de
modo a reforçar todos os serviços de prevenção e Tratamento.

A Nível da comunidade
• Os adolescentes e jovens enfrentam constrangimentos na procura e adesão
aos cuidados de saúde por receio de serem descobertos pelos pais e fraco
diálogo sobre sexualidade no seio da família, falta de transporte para se
dirigirem a Unidade Sanitária, acesso limitado a finanças, tempo limitado
para se dirigirem as consultas durante o período escolar ou de trabalho;
• Certas populações como as mulheres trabalhadoras de sexo e os homens
que fazem sexo com homens estão sujeitos ao estigma, discriminação e
marginalização tornando-as de difícil alcançe ao nível da comunidade.
Consequentemente, o acesso aos Serviços de Saúde para esta população
também fica comprometido ao nível das US;
• Disponibilização de recursos limitados para actividades de educação e
prevenção ao nível das organizações de base comunitária;
• Concepção errada de que informação e educação sobre saúde sexual poderão
aumentar a actividade sexual.

A Nível de Gestão Programática
• Redução crescente do financiamento para a implementação das actividades
de ITS;

• Os constrangimentos relacionados às ITS não são considerados prioritários
durante a planificação dos serviços de prestação de cuidados;
• Falta de dados actualizados sobre incidência, prevalência e resistência aos
medicamentos.

A Nível da Provisão de Serviços
• Grupos da população como mulheres grávidas, trabalhadoras de sexo, homens
que fazem sexo com homens e adolescentes ainda enfrentam dificuldades no
acesso aos Serviços de Saúde;
• A irregularidade na disponibilização de medicamentos específicos para os
casos e parceiros sexuais contribui para que os utentes com ITS desacreditem
nos Serviços de Saúde;
• Os gabinetes de atendimento são muitas vezes inadequados (ausência de
privacidade), resultando na exposição do utente a situações de constrangimento
que por sua vez contribuem para o afastamento dos utentes dos Serviços de
Saúde;
• Apesar da melhoria da cobertura pré-natal no país, nota-se com frequência
a inobservância da realização da rotina preconizada, notando-se um fraco
rastreio para as ITS, fraca testagem para a sífilis e fraca notificação do parceiro;
• Indisponibilidade de recursos humanos, tecnológicos e financeiros necessários
para fortalecer as intervenções ao longo do contínuo de cuidados das ITS;
• Ausência de informação epidemiológica e etiológica das ITS que serviria
como linha de base para o estabelecimento de metas a nível nacional, bem
como monitorar a eficácia dos medicamentos em uso;
• Apesar da melhoria verificada em algumas províncias continuam a registar-se
envio de informação incompleta e/ou atrasos no envio da informação mensal,
o que contribui para a subnotificação dos casos;
• A qualidade dos dados de ITS reportados é inconsistente devido a lacunas no
registo da informação.

• Advocacia inadequada para a mobilização de recursos;
• Deficiências na coordenação e colaboração entre diferentes programas de saúde;
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CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 2

02
CAPÍTULO

I. CONTEXTUALIZAÇÃO
As ITS adquiriram importância como problema de saúde pública no Mundo,
incluindo Moçambique, devido a sua correlação à transmissão do HIV, para
além de constituir causa importante de morbidade e a complicações clínicas do
tracto reprodutivo da gravidez e do recém-nascido.
As ITS situam-se num contexto de prevalência elevada (13,2%) de HIV (IMASIDA
2015). Estudos demonstram a estreita associação entre as ITS e o HIV, de modo
que a presença de ITS que causam condições inflamatórias como, Gonorreia e
Clamídia, Cancróide e Sífilis e Vírus Herpes Simples (VHS) facilitam a aquisição
do HIV pela via sexual. A infecção pelo HIV é até dez vezes mais frequente em
pessoas com ITS ou que tenham contraído uma ITS no passado. Não obstante
a isso, a incidência de casos de ITS em indivíduos HIV positivo poderá indicar
comportamento sexual de risco, resultando em exposição e aumento do risco de
transmissão do HIV para parceiros não infectados na ordem de três a onze vezes.
Neste contexto, O Plano Estratégico de combate ao HIV/SIDA (PEN IV 2015 2020) considera o rastreio das ITS a cada consulta como uma das intervenções
importantes para os cuidados e tratamento de pacientes vivendo com HIV.
Aliado ao PENIV.
Na ausência de tratamento, o risco de infecção fetal por Sífilis aumenta
proporcionalmente à idade gestacional resultando em nados mortos,
prematuridade, baixo peso a nascença, deformações neurológicas e esqueléticas
e morte infantil. Estima-se que aproximadamente 80% das mulheres grávidas
infectadas transmitem a sífilis aos seus bebés. De acordo com as estimativas da
OMS, a Sífilis na gravidez poderá resultar em 305 000 mortes fetais e neonatais,
e deixa cerca de 215 000 crianças sob o risco de morte por baixo peso à nascença,
prematuridade e complicações congénitas.
A infecção pelo papiloma Vírus Humano (HPV) aliada a vários factores entre
os quais outras ITS constituem um risco para o desenvolvimento do cancro do
colo uterino. Em adição, a presença de HPV em mulheres HIV positivas acelera
as lesões pré-malignas, com consequente desenvolvimento do cancro do colo do
útero. Estima-se que cerca de 530 000 casos e 275 000 mortes por cancro cervical
no mundo sejam causadas por infecção pelo HPV a cada ano.
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Dados do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Central de Maputo e
Hospital Central da Beira indicam que o cancro do colo do útero é a neoplasia
maligna mais frequente na mulher. Dadas as evidências, torna-se imperioso
apostar na prevenção da infecção pelo HPV com vista a impedir o aparecimento
da infecção e o desenvolvimento do cancro do colo do útero.
Neste âmbito, surge a necessidade urgente de alinhar as intervenções em curso
no País, as abordagem plasmadas na Estratégia das ITS 2016 – 2021, lançada pela
OMS de modo a alcançar os seguintes resultados:
• Diminuição da resistência bacteriana;
• Eliminação dos efeitos adversos da transmissão vertical das ITS;
• Redução da transmissão do HIV;
• Prevenção do câncro cervico-vaginal;
• Diminuição da carga de infertilidade.
Adicionalmente, a prevenção e controlo eficaz das ITS aumentará o progresso em
algumas das Metas de Desenvolvimento Sustentável para 2030 nomeadamente:
• Acabar com as mortes evitáveis de mães, recém-nascidos e crianças com
menos de 5 anos de idade;
• Acabar com a epidemia de SIDA e combater a hepatite e outras doenças
transmissíveis;
• Assegurar o acesso universal aos Serviços de Saúde sexual e reprodutiva,
o planeamento familiar, a informação, educação, e a integração da saúde
reprodutiva nas estratégias e programas nacionais;
• Alcançar a cobertura universal de saúde, incluindo a protecção do risco
financeiro, o acesso aos serviços essenciais de cuidados de saúde de qualidade,
o acesso a medicamentos essenciais e vacinas seguras, eficazes, de qualidade
e acessíveis para todos.
No contexto económico, as ITS são responsáveis por cerca de 17% das perdas
económicas verificadas ao nível mundial e sobretudo nos países em vias de
desenvolvimento.
As consequências físicas, psicológicas e sociais das ITS não tratadas ou mal
tratadas, comprometem severamente a qualidade de vida de mulheres, homens
e crianças. Mais de 85% dos casos de infertilidade na África subsaariana são
causadas pelas infecções por Gonorreia e Clamídia. Facto preocupante no
contexto cultural em que a maternidade é muito valorizada.
Em suma, todos estes elementos apontam para a necessidade premente do
reforço dos programas de prevenção e controlo das ITS.
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II. VISÃO, PRINCÍPIOS ORIENTADORES E
OBJECTIVOS
II.i VISÃO
Melhorar a qualidade de vida da população geral através da prevenção e redução
do impacto causado pelas Infecções de Transmissão Sexual.

II.ii PRINCÍPIOS ORIENTADORES
Abordagem centrada no utente: garantindo equidade, direito à saúde e
considerando os determinantes de saúde.
Abordagem holística: considera as necessidades físicas, emocionais, espirituais
e diferentes estilos de vida das pessoas e resolve de uma maneira compreensiva
e aberta.
Confidencialidade e qualidade na provisão de serviços: provisão de
serviços focalizados nas necessidades do utente assegurando a devida qualidade
e confidencialidade.
Estratégias baseadas em evidência e sustentabilidade: as abordagens, as
estratégias e as acções propostas baseiam-se em evidências e são sustentáveis.
Parcerias coordenadas e integradas: coordenação e integração das
abordagens entre a comunidade, ONGs, parceiros clínicos e MISAU para
garantir a optimização dos recursos existentes, acesso aos serviços e provisão
de serviços apropriados ao nível nacional.

II.iii OBJECTIVOS GERAIS
• Reduzir o número de novas infecções do HIV em 75% até 2021;
• Reduzir a prevalência de Gonorreia em 50% até 2021;
• Reduzir a prevalência de Sífilis em 90% até 2021.
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II.iv OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Fortalecer as actividades de prevenção primária das ITS.
• Promover a detecção precoce, diagnóstico correcto e tratamento adequado
das ITS.
• Garantir recursos adequados para implementar as intervenções.
• Fortalecer a Informação Estratégica para garantir a gestão programática
baseada em evidências.

III. ESTRATÉGIAS PARA O CONTROLO
DA TRANSMISSÃO DAS ITS
Superar os constrangimentos verificados no controlo das ITS requer uma
abordagem ampla e coordenada ao longo do continuum de cuidados de saúde.
Neste âmbito, o Plano Estratégico de Acção para a Prevenção e Controlo das ITS
2018-2021 identifica estratégias e acções ao longo do conttinuum de cuidados e
sublinha o papel dos diferentes sectores envolvidos na prevenção e controlo das
ITS (Tabela 2).
É importante sublinhar que as decisões relacionadas ao desenvolvimento de
políticas e estratégias de prevenção e controlo das ITS não se devem basear
apenas na prestação de serviços dentro das Unidades Sanitárias, mas também
considerar intervenções ao nível da comunidade que tomem em consideração o
contexto sociocultural, económico e a combinação de diferentes factores.
Para garantir a qualidade e eficácia dos cuidados as diferentes abordagens
devem ser implementadas de forma combinada através de um Pacote Mínimo
de Serviços para Prevenção e Controlo de ITS:
• Redução do risco de infecção através de informação, educação e comunicação
sobre ITS;
• Aconselhamento e Testagem para o HIV a todos os pacientes e contactos
com ITS;
• Rastreio de ITS a todos os pacientes de risco (HIV+ Mulher grávida e
População-Chave) em todas as consultas;
• Oferta de tratamento para a abordagem sindrómica de casos ITS;
• Rastreio e tratamento correcto da sífilis a toda a mulher grávida na consulta
pré-natal e a mulher no PF/pós parto;
• Convite ao parceiro para rastreio precoce e tratamento;
• Provisão de preservativos e promoção do seu uso adequado e consistente.
Segundo evidências, as estratégias básicas para o controlo da transmissão das
ITS dar-se-ão por meio de:

28

Plano Estratégico para a Prevenção e Controlo das ITS 2018-2021

Ministério de Saúde

29

A. Prevenção Primária
Focalizada na população não infectada. Baseia-se na prevenção da ocorrência das
infecções através da promoção de comportamento saudável e aconselhamento.
As actividades contidas nesta área permitem prevenir a infecção na população
que apresenta maior risco de infecção.
Esta fase Inclui:
• Informação constante para a população geral e específica (populaçõeschave e vulnerável) sobre actividades educativas de prevenção do HIV que
orientem para a percepção de risco, mudanças no comportamento sexual,
promoção e adopção de medidas preventivas e criação de demanda para o
acesso aos serviços;
• Promoção do uso correcto, consistente do preservativo e disponibilidade dos
mesmos em todos os serviços;
• Aconselhamento dos utentes com ITS e seus parceiros durante o atendimento
no sentido de orienta-los sobre a necessidade de maior cuidado, protegendo
a si e a seus parceiros, prevenindo, assim, a ocorrência de novos casos e
aumento do risco de infecção pelo vírus do HIV;
• Informação e educação das pessoas em relação às populações-chave com
o objectivo de diminuir o estigma e a descriminação, e por conseguinte,
diminuindo sua vulnerabilidade às ITS e aumentando o acesso aos Serviços
de Saúde.

B. Detecção De Casos
Esta fase de cuidados consiste na detecção precoce dos casos de ITS através do
rastreio e diagnóstico. Focaliza-se no aconselhamento e testagem, identificação
de casos e parceiros com o objectivo de prevenir a progressão para doença,
recorrências e a co-infecção.
O aconselhamento favorece a compreensão, o seguimento das prescrições
e contribui para a adopção de práticas sexuais seguras com consequente
interrupção da cadeia de transmissão e prevenção de novas infecções.
Durante o aconselhamento deve-se enfatizar a associação existente entre as ITS e
a infecção pelo HIV, explicar a existência de casos assintomáticos, complicações
e estimular a adesão ao tratamento.
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O manejo dos parceiros sexuais, de forma confidencial, é necessário para o
benefício do mesmo e para evitar a reinfecção do caso índice. É fundamental
para a cura de infecções assintomáticas (por exemplo Clamidia) na ausência de
testes para despiste.
Em relação às Populações-chave, particularmente vulnerável às ITS, é
recomendado o rastreio das ITS e de comportamentos de risco nos utentes das
US para identificação das mesmas.
Na Directriz para integração dos serviços de prevenção, cuidados e tratamento
do HIV e SIDA para população-chave no sector saúde são recomendadas acções
comportamentais e estruturais.
As estratégias para a detecção de casos não só prevêem o rastreio e testagem
dos portadores sintomáticos assim como também a detecção dos portadores
assintomáticos, especificamente, o rastreio da Sífilis na população-chave e em
gestantes na Consulta Pré-natal.

C. Tratamento Adequado
Esta fase concentra-se no tratamento adequado e atempado dos casos de ITS, e
seguimento dos pacientes com o objectivo de prevenir ou atrasar complicações
nas pessoas com doença estabelecida.
Os tratamentos específicos para cada agente etiológico consta do “Guia
para Tratamento e Controlo das Infecções de Transmissão Sexual (ITS) ”.
Na abordagem sindrómica são utilizados medicamentos que cubram todos
os agentes etiológicas. Nos casos complicados e referenciados, o antibiótico
específico para a etiologia identificada ou a conduta médica adequada para lesões
genitais de etiologia na ITS (por exemplo farmacodermias ou câncer genital).
O Ministério da Saúde tem implementa a abordagem sindrómica para o
tratamento das ITS desde 1988 no nível primário de atenção. Esta abordagem
abrange os microrganismos mais comuns e que causam maiores complicações.
O tratamento é feito em todas as Unidades Sanitárias e, de forma integrada
nas Triagens/Consulta Externa, Consultas de Saúde Materno-Infantil (SMI),
Consultas de Doenças Crónicas, Medicina e Serviços Amigos de Adolescentes
e Jovens (SAAJ).
A abordagem Etiológica estará reservada aos casos complicados ou casos de
resistência e será feita nos Hospitais de Referência.
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O tratamento deve ser prescrito no momento da consulta recorrendo ao uso
dos fluxogramas já validados pelo MISAU. Nesta abordagem são pesquisados
os sinais e sintomas, que quando agrupados forneçam o diagnóstico sindrómico
cujo tratamento está virado aos agentes etiológicos mais comuns na síndrome
em estudo.
Para que a assistência seja adequadamente implementada pode incluir-se ainda
a colecta de material que permita a realização do diagnóstico etiológico em
laboratório local ou de referência para casos recorrentes ou complicados.
Existe a necessidade urgente de rever o tratamento sindrómico visto que estudos
realizados na Região Subsaariana revelaram resistência a cefixima e doxiciclina,
o que levou o governo a mudar a abordagem sindrómica.

D. INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA
Vigilância Epidemiológica

Em Moçambique os dados epidemiológicos da maioria das ITS são insuficientes,
consequentemente, não poderão ser usados como indicadores de avaliação da
efectividade da gestão do Programa de ITS-HIV/SIDA. A qualidade do sistema
de Vigilância epidemiológica de ITS vigente no país é insuficiente para responder
a necessidade crítica de dados.
O sistema de vigilância epidemiológica permite a obtenção de dados da tendência
de transmissão das ITS entre os diferentes grupos populacionais, obtenção de
dados da incidência das síndromes de ITS, resistência antimicrobiana, melhorar
a notificação rotineira dos casos de ITS, monitorar a prevalência e etiologia das
ITS mais comuns no país, que por sua vez dita o regime de tratamento a ser
usado a nível nacional. Portanto, o estabelecimento de um sistema de vigilância
epidemiológica é fundamental para a tomada de decisões baseadas em evidências.

A sua implementação requer somente a identificação dos postos sentinela
para realização de estudos periódicos, laboratório de referência imediata das
amostras quando necessário, definição do fluxo das amostras/informação e
meio de transporte das amostras do posto sentinela ao laboratório de referência.
O sucesso deste sistema depende do capital humano treinado, de recursos
financeiros. Será necessária uma padronização das técnicas usadas nos postos
sentinela e laboratórios de referência imediata, seguida de treino dos técnicos de
laboratórios e dos clínicos concretamente em matérias de colheita da amostra.

Monitoria e Avaliação

Os casos de ITS são atendidos em todas as portas de entrada das US de nível
primário, sendo os dados registados no livro de registo dos casos de ITS nas
mesmas portas de entrada. A notificação ocorre através do uso de um relatório
mensal ao nível das USs. Estes relatórios são depois submetidos para o nível
distrital onde serão depois compilados e enviados as DPSs que os encaminha
para o nível Central.
Apesar da melhoria verificada em algumas províncias continuam a registar-se
atrasos no envio da informação mensal e envio de informação incompleta por
parte das DPS o que contribui para a subnotificação dos casos.
A notificação sindrómica das ITS deverá ocorrer ao nível de todas Unidades
Sanitárias do país através do SISMA, e a notificação etiológica ficará reservada
às Unidades Sanitárias de referência, com capacidade laboratorial através das
fichas de notificação de casos do sistema de vigilância.

Esta deve ser integrada, focada em elementos úteis para a acção e construída
de forma a gerar dados que permitam definir quem está afectado e em
que área geográfica. Os elementos desta vigilância devem incluir: estudos
comportamentais, estudos de prevalência, notificação de casos por sexo e idade,
estudos da resistência do gonococo aos antibióticos, estudos das etiologias dos
corrimentos uretrais, vaginais e das úlceras genitais.
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iv. RECURSOS NECESSÁRIOS PARA
APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO
ESTRATÉGICO
IV.i Recursos Humanos
Progressos foram alcançados nesta área especificamente no que se refere a
formação dos provedores de saúde (médicos, técnicos, psicólogos, enfermeiros e
agentes) em abordagem sindrómica de ITS. Entretanto, esta abordagem não está
a ser implementada de forma uniforme e total a nível nacional, uma vez que não
se realizam a mentoria e formações em serviço recomendadas após a formação.
Além disso, há necessidade de actualização dos provedores tendo em conta as
recomendações do MISAU e da OMS.

esta associado a recaídas, desenvolvimento de resistência aos medicamentos,
complicações e transmissão da infecção a população não infectada.
Assegurar o acesso sustentável aos medicamentos e testes laboratoriais requer
investimento, selecção e uso racional dos medicamentos e um sistema de
fornecimento seguro.
A eventual troca de medicamentos deve ser baseada nas recomendações
internacionais, dados, experiências regionais e em estudos nacionais.

IV.iii Capacidade laboratorial

Para além dos provedores clínicos que trabalham ao nível das US há necessidade
de considerar intervenientes de saúde envolvidos na ligação entre a comunidade
e US (APEs, Conselheiros, Activistas, PMT e Educadores de Pares).

No Sistema e no Serviço Nacional de Saúde (SNS), existem actualmente 374
laboratórios em Moçambique, distribuídos por 4 níveis – 4 do Nível 4; 7 do
Nível 3; 57 do Nível 2 e 306 do Nível 1 – com uma força de trabalho de 1.619
funcionários, sendo 215 Técnicos Superiores, 1128 técnicos médios, 240 técnicos
básicos, 24 microscopistas e 12 flebotomistas. Uma série de testes é realizada
nos vários níveis, entre eles a microbiologia e a parasitologia, a bioquímica e a
hematológica.

Estes desempenham um papel essencial para o rastreio das ITS em grupos
da população que se encontram nas comunidades, na identificação tanto das
gestantes que não realizaram a consulta pré-natal e a testagem para Sífilis e
HIV, prestação de informações, educação e comunicação relacionadas às ITS,
disponibilização de preservativos, encaminhamento dos membros da populaçãochave, gestantes e contactos para as Unidades Sanitárias para avaliação,
testagem (sífilis e HIV) e tratamento, preservando sigilo e confidencialidade
nas comunidades onde actuam, contribuindo deste modo para o aumento da
procura pelo serviço.

Actualmente a capacidade dos laboratórios nacionais de diagnóstico
microbiológico e a sua aptidão para responder ao apoio necessário para os
cuidados clínicos, intervenções de investigação de surtos e vigilância de doenças
infecciosas continuam a ser deficientes. De referir que existem pacotes de testes e
algoritmos de testagem por níveis de atenção, elaborados em 2015 e disponíveis
em todos laboratórios nacionais. Neste contexto ficou claro que a falta de
padronização levava a uma confiança limitada na capacidade dos laboratórios
para apoiarem a prestação de cuidados de saúde. Isso resultou numa alocação
eficiente dos escassos recursos para fazer face às necessidades do país.

IV.ii Medicamentos e Testes Laboratoriais

Alguns laboratórios têm o espaço adequado para realizar os testes necessitando,
porém, de melhorias em termos de distribuição ou disposição das áreas de
testes e de equipamentos e diminuição de barreiras administrativas, por vezes
existentes

O tratamento efectivo das ITS contribui para o seu controlo uma vez que evita
que se desenvolvam complicações e sequelas, reduzindo desta maneira a difusão
destas infecções.
O acesso aos medicamentos de ITS ainda é inadequado devido aos constrangimentos
na cadeia logística e gestão dos medicamentos de ITS, resultantes de vários
factores entre eles o custo elevado. Todavia, o custo para o tratamento inicial
deve ser ponderado face aos custos do tratamento inadequado que muitas vezes
34
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A rede de laboratórios clínicos será usada para o estabelecimento de um sistema
de vigilâncias laboratoriais das ITS. Todos laboratórios clínicos têm capacidade
para realizar o diagnóstico de sífilis usando os testes não treponémicos (RPR) e
treponémicos (TPHA). Alguns laboratórios têm capacidade de realizar exames
bacterioscopicos directos e exame a fresco para a detecção de “clue cels” e
Candidiase.
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Os Hospitais Centrais de Maputo, Beira e Nampula têm a capacidade
instalada para o diagnóstico microbiológico desde a microscopia à cultura,
teste de sensibilidade e têm sido assistidos por um programa de mentoria da
Sociedade Americana de Microbiologia (ASM). O Hospital Central de Maputo
inaugurou recentemente um laboratório de resistência antimicrobiana que tem
a componente do estudo molecular da mesma e pode ser usado para a vigilância
laboratorial da resistência de Neisseria gonococcica e Clamydia trachomatis. O
Departamento de Microbiologia de Faculdade de Medicina da Universidade
Eduardo Mondlane e o Laboratório de Bacteriologia do Instituto Nacional de
Saúde possuem capacidade para diagnóstico de ITS que podem ser também
usados na vigilância.
Tabela 2: Estratégias para a prevenção e controlo das ITS

Objectivos Específicos
1

Fortalecer as
actividades de
prevenção primária
das ITS

Estratégias
1.1 Promover comportamento sexual saudável e
seguro
1.2 Promover um ambiente acolhedor e políticas
inclusivas na prevenção das ITS

2. Promover a
detecção precoce,
diagnóstico
correcto e
tratamento
adequado das ITS

2.1 Melhorar o rastreio e diagnóstico das ITS de
pessoas infectadas

3. Garantir recursos
adequados para
implementar as
acções

3.1 Garantir recursos financeiros adequados para
implementar as intervenções

2.2 Garantir o tratamento adequado das ITS
2.3 Melhorar a notificação e seguimento dos
parceiros e/ou contactos

3.2 Capacitar os provedores de saúde
3.3 Fortalecer a capacidade laboratorial
3.4 Garantir o acesso aos medicamentos e testes e
outros insumos de prevenção

4. Fortalecer a
Informação
Estratégica para
garantir a gestão
programática com
base em evidências
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4.1 Revitalizar o Sistema de Vigilância
Epidemiológica e Promover a Realização de
Inqueritos
4.2 Fortalecer a Pesquisa
4.3 Fortalecer a área de Monitoria e Avaliação
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V. PLANOS DE ACÇÃO
1.1 Promover comportamento sexual saudável e seguro
As medidas de prevenção das ITS focalizam-se na adopção de práticas sexuais
seguras com o objectivo de evitar a aquisição de novas infecções e a transmissão
da mesma de pessoas infectadas para as não infectadas.
Vários factores contribuem para a aquisição e transmissão das ITS. Persistem
dificuldades na abordagem de questões relativas à sexualidade tomando em
consideração as especificidades biológicas, culturais e psicossociais. Nesta
estratégia é necessário considerar especificidades como: conhecimento e
percepção individual sobre risco e vulnerabilidade, práticas sexuais com e sem
protecção (dificuldades no uso de preservativo, orientação e práticas sexuais),
práticas sexuais sob efeito de drogas lícitas e/ou ilícitas (tipo de droga e formas
de uso, dificuldades no uso de preservativo sob efeito de álcool e outras drogas),
ocorrência de violência doméstica e violência sexual.
A não adopção de práticas sexuais seguras constitui o maior factor de risco para
a aquisição e transmissão das ITS. A promoção de comportamentos sexuais
saudáveis depende da capacidade individual de valorizar a sua saúde sexual e
aceitar a sua vulnerabilidade a infecção, do acesso a informação apropriada e
de serviços que respondam as suas necessidades. A informação considerável
encontra-se disponível através de sistemas educacionais, serviços comunitários,
Serviços de Saúde e plataformas electrónicas. Entretanto, a extensão da
divulgação da informação de forma consistente é desconhecida.
Plano de acção
• Desenvolver e implementar campanhas efectivas de informação, educação
e comunicação sobre SSR, ITS e HIV (Spots Rádio e TV) que sejam
culturalmente apropriadas, de modo a apoiar a divulgação de mensagens
sobre práticas sexuais seguras;
• Capacitar os praticantes de medicina tradicional, matronas, parteiras
tradicionais e activistas da área de saúde em rastreio de SSR, ITS e HIV
garantindo a referência e ligação aos serviços na US;
• Promover o uso correcto e consistente de preservativo masculino e feminino;
• Desenvolver e reproduzir material IEC apropriado sobre ITS e HIV aos grupos
da população em maior risco de aquisição e transmissão de ITS;
• Implementar um pacote de prevenção abrangente para adolescentes e jovens
incluindo o fortalecimento da prevenção integrada de ITS e HIV e a promoção
de saúde sexual reprodutiva.
Ministério de Saúde
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1.2. Promover um ambiente acolhedor e políticas
inclusivas na prevenção das ITS

2.1. Melhorar o rastreio e diagnóstico das pessoas
infectadas

Um dos constrangimentos relevantes no controlo das ITS é a orientação dos
serviços que possam acolher pessoas que estão frequentemente expostas às
infecções e que apresentam maior probabilidade de infectarem outras pessoas.

A maioria das ITS são assintomáticas e quando não são precocemente/
antecipadamente detectadas podem resultar em consequências sérias para o
tracto reprodutivo, além de constituir um risco de transmissão da infecção para
outras pessoas. Portanto, o acesso ao rastreio, aconselhamento e tratamento
adequado e atempado de pessoas que estejam em maior risco de aquisição das
ITS é crucial para a redução da transmissão a pessoas não infectadas.

O estigma associado as relações sexuais entre homens e ao trabalho de sexo
transacional dificultam o acesso aos serviços relevantes de ITS e HIV.
A desigualdade de género imposta pelos factores socioculturais contribuem para
a vulnerabilidade das mulheres e dificultam acesso das mesmas aos Serviços de
Saúde.
O grupo populacional composto por adolescentes e jovens corre maior risco
de aquisição e transmissão das ITS necessitando, assim, de US e provedores
preparados para os acolher de modo a melhorar o acesso aos cuidados. Não
obstante, os pais e as comunidades devem ser também informados e sensibilizados
sobre intervenções viradas aos adolescentes e a melhorar o diálogo entre estes e
os adolescentes.
O desenvolvimento de acções apropriadas para a redução das barreiras
estruturais e sociais é crucial para tornar os serviços relacionados com as ITS
mais acessíveis à todos os grupos de maior risco para aquisição das ITS.
Plano de acção

• Integração do pacote de serviços mínimos de ITS em todos os sectores da US
de modo a melhorar o acesso aos serviços de prevenção e tratamento de ITS
para mulheres grávidas, população-chave, adolescentes e PVHIV;
• Capacitar os provedores em matéria de estigma e discriminação de modo a
melhorar o aceso da população-chave as Unidades Sanitárias;
• Envolver a comunidade e a opinião dos líderes comunitários e sociedade
civil na mudança das normas sociais e comunitárias, de modo a difundir
mensagens sobre práticas sexuais seguras através dos comités de cogestão;
• Introduzir a vacina do HPV para raparigas dos 9-13 anos no SNS;
• Aumentar o acesso aos serviços de profilaxia Pós-Exposição (PPE) e apoio as
vítimas de violência sexual.
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O aconselhamento pré e pós-teste para pacientes com ITS (incluindo sífilis e
HIV) contribui para a melhoria da qualidade e promoção de cuidados de saúde,
possibilitando avaliar vulnerabilidades e riscos, considerando as especificidades
individuais ou do grupo populacional.
O rastreio das ITS (sífilis e HIV) está disponível nas Unidades Sanitárias para a
população geral. Entretanto, a falta de conhecimento adequado e acesso a estes
serviços podem constituir barreira para a prevenção e controlo das ITS.
As abordagens para o rastreio das ITS (sífilis e HIV) devem ser adaptadas as
necessidades específicas de cada indivíduo ou grupo populacional, variando
entre pessoas que não reconhecem o risco e pessoas que reconhecem o risco,
mas desconhecem o seu estado por não terem sido rastreadas. Neste contexto,
os provedores de saúde devem ter conhecimento sobre as populações que se
encontram em maior risco de aquisição e transmissão da infecção. Para que
isto aconteça há necessidade de criar capacidade que os possibilita reconhecer a
infecção, aconselhar e tratar o paciente.
O rastreio das infecções por gonococo e clamídia não é factível na situação
nacional por factores económicos, operacionais e, no caso da clamídia, por falta
de evidências da sua efectividade. Estaria recomendado, no caso de resolução
destes factores, para jovens, HSH e Trabalhadoras de Sexo. Estes factos ressaltam
a importância do manejo adequado e tratamento adequado dos parceiros
sexuais dos casos detectados de infecções sintomáticas. A prioridade actual é
para a detecção de sífilis e HIV.
Em Moçambique o diagnóstico dos casos de ITS é feito com base na abordagem
sindrómica. O diagnóstico precoce da infecção é crítico para o tratamento
adequado e atempado da infecção, de modo a reduzir as complicações e o risco
de transmissão da infecção às pessoas não infectadas.
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As pessoas com maior risco de contrair a infecção podem estar sujeitas a
discriminação que as torna de difícil alcance. Neste contexto, as estratégias e
abordagens para estes grupos deverão ser sensíveis as suas necessidades e
circunstâncias de vida por eles enfrentadas. Recomenda-se a criação de um
ambiente seguro e que garanta a confidencialidade do paciente e facilita a
abertura do utente em relação a presença de sintomas e/ou sinais de ITS.
A Sífilis na mulher grávida pode causar complicações na saúde da mulher e
criança. A probabilidade de ocorrência de reinfecção é maior quando medidas
de prevenção e o tratamento não são seguidos e oferecidos ao(s) parceiro(s).
A prevenção da Sífilis Congénita ocorre através da identificação (Testagem)
e tratamento adequado e atempado da mulher grávida infectada e seu(s)
parceiro(s). O teste rápido para o diagnóstico da sífilis, particularmente para
gestantes na consulta pré-natal e maternidade, permite ampliar o acesso ao
diagnóstico da sífilis e consequentemente reduzir a ocorrência de novos casos
de sífilis congénita.
A abordagem sindrómica para o manejo da úlcera genital na população geral
e o rastreio de sífilis na mulher grávida, seus parceiros e na população-chave
são estratégias críticas para a redução da prevalência da sífilis na população
geral. Portanto, para que a eliminação da transmissão sexual e vertical da sífilis
se torne uma realidade é imperioso investir em testes diagnósticos acessíveis,
simples, sensíveis e no tratamento eficaz.
Plano de acção

• Oferecer aconselhamento e testagem para a sífilis na consulta pré-natal para
reduzir o risco de transmissão da Sífilis congénita e convite ao parceiro;
• Fortalecer a implementação do rastreio das ITS na população com maior
risco de transmissão e aquisição de ITS (Adolescentes, M. grávida, PopulaçãoChave e PVHIV) a cada consulta;
• Reproduzir e disponibilizar protocolos de testes diagnósticos com objectivo
de garantir o diagnóstico atempado;
• Disponibilizar mensagens-chave para uso do provedor de saúde durante o
atendimento dos pacientes com ITS;

2.2. Garantir o tratamento adequado das ITS
Os medicamentos para o tratamento das ITS são quantificados de acordo com
os dados de consumo e fornecidos por via clássica. Portanto, são também
usados para o tratamento de outras patologias o que afecta de forma negativa na
disponibilidade dos mesmos nas US. Aliado a esta situação, verifica-se a falta de
cumprimento das recomendações dos guiões e algoritmos de tratamento.
Moçambique implementa a abordagem sindrómica ao nível dos cuidados
primários desde 1988. A última revisão dos algoritmos foi realizada em 2005
para ajustar o tratamento ao padrão etiológico mais frequente no país. Neste
sentido, há necessidade de revisão das linhas de tratamento usadas nesta
abordagem seguindo as orientações actuais da OMS no que se refere a resistências
observadas ao nível da região.
Idealmente os utentes deveriam receber tratamento atempadamente. No entanto,
dependendo da infecção e da presença de sintomas algumas pessoas podem
estar infectadas há mais tempo antes de procurar tratamento. Neste contexto,
as abordagens para o tratamento irão depender do tempo de infecção, isto é,
pacientes com infecção recente e pacientes com a infecção e sem tratamento.
Plano de acção

• Reforçar a colaboração com os serviços de base comunitária (PMT, Parteiras
tradicionais, APEs, Activistas comunitários, Conselheiros e educadores de
pares) e melhorar o acesso aos cuidados de saúde primários;
• Actualizar o Guião para a Prevenção e Tratamento de casos das ITS e garantir
a disseminação, reprodução e implementação do mesmo;
• Disponibilizar algoritmos actualizados de tratamento das ITS às USs;
• Tratar os casos de ITS e seus contactos com medicamentos de eficácia
comprovada;
• Garantir o tratamento correcto da Sifílis à todos os recém-nascidos de mães
não-tratadas até 30 dias antes do parto ou tratadas inadequadamente e/ou
com parceiro (s) sexual (is) não-tratado (s).

• Proporcionar de forma rotineira o aconselhamento e testagem do HIV à
todos os casos de ITS.
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2.3. Melhorar a notificação e seguimento dos parceiros
e/ou contactos

3.1. Garantir recursos financeiros adequados para
implementar as intervenções

Todo paciente diagnosticado para ITS deve ser educado para prevenção de
modo a evitar transmitir aos seus parceiros/as. Por outro lado, o parceiro sexual
pode estar infectado(a) sem que o saiba.

Os recursos financeiros e sustentáveis são indispensáveis para enfrentar os
desafios verificados na implementação das actividades de ITS. No entanto, as
ITS competem com outras doenças no que se refere a atenção, financiamento e
recursos humanos.

A identificação e tratamento de parceiros ou contactos de pessoas infectadas é
crítica para o controlo da transmissão da infecção, bem como para minimizar
as complicações resultantes da mesma. Os esforços deverão concentrar-se na
redução do tempo de infectividade através da redução do tempo entre a fonte de
infecção e o tratamento.
Os provedores de saúde necessitam de informação actualizada sobre estratégias
de aconselhamento para encorajar os casos infectados a referir os seus parceiros
para o rastreio e tratamento.
Plano de acção

• Fortalecer o aconselhamento clínico para motivar o paciente com ITS a
notificar os seus parceiros e/ou contactos para o tratamento;
• Alertar e educar as pessoas com ITS sobre os riscos de transmissão das
infecções e apoiá-los a incluir comportamentos preventivos e de redução de
riscos sexuais nas suas decisões;
• Reproduzir e distribuir notificações/convites aos parceiros e/ou contactos de
casos de ITS para o rastreio e diagnóstico de ITS;
• Reforçar o protocolo sobre a notificação, seguimento e busca dos parceiros
e/ou contactos, especialmente entre as mulheres grávidas e homens com
corrimento uretral.

O financiamento para a implementação das actividades do plano será cabimentado
no orçamento do Estado para o Sector Saúde e deverá ter a comparticipação de
todos os intervenientes relevantes incluindo doadores bilaterais, parceiros de
desenvolvimento, ONGs locais e internacionais e agências das Nações Unidas.
Plano de Acção

• Advogar para o reforço da prevenção e controlo das ITS ao nível Nacional
recorrendo ao caso de investimento;
• Alocar e incrementar recursos financeiros para a implementação das
actividades de prevenção e tratamento das ITS;
• Optimizar os recursos de diferentes programas e departamentos do MISAU
envolvidos na prevenção e tratamento das ITS;
• Fortalecer a colaboração financeira entre o nível Central, as DPS, doadores
e parceiros locais.

3.2. Capacitar os Provedores de Saúde
Informação relativa a prevenção e tratamento das ITS está em constante
desenvolvimento o que desafia os provedores de saúde a manterem-se
actualizados.
O sucesso da prevenção e tratamento das ITS requer sensibilização, conhecimento
e habilidades por parte dos provedores em matéria de identificação de pessoas
com maior risco de infecção, rastreio e diagnóstico de ITS, aconselhamento,
tratamento e impacto nas pessoas infectadas.
As abordagens clínicas e de saúde pública estão dependentes de recomendações
e guiões baseadas em evidências. O estabelecimento de normas e guiões de
práticas clínicas são necessárias para assegurar a consistência na implementação
de boas práticas para a prevenção, diagnóstico e tratamento das ITS.
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Plano de acção

• Actualizar o pacote de formação dos provedores de saúde no manejo de ITS.
• Capacitar formadores em epidemiologia, prevenção, diagnóstico e tratamento
de ITS (manejo das ITS).
• Apoiar formações contínuas e em serviço dos clínicos nas Unidades
Sanitárias de modo a garantir que todos adquiram informação actualizada
em matéria de ITS.
• Apoiar a mentoria e supervisão regular na implementação de serviços de
supervisão e manejo das ITS.
• Incluir intervenções de prevenção e tratamento das ITS actualizados nos
currícula de formação inicial.

3.4. Garantir o acesso aos medicamentos, testes e
outros insumos de prevenção
Significa garantir o acesso à assistência e ao tratamento para ITS. Para além de
disponibilizar insumos suficientes para realizar, prevenir, diagnosticar e tratar
as ITS (medicamentos, testes e preservativos) é necessário também garantir a
administração segura dos mesmos e de forma racional através do cumprimento
das normas preconizadas.
A penicilina ainda é o tratamento de escolha para sífilis e apresenta excelente
relação custo-benefício devendo ser dispensada e administrada em todas
Unidades Sanitárias do país.

3.3. Fortalecer a capacidade laboratorial

Embora os dados sejam limitados no País, a literatura internacional, as novas
normas da OMS e os dados regionais evidenciam a ocorrência de resistência do
gonococo à ciprofloxacina. No vizinho Zimbabwe a resistência à ciprofloxacina
é de 6.1%. Adicionalmente, a OMS recomenda a retirada da ciprofloxacina oral
nos algoritmos de tratamento da gonorreia. Todavia, a Cefexima está disponível
no sistema e poderá ser usada como alternativa.

Plano de acção

Plano de Acção

• Definir e disseminar os fluxos de diagnóstico (algoritmo de testagem) para a
Sífilis, gonorreia e clamídia;

• Garantir o fornecimento adequado e regular de testes de Sífilis e reagentes
às US;

• Elaborar o procedimento operacional padrão para a testagem laboratorial
das ITS;

• Reforçar o preenchimento de mapa de consumo de testes rápidos de sífilis;

• Estabelecer a rede laboratorial para a confirmação do diagnóstico da sífilis e
de complicações de ITS definindo responsabilidades e atribuições no sistema
de referência e contra referência laboratorial;
• Desenvolver e implementar um plano de controlo da qualidade de testagem
de Sífilis.
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• Disponibilizar medicamentos de eficácia comprovada para o tratamento dos
casos de ITS e dos seu(s) parceiro(s)sexual(is);
• Assegurar o reporte do consumo dos medicamentos ao nível de Unidades
Sanitárias de modo a evitar roturas de stock;
• Garantir a distribuição e disponibilidade contínua de preservativos.

Ministério de Saúde
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4.1. Revitalizar o Sistema de Vigilância Epidemiológica e
Promover a Realização de Inquéritos
A vigilância é crucial para a monitoria da prevalência e incidência das ITS para a
identificação de pessoas em risco de aquisição da infecção de modo a focalizar as
abordagens de prevenção e cuidados. Os dados da vigilância devem ser usados
atempadamente de modo a traçar intervenções relativas a situações correntes ou
a tendências emergentes incluindo projecções futuras.
Há necessidade de se obter dados epidemiológicos actualizados das ITS e a todos
os níveis para monitorar as tendências das infecções, desenvolvimento de políticas
e planificar intervenções apropriadas. Infelizmente, dados epidemiológicos das
ITS na população geral não se encontram disponíveis e quando disponíveis não
são fiáveis ou são incompletos devido a limitações na recolha de informação. O
quadro epidemiológico ideal das ITS requer informação fiável e completa sobre,
comportamentos de risco, tendências, co-factores, incidência e prevalência. A
recolha de informação deve ser feita de forma harmonizada de modo a garantir
compatibilidade e consistência no reporte.
O plano contempla as seguintes actividades para fortalecer o Sistema de
Vigilância Epidemiológica e Inqueritos:
• Conduzir a monitoria regular da etiologia das ITS e resistência antimicrobiana
ao gonococo;
• Promover de forma sustentável o uso de dados de vigilância para estabelecer
intervenções prioritárias e monitorar os resultados e progresso das mesmas e
informar os regimes de tratamento;
• Alinhar os dados de laboratório com os dados da vigilância das ITS e os de
rotina;

saúde pública, epidemiologia, vigilância, promoção de saúde e avaliação das
necessidades. Neste sentido, é necessário que haja investimento de modo a
responder as necessidades verfiicadas.
Refere-se a actividades focadas em:
• Realizar a avaliação do impacto da introdução do duplo teste HIV/Sífilis na
CPN;
• Realizar e disseminar o estudo das etiologias e resistência antimicrobiana ao
gonococo em colaboração com diverssas instituições.

4.3. Fortalecer a Área de Monitoria & Avaliação
A Monitoria e Avaliação envolve actividades que avaliam o impacto da
implementação dos processos e estratégias do programa e os seus resultados a
todos os níveis.
A avaliação permite obter informação sobre a eficácia e eficiência da
implementação de intervenções e processos relativos a provisão de serviços
como por exemplo: a realização do rastreio, o cumprimento por parte dos
clínicos do tratamento recomendado (uso do algoritmo) e a submissão atempada
e completa dos resumos mensais, bem como custo-eficácia das intervenções.
Os resultados da avaliação deverão ser documentados e partilhados de modo a
determinar boas práticas, particularmente aquelas que se mostrem sustentáveis
ou replicáveis no contexto local.
O Plano Estratégico irá fortalecer esta área através das seguintes actividades:

• Promover a realização de inquéritos e análise de conhecimento, atitudes e
práticas de modo a estimar a magnitude do problema de ITS na população alvo.

• Definir e actualizar projecções futuras ou metas baseadas no conhecimento
prévio sobre as ITS, dados de rotina e estudos de incidência e prevalência
disponíveis;

4.2. Fortalecer a Pesquisa

• Reforçar o preenchimento adequado e reporte completo dos instrumentos
harmonizados das ITS através da retroinformação mensal e visitas de
supervisão e apoio técnico;

A pesquisa constitui um pilar necessário para apoiar o desenvolvimento e
implementação de políticas e intervenções efectivas para a prevenção e gestão
das ITS. Na maior parte das vezes, pode ser realizada em grande escala e
pode abranger diferentes especialidades como por exemplo, clínica médica,

46

Plano Estratégico para a Prevenção e Controlo das ITS 2018-2021

• Conduzir avaliacões programáticas do meio-termo e final da implementação
do Plano Estratégico.

Ministério de Saúde
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Tabela 3. Matriz da Implementação do Plano de Acção
Estratégias e Actividades
por Objectivo Específico

Indicador

Meta/Ano
Responsável

Linha de Base

2018

CNCS,
DEPROS
PNC ITS-HIV/
SIDA

56%
Homens
47% Mulheres
(2015)

—

PNC ITSHIV/SIDA,
DEPROS,
IMT e DSMC

—

200

2019

2020

2021

—

—

86%
Homens
77%
Mulheres

250

300

350

Local de
implementação

Objectivo Específico 1: FORTALECER AS ACTIVIDADES DE PREVENÇÃO
PRIMÁRIA DAS ITS

Desenvolver e implementar campanhas
efectivas de informação, educação e
comunicação sobre SSR, ITS e HIV (Spots
Rádio,TV) que sejam culturalmente
apropriadas, de modo a apoiar a divulgação
de mensagens sobre práticas sexuais seguras
dirigidas aos grupos-alvo.

% Homens e mulheres entre 15-49 anos
que conhecem o uso do preservativo e
limitação de relações sexuais a um único
parceiro não infectado como métodos de
prevenção de HIV.

Capacitar os ACS (praticantes de medicina
tradicional, matronas, parteiras tradicionais,
APEs e activistas da área de saúde) em
rastreio de SSR, ITS e HIV garantindo a
referência e ligação aos serviços na US.

# ACS treinados em matéria de SSR, ITS
e HIV.

Promover o uso correcto e consistente de
preservativo masculino e feminino.

% Mulheres e homens de 15-49 anos que
tiveram 2 ou mais parceiros sexuais nos
últimos 12 meses que relataram o uso
do preservativo durante a última relação
sexual.

Desenvolver e reproduzir material IEC
apropriado sobre ITS e HIV aos grupos da
população em maior risco de aquisição e
transmissão de ITS.

# Materiais IEC desenvolvidos e
reproduzidos.

Implementar um pacote de prevenção
abrangente para adolescentes e jovens,
incluindo o fortalecimento da prevenção
integrada de ITS e HIV e a promoção de saúde
sexual reprodutiva.

# SAAJ a implementar o pacote de
prevenção abrangente e integrado para
adolescentes e jovens.

PNC ITSHIV/SIDA,
DEPROS,
CNCS

26%
Homens
29% Mulheres
(2015)

—

—

—

56%
Homens
59%
Mulheres

PNC ITSHIV/SIDA,
DEPROS,
CNCS

—

—

3000

3000

3000

PD

PD

PD

PD

536 SAAJ
Alterna-tivo
(2017)

PD

PD

PD

PD

PNC ITSHIV/SIDA,
Programa
de Saúde
Escolar e do
Adolescente

177 SAAJ
Especí-fico
(2017)

Introduzir a vacina do HPV para raparigas dos
9-13 anos no SNS.

Introduzida a vacina de HPV para raparigas
dos 9-13 anos no SNS.

Programa
Alargado de
Vacinação

—

—

—

X

X

Aumentar o acesso aos serviços de profilaxia
Pós-Exposição (PPE) e apoio as vítimas de
violência sexual.

#Unidades Sanitárias que prestam
serviços de atendimento integrado às
vítimas de violência baseada no gênero.

DNAM Unidade de
Género

1320
(2017)

PD

PD

PD

PD
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Estratégia 1.1. Promover comportamento sexual saudável e seguro
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Meta/Ano

Estratégias e Actividades
por Objectivo Específico

Indicador

Responsável

Linha de Base

2018

2019

2020

2021

PNC ITS-HIV/
SIDA

1320
(2017)

1269

PD

PD

PD

PNC ITS-HIV/
SIDA

250
(2017)

300

350

400

450

PNC ITS-HIV/
SIDA
CNCS,
DEPROS

—

2

4

8

12

Local de
implementação

Integração do pacote de serviços mínimos de
ITS em todos os sectores da US de modo a
melhorar o acesso aos serviços de prevenção
e tratamento de ITS para mulheres grávidas,
população-chave, adolescentes e PVHIV.

# US a implementar o pacote de serviços
mínimos de ITS de forma integrada.

Capacitar os provedores em matéria de
estigma e discriminação de modo a melhorar
o aceso da população-chave as Unidades
Sanitárias.

Provedores capacitados em matéria de
estigma e discriminação.

Envolver a comunidade e a opinião dos líderes
comunitários e sociedade civil na mudança
das normas sociais e comunitárias, de modo
a difundir mensagens sobre práticas sexuais
seguras atravésatravés dos comités de
cogestão.

# Relatórios de comités de cogestão
realizados em que se abordam questões
ligadas a práticas sexuais seguras.

Meta/Ano

Estratégias e Actividades
por Objectivo Específico

Indicador

Responsável

Linha de Base

2018

2019

2020

2021

72%
(2017)

80%

85%

95%

95%

PNC ITS-HIV/
SIDA

—

90%

90%

95%

100%

DCL
INS

—

500

500

500

500

2018
(PD)

PD

75%

85%

95%

Nacional

Estratégia 1.2. Promover um ambiente acolhedor e políticas inclusivas na prevenção das ITS

Local de
implementação

Objectivo Específico 2: Promover a detecção precoce,
diagnóstico correcto e tratamento adequado das ITS

Oferecer aconselhamento e testagem para
a sífilis na consulta pré-natal para reduzir o
risco de transmissão da Sífilis congénita.

% Mulheres grávidas atendidas na CPN
testadas para sífilis na primeira CPN.

Fortalecer a implementação do rastreio
das ITS na população com maior risco
de transmissão e aquisição de ITS
(Adolescentes, M. grávida, MTS, HSH e
PVHIV) a cada consulta na US.

# Pacientes rastreiados para ITS a cada
consulta clínica.

Definir, reproduzir e disponibilizar protocolos
de testes diagnósticos com objectivo de
garantir o diagnóstico atempado.

# Protocolos de testes diagnósticos
reproduzidos e distribuídos.

Proporcionar de forma rotineira o
aconselhamento e testagem do HIV a todos
os casos de ITS.

# Pacientes com ITS aconselhados e
testados para o HIV.
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Estratégia 2.1: Melhorar o rastreio das ITS e diagnóstico de pessoas infectadas
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Meta/Ano

Estratégias e Actividades
por Objectivo Específico

Indicador

Responsável

Linha de Base

2018

2019

2020

2021

# Novos casos de ITS
diagnosticados e tratados.

PNC ITS-HIV/
SIDA
DSMC

603,757
(2016)

663,370

691,828

721,361

PD

Oferecer tratamento para a sífilis na primeira
consulta pré-natal para reduzir o risco de
transmissão da Sífilis congénita.

Mulheres grávidas rastreadas e tratadas
para a sífilis na CPN.

DSMC

PD (2017)

PD

PD

PD

PD

Garantir o tratamento correcto da Sifílis a
todos recém-nascidos de mães não-tratadas
até 30 dias antes do parto ou tratadas
inadequadamente e/ou com parceiro (s)
sexual (is) não-tratado (s).

RN de mães com Sífilis que receberam
tratamento na maternidade.

PD

PD

PD

PD

PD

43%
(2017)

50%

60%

70%

80%

Local de
implementação

Estratégia 2.2: Garantir o tratamento adequado das ITS
Reforçar a colaboração com os serviços de
base comunitário (PMT, APEs, Conselheiros
e educadores de pares) e melhorar o acesso
aos cuidados de saúde primário.
Actualizar o Guião para a Prevenção e
Tratamento de casos das ITS e garantir a
disseminação, reprodução e implementação
do mesmo.

Nacional

Disponibilizar algoritmos actualizados de
tratamento das ITS às USs.
Tratar os casos de ITS e seus contactos com
medicamentos de eficácia comprovada.

DSMC

Estratégia 2.3: Melhorar a notificação e seguimento dos parceiros e/ou contactos

Alertar e educar as pessoas com ITS sobre os
riscos de transmissão das infecções e apoiálos a incluir comportamentos preventivos
e de redução de riscos sexuais nas suas
decisões.
Reproduzir e distribuir notificações/convites
aos parceiros e ou contactos de casos de ITS
para o rastreio e diagnóstico de ITS.

% Contactos notificados,
rastreados e diagnosticados
e tratados a partir de um caso
de ITS.

PNC ITS-HIV/
SIDA,
DSMC

Nacional

Fortalecer o aconselhamento clínico para
motivar o paciente com ITS a notificar os seus
parceiros para o tratamento.

Reforçar o protocolo sobre a notificação,
seguimento e busca dos parceiros ou
contactos, especialmente entre as mulheres
grávidas e homens com corrimento uretral.
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Meta/Ano

Estratégias e Actividades
por Objectivo Específico

Indicador

Responsável

Linha de Base

2018

2019

2020

2021

10%
Testes de
Sífilis
(2017)

13,40%

13,07%

17,70%

20%

2%
Medicamentos
(2017)

4%

6%

8%

10%

90%
Testes de
Sífilis
(2017)

86,60%

86,93%

82,30%

80%

98%
Medicamentos
(2017)

96%

94%

92%

90%

—

X

—

—

—

—

40

220

1300

1650

—

—

—

—

X

Local de
implementação

Objectivo Específico 3: Garantir recursos adequados para
implementar as intervenções
Estratégia 3.1: Garantir recursos financeiros adequados para implementar as intervenções
Advogar para o reforço da prevenção e
controlo das ITS a nível nacional recorrendo ao
caso de investimento.
% Financiamento do Orçamento do
Estado para actividades de prevenção e
tratamento das ITS.

DPC

Optimizar os recursos de diferentes
programas e departamentos do MISAU
envolvidos na prevenção e tratamento das ITS.
Fortalecer a colaboração financeira entre o
nível central, as DPS, doadores e parceiros
locais.

% Financiamento de outras fontes para
além do Orçamento do Estado.

DPC

National

Alocar e incrementar recursos financeiros
para a implementação das actividades de
prevenção e tratamento das ITS.

Estratégia 3.2: Capacitar os provedores de saúde
Actualizar o pacote de formação dos
provedores de saúde no manejo de ITS.

Pacote de formação dos provedores de
saúde no manejo de ITS actualizado.

PNC ITS-HIV/
SIDA

Apoiar formações contínuas e em serviço
dos clínicos nas Unidades Sanitárias de modo
a garantir que todos adquiram informação
actualizada em matéria de ITS.

# Provedores capacitados em Manejo das
ITS.

AApoiar a mentoria e supervisão regular na
implementação de serviços de supervisão e
manejo das ITS.
Incluir intervenções de prevenção e
tratamento das ITS actualizados nos currícula
de formação inicial.
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Currícula de formação inicial actualizados.
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PNC ITS-HIV/
SIDA,
DCL, DSMC,
VBG e SAAJ

PNC ITS-HIV/
SIDA,
Direcção de
Formação

Ministério de Saúde
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Capacitar formadores em epidemiologia,
prevenção, diagnóstico e tratamento de ITS
(manejo das ITS).
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Meta/Ano

Estratégias e Actividades
por Objectivo Específico

Indicador

Responsável

Linha de Base

2018

2019

2020

2021

—

X

—

—

—

—

X

—

—

Local de
implementação

Definir e disseminar os fluxos de diagnóstico
(algoritmo de testagem) para a Sífilis,
gonorreia e clamídia.

Fluxos de diagnóstico da Sífilis, gonorreia
e clamídia definidos e disseminados aos
laboratórios de eferência.

INS,DCL PNC
ITS-HIV/SIDA,
DSMC

Elaborar, reproduzir e disponibilizar
procedimento operacional padrão para a
testagem laboratorial das ITS.

Procedimento operacional Padrão para a
testagem laboratorial das ITS elaborado.

DCL
INS

Estabelecer a rede laboratorial de referência
para a confirmação do diagnóstico da
sífilis e de complicações de ITS definindo
responsabilidades.

Rede laboratorial de referência para a
confirmação do diagnóstico da sífilis e de
complicações de ITS, estabelecida.

DCL
INS

—

X

—

—

—

INS
DCL

—

—

X

—

—

CMAM

PD

PD

PD

PD

PD

CMAM

—

X

X

X

X

CMAM

PD

PD

PD

PD

PD

CMAM

PD

PD

PD

PD

PD

INS
PNC ITS-HIV/
SIDA

—

—

X

—

X

Desenvolver e implementar um plano de
controlo da qualidade de testagem de Sífilis.

Plano de controlo da qualidade de testagem
de Sífilis desenvolvido e implementado.

—

Nacional

Estratégia 3.3: Fortalecer a capacidade laboratorial

Garantir o fornecimento adequado e regular
de testes de Sífilis às US.

# Testes de Sífilis distribuídos.

Reforçar o preenchimento de mapa de
consumo de testes rápidos de sífilis.

# Testes de Sífilis distribuídos e
justificados.

Disponibilizar medicamentos de eficácia
comprovada para o tratamento dos casos de
ITS e dos seu(s) parceiro(s)sexual(is).

# Medicamentos distribuídos.

Garantir a distribuição e disponibilidade
contínua de preservativos.

# Preservativos distribuídos.

Nacional

Estratégia 3.4: Garantir o acesso aos medicamentos, testes e preservativos

Objectivo Específico 4: Fortalecer a Informação Estratégica
para garantir a gestão programática com base em evidências
Estratégia 4.1: Revitalizar o Sistema de Vigilância Epidemiológica e Promover
a realização de Inqueritos

Promover de forma sustentável o uso
de dados de vigilância para estabelecer
intervenções prioritárias e monitorar os
resultados e progresso das mesmas e
informar os regimes de tratamento.

Sistema de Vigilância das ITS estabelecido
e resultados disseminados a cada 2 anos.

Nacional

Conduzir a monitoria regular da etiologia das
ITS e resistência antimicrobiana ao gonococo.

Alinhar os dados de laboratório com os dados
da vigilância das ITS e os de rotina.
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Indicador

Responsável

Linha de Base

2018

2019

2020

2021

IDS/IMASIDA realizado a cada 5 anos.

INS,
PNC ITS-HIV/
SIDA

2015

—

—

—

X

IBBS em População-Chave realizados a
cada 2 anos.

INS,
PNC ITS-HIV/
SIDA

2012

X
(MTS,
Reclusos)

—

X
(HSH)

—-

Realizar e divulgar a avaliação do impacto da
introdução do duplo teste HIV/Sífilis na CPN.

Avaliação do impacto da introdução do
duplo teste HIV/Sífilis na CPN, realizada e
divulgada.

INS, SMI
PNC ITS-HIV/
SIDA

—

X

—

—

—

Realizar e disseminar o estudo das etiologias
e resistência antimicrobiana ao gonococo em
colaboração com diverssas instituições.

Estudo das etiologias e resistência
antimicrobiana ao gonococo realizado e
disseminado.

INS, SMI
PNC ITS-HIV/
SIDAUEM,
DCL,HCM

—

X

—

—

—

—

X

—

—

95%
(2017)

98%

100%

100%

100%

—

—

—

X

—

Promover a realização de inquéritos e análise
de conhecimento, atitudes e práticas de
modo a estimar a magnitude do problema de
ITS na população-alvo.

Nacional

Meta/Ano

Estratégias e Actividades
por Objectivo Específico

Nacional

Estratégia 4.2: Fortalecer a Pesquisa

Definir e actualizar projecções futuras ou
metas baseadas no conhecimento prévio
sobre as ITS, dados de rotina e estudos de
incidência e prevalência disponíveis.

Metas de ITS definidas e actualizadas
baseadas no conhecimento prévio,
dados de rotina e estudos de incidência e
prevalência de ITS disponíveis.

PNC ITS-HIV/
SIDA

Reforçar o preenchimento adequado
e reporte completo dos instrumentos
harmonizados das ITS através da
retroinformação mensal e visitas de
supervisão e apoio técnico.

Proporção de distritos que
reportam dados de ITS completos e
atempadamente.

PNC ITS-HIV/
SIDA
DPS

Conduzir 2 avaliacões programáticas do
meio-termo e final da implementação do
Plano Estratégico.

Avaliacões programáticas do meiotermo e final da implementação do Plano
Estratégico realizadas.

PNC ITS-HIV/
SIDA
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2016

Nacional

Estratégia 4.3: Fortalecer as áreas de Monitoria e Avaliação
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VI. MONITORIA E AVALIAÇÃO DO
PLANO ESTRATÉGICO

Tabela 4: Matriz dos indicadores para a Monitoria e
Avaliação das ITS
Indicadores

A identificação de intervenções a serem medidas ajudam na determinação dos
progressos alcançados na redução da prevalência das ITS.
Em alguns casos a medição dos indicadores poderá ser feita através de estudos,
recolha de resultados de vigilância epidemiológica ou dados de rotina. Em outros
poderá ser feita através da descrição de acções para a prevenção e controlo das
ITS. Por exemplo, a implementação de acções específicas como o aumento do
rastreio e testagem das ITS poderá conduzir ao aumento de novos casos de ITS
uma vez que maior número de pessoas infectadas serão identificadas.
Os indicadores foram seleccionados com base em padrões desenvolvidos pela
OMS e na possibilidade de apresentar evidências necessárias para a análise
periódica das políticas, directrizes e protocolos nacionais.
Neste sentido, são apresentados indicadores que:
1. Avaliam o peso e tendências resultantes das síndromes e ITS resultantes de
etiologias específicas (ex: síndrome de secreção uretral e úlcera genital);
2. Servem de base para a planificação do programa (ex: prevalência de Sífilis
na CPN);
3. Servem de base para avaliar os esforços de gestão do programa (ex: formação
de provedores de saúde e rastreio de sífilis na primeira consulta pré-natal).
A matriz de monitoria e avaliação da estratégia para a prevenção e -controlo
das ITS (Tabela 4) providencia uma indicação geral dos resultados e impacto
pretendidos.
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Definição
(Numerador e Denominador)

Frequência Fonte de Dados

IMPACTO
Prevalência de
Sífilis na mulher
grávida

N: # de mulheres grávidas com o
teste de sífilis positivo na consulta
pré-natal;
D: # de mulheres grávidas
testadas para sífilis na consulta
pré-natal.

Cada
2 anos
Mensal

Ronda de
Vigilância
Epidemiológica

% de MTS com
teste positivo
para Sífilis

N: # de MTS com confirmação do
diagnóstico de sífilis positivo (RPR
reactivo e TPPA/TPHA positivo);
D: # MTS testados para sífilis
(Tamanho da amostra).

Cada
2 anos

IBBS

% de HSH com
teste positivo
para Sífilis

N: de HSH com confirmação de
teste de sifilis positivo;
D: # HSH testados para sífilis
(Tamanho da amostra).

Cada
2 anos

IBBS

Mensal

Dados
programáticos
de rotina
SISMA

Número de casos N: Número de casos novos de
novos de Úlcera úlcera genital em adultos durante
o período de reporte.
Genital
Número de
casos novos
de corrimento
uretral

N: Número de casos novos de
corrimento uretral entre homens
adultos durante o período de
reporte.

Número de
casos novos
de corrimento
vaginal

N: Número de casos novos de
corrimento vaginal entre homens
adultos durante o período de
reporte.

Incidência auto
relatada de ITS e
ou sintomas de
ITS na população
geral

N: # pessoas que reportam
sintomas de ITS nos últimos 12
meses;
D: # População geral (Tamanho da
amostra) e Adolescentes (15-24
anos).

Ministério de Saúde

Mensal

Mensal

Cada
5 anos

Dados
programáticos
de rotina
SISMA
SISMA
IDS/IMASIDA

IDS/IMASIDA

61

Indicadores

Definição
(Numerador e Denominador)

Frequência Fonte de Dados

Incidência auto
relatada de ITS
(sintomas) na
população-chave

N: # da população chave que
reportam sintomas de ITS nos
últimos 12 meses;
D: # of KPs respondents
(Tamanho da amostra)
*desagregado por MTS e HSH.

Cada
2 anos

IBBS

Incidência auto
relatada) entre
adolescentes e
jovens

N: # Adolescentes que reportam
sinais e sintomas de ITS nos
últimos 12 meses;
D: # Adolescentes 15-24 anos
(Tamanho da amostra).

Cada
5 anos

IDS/IMASIDA

N: # casos positivos de
Gonococos (presença de
diplococos intracelulares
Gram negativos ou isolados de
Gonococos em cultura);
D: # homens rastreiados.

Cada
2 anos

Dados de
vigilância
epidemiológica
Estudos
etiológicos

Positividade
da Sífilis em
mulheres
grávidas

N: # mulheres grávidas testadas
positivas para a Sífilis na CPN;
D: # mulheres grávidas
rastreiadas na CPN.

Anual

Dados de rotina
CPN

Percentagem
de populaçõeschave que
reportaram
o uso de
preservativo
com o seu
último cliente ou
parceiro

Cada
N: # de populações-chave que
reportaram o uso de preservativo 2 anos
com o seu último cliente;
D: # de (MTS,HSH,PID, Recluso)
que reportaram sexo transactional
na última relação sexual.

Positividade de
Gonococos

N: # casos positivos de
Gonococos (presença de
diplococos intracelulares
Gram negativos ou isolados de
Gonococos em cultura);
D: # rastreiados – Amostra
uretral, cervical e anal.

Incidência de
Gonorreia

RESULTADO
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Cada
2 anos

IBBS

Dados de
vigilância
epidemiológica

Plano Estratégico para a Prevenção e Controlo das ITS 2018-2021

Indicadores

Definição
(Numerador e Denominador)

Frequência Fonte de Dados

PRODUTO
Percentagem da
população-chave
que identifica
correctamente
formas de
transmissão de
ITS/HIV

N: # população-chave que
identifica correctamente (3 /5
formas de transmissão de HIV;
D: # Tamanho da populaçãochave do Inquérito.

Cada
2 anos

IBSS

% Homens e
mulheres entre
15-49 anos que
conhecem o uso
do preservativo
e limitação
de relações
sexuais a um
único parceiro
não infectado
como métodos
de prevenção de
HIV

N: # homens e mulheres que
identifica correctamente (3 /5
formas de transmissão de ITS/
HIV;
D: # Tamanho da população de
homens e mulheres do Inquérito.

Cada
5 anos

IDS/IMASIDA

N: # casos de ITS diagnósticados
# Casos de ITS
diagnosticados e e tratados;
D: # Casos de ITS.
tratados

Mensal

Dados
programáticos
de rotina
SISMA

Contactos
rastreados e
identificados
a partir de um
caso de ITS

N: # contactos rastreados e
identificados;
D: # Caso índice aconselhado.

Mensal

# Populaçãochave que
receberam
serviços de ITS

Serviços de ITS: rastreio,
diagnóstico ou tratamento de ITS
etiológico ou sindrómico.

Mensal

Ministério de Saúde

Dados
programáticos
de rotina
Instrumentos
de registo C&T
TARV
Livro de registo
de consulta
externa
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Indicadores

Definição
(Numerador e Denominador)

Frequência Fonte de Dados

Mulheres
grávidas
rastreadas e
tratadas para a
sífilis na CPN

N: # mulheres grávidas rastreadas Mensal
para a sífilis na CPN;
D: # mulheres grávidas atendidas
na CPN.
N: # mulheres grávidas tratadas
para a sífilis na CPN de acordo com
o tratamento indicado no Guia
nacional de ITS;
D: # mulheres grávidas como
teste de sífilis positivo na CPN.

Dados
programáticos
de rotina
SISMA

# PVHIV
rastreadas
para ITS a cada
consulta clínica

N: # PVHIV rastreadas para ITS;
D: # PVHIV.

Ficha de
seguimento
C&T

Mensal

INSUMOS
Proporção de
Centros de
Saúde com
pelo menos 2
profissionais de
saúde treinados
no manejo das
ITS

N: Centros de Saúde com pelo
menos 2 profissionais de saúde
Anual
treinados no manejo das ITS;
D: Todos os Centros de Saúde que
prestam serviços de ITS.

Proporção
de distritos
que reportam
dados de ITS
completos e
atempadamente

N: Dados reportados completos
de Centros de Saúde com pelo
menos 2 profissionais de saúde
treinados no manejo das ITS;
D: Todoas distritos que prestam
serviços de ITS.

#Testes de Sífilis
distribuídos
reportados
# Medicamentos
distribuídos
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Anual

Relatórios de
Formações DPS

VII. ORÇAMENTO
O Orçamento para o presente Plano estima-se em 910,182,654.82 MT
(Novecentos e dez milhões, cento e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta
e quatro meticais e oitenta e dois centavos) correspondente a $ 15,169,710.91
dolares americanos, distribuídos para os 4 anos e por objectivo estratégico de
acordo com a Tabela 5.
O valor será suportado pelo Orçamento Geral do Estado e contribuições dos
parceiros estratégicos do sector, incluindo as actividades cobertas que constam
no Plano Económico e Social (PES).
Para uma execução efectiva do orçamento são importantes, entre outras medidas,
a inscrição das intervenções ligadas as ITS como uma actividade prioritária a ser
financiada pelo OGE nos diferentes planos anuais ministeriais e, integrado na
matriz da Direcção Nacional de Planificação e Cooperação no Plano Económico
e Social (PES). No caso do não financimento do plano na totalidade, parte das
outras actividades deverão ser financiadas pelos parceiros estratégicos. Neste
sentido, afigura-se importante o reforço da comunicação com os parceiros e a
partilha do Plano e respectivo orçamento.

Tabela 5: Orçamento do Plano Estratégico de Acção
2018-2021

SISMA

Mensal

Dados CMAM

Mensal

Dados CMAM

Plano Estratégico para a Prevenção e Controlo das ITS 2018-2021

Objectivos Específicos

MZN

USD

Fortalecer as Actividades de prevenção
primária das ITS

5,203,601.80

86,726.70

Promover um ambiente acolhedor e políticas
inclusivas na prevenção das ITS

20,397,052.25

339,950.87

Garantir recursos adequados para
implementar as intervenções

310,000.00

5,166.67

Capacitar os provedores de saúde em manejo
de ITS

5,160,400.00

86,006.67

Fortalecer a capacidade laboratorial

318,600.00

5,310.00

Garantir o acesso aos medicamentos e testes

834,641,844.02

13,910,697.40

Fortalecer a informação estratégica para garantir 44,151,156.75
a gestão programática com base em evidências

735,852.61

Total

15,169,710.91

Ministério de Saúde

910,182,654.82
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