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Taxa Mediana de Prevalência do HIV

2009

Mulheres grávidas de 15-49 anos

14%

Região Norte (grávidas de 15-49)

8%

Região Centro (grávidas de 15-49)

15%

Região Sul (grávidas de 15-49)

22%

Áreas Urbanas (grávidas de 15-49)

22%

Áreas Rurais (grávidas de 15-49)

10%

Mulheres grávidas de 15-24 anos

12%

Taxa Mediana de Prevalência de Sífilis

2009

Mulheres grávidas de 15-49 anos

2.4%

Região Norte (grávidas de 15-49)

5.8%

Região Centro (grávidas de 15-49)

2.0%

Região Sul (grávidas de 15-49)

1.8%

Áreas Urbanas (grávidas de 15-49)

2.1%

Áreas Rurais (grávidas de 15-49)

2.6%
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PREFÁCIO
Em três décadas, a infecção pelo vírus de imunodeficiência humana (HIV) tornou-se uma das mais
importantes e devastadoras pandemias contemporâneas. Desde a sua detecção tornou-se uma das
condições clínicas mais pesquisadas em todo o mundo, gerando desafios diversos aos governos de cada
País.
Desde a identificação do primeiro caso de SIDA, em 1986, o Ministério da Saúde estabeleceu um sistema
de vigilância do HIV a partir de 1988 através das Rondas de Vigilância Epidemiológica bienais, o que
permite estimar a prevalência do HIV na população usando dados obtidos em mulheres grávida de 15-49
anos atendidas nas Consultas Pré-Natal (CPN).
A Ronda de Vigilância Epidemiológica (RVE) de 2009 é a mais recente actualização de dados colhidos a
partir do Sistema de Vigilância Epidemiológica do HIV em Moçambique. O objectivo principal do
Sistema de Vigilância é de acompanhar as tendências na prevalência do HIV aos níveis regional e
nacional ao longo do tempo.
Neste relatório são apresentados os resultados da RVE 2009, incluindo as projecções de prevalência
futura e do impacto demográfico da epidemia do HIV ao nível regional e nacional, ajustadas com base no
primeiro inquérito nacional de prevalência, riscos comportamentais e informação sobre o HIV e SIDA
em Moçambique (INSIDA), também realizado em 2009 sob base demográfico actualizada com os
resultados do Recenseamento Geral de População e Habitação realizado pelo INE em 2007.
Os dados da vigilância Epidemiológica em combinação com os dados do INSIDA evidenciam que o
número de novas infecções pelo HIV, sobretudo em jovens no centro do país é maior e continua a
acontecer com elevada frequência. Embora a prevalência do HIV mostre sinais de estabilização no norte
do país e inferior em relação ao centro e sul, grande parte da população vivendo com o HIV nesta região
ainda não tem acesso ao tratamento devido a fraca cobertura do TARV, por isso a cobertura do tratamento
deve constituir prioridade no futuro.
A redução do impacto do HIV na população requer o envolvimento de todas as instituições públicas,
privadas, parceiros nacionais e internacionais e à população geral baseada nos princípios de
responsabilidade conjunta e programas integrados.
Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a todos os que, directa ou indirectamente, contribuíram
para a formulação deste importante documento.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
A presente publicação apresenta os resultados mais recentes da Ronda de Vigilância Epidemiológica do
HIV realizada em 2009 (RVE 2009) assim como, as projecções sobre o seu Impacto Demográfico em
Moçambique. Para a monitoria desta epidemia no País temos como recurso o Sistema de Vigilância
Epidemiológica (SVE) da epidemia baseado em postos sentinela (PS) seleccionados no território
nacional. A Vigilância do HIV é realizada uma vez a cada dois anos (bienal) e tem como objectivo
principal acompanhar as tendências na prevalência do HIV aos níveis regional e nacional ao longo do
tempo.
Tendo sido primeiramente estabelecido em 1988 pelo Ministério da Saúde, com um posto sentinela
localizado na cidade de Maputo, o SVE passou em 1994 a contar com mais dois PS nas cidades de Tete e
Chimoio e, em 1996 um quarto posto foi estabelecido na Beira. Em 2000, o sistema passou a abranger
zonas rurais e reforçou as zonas urbanas com 20 postos. Em 2001, o sistema passou a contar com um total
de 36 postos em todas as Províncias e nas três regiões de Moçambique. Os PSs foram seleccionados de
modo a se obter prevalências cada vez mais representativas para os níveis regional e nacional.
Para o ano de 2009, os dados foram recolhidos durante um período de seis meses, com início em Março
de 2009. Em cada PS foram seleccionadas as primeiras 300 mulheres grávidas que se apresentaram para a
sua primeira consulta pré-natal. A cada mulher seleccionada efectuou-se a recolha de amostras
biológicas e de dados demográficos.
Os resultados obtidos na RVE 2009 reforçam o perfil reportado na RVE 2007 de uma epidemia madura
cujas prevalências mostram diferenças pronunciadas entre as regiões do País. Os resultados das RVE
sugerem que as taxas de prevalência do HIV constadadas na RVE tendem a mostrar uma estabilização
tanto a nível regional como nacional.
A RVE 2009 abrangeu um total de 13,373 mulheres grávidas em 36 PS. Foram excluídas do estudo 313
mulheres por não obedecerem aos critérios de elegibilidade. Outras 121 foram excluídas pelo facto das
suas amostras biológicas não terem sido testadas. No final, foram analisados os dados de 12,939
mulheres grávidas com base no “software” estatístico R.
Para além da RVE, realizou-se em 2009, pela primeira vez em Moçambique, o Inquérito Nacional de
Prevalência, Riscos Comportamentais e Informação sobre o HIV e SIDA em Moçambique (INSIDA).
Este inquérito visava (i) determinar a prevalência da infecção pelo HIV na população em geral; (ii)
avaliar comportamentos e factores sociais de risco associados à infecção por HIV; e (iii) avaliar o
impacto das campanhas de informação sobre o HIV e SIDA. Os resultados do INSIDA são de extrema
importância para o País. Com o INSIDA, pela primeira vez, foi possível obter-se estimativas directas de
prevalência do HIV em mulheres, homens, crianças, por província e por faixas etárias. Estas estimativas
são mais precisas porque resultam de dados colhidos directamente a partir de uma amostra representativa
de agregados familiares em cada província. Contudo, é importante mencionar que a RVE e o INSIDAsão
estudos complementares e de metodologias diferentes.
Em 2010, para completar esta informação, combinou-se os dados da RVE 2009 com os resultados do
INSIDA, do Censo 2007 e dos programas de prevenção de transmissão vertical (PTV) e de tratamento
antiretroviral (TARV), o que permitiu a produção de estimativas da prevalência e das projecções de
impacto demográfico do HIV e SIDA para o nível regional e nacional. O conjunto de informação
produzido por estes estudos contribuirá para o desenho e implementação eficiente de estratégias e
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políticas de combate à epidemia do HIV em Moçambique.
Para a produção de estimativas de prevalência e das projecções de impacto demográfico do HIV e SIDA
foi usado o Spectrum através do “Epidemic Projection Package” (EPP). Este pacote ajusta a curva da
epidemia e aos dados da vigilância, projectando o curso passado e futuro da epidemia e seus intervalos de
confiança denominados limites de plausibilidade. Os limites de plausibilidade indicam o grau de
precisão da estimativa. Este modelo foi igualmente usado para ajustar as tendências regionais e nacionais
da prevalência do HIV nos anos anteriores.
Os resultados da RVE 2009 mostram que a prevalência do HIV na população adulta não alterou entre
2002 e 2009. A taxa mediana da prevalência nacional observada em mulheres grávidas na RVE 2009 foi
de 14%. Moçambique apresenta um grau de maturação regional diferente com três epidemias distintas.
As três regiões do País apresentam, à semelhança do observado nas rondas anteriores, diferenças
pronunciadas: a região Sul composta pela Cidade de Maputo e províncias de Maputo, Gaza e Inhambane,
apresenta os níveis mais altos de prevalência, seguida pela região Centro composta pelas províncias de
Sofala, Manica, Tete e Zambézia, e depois pela região Norte composta pelas províncias de Nampula,
Cabo Delgado e Niassa.
A prevalência nacional em adultos projectada pelo Spectrum a partir de combinação de dados da RVE
2009 com os resultados do INSIDA 2009 para 2011 foi de 11.4%. Tendo em conta os limites de
plausibilidade desta estimativa, esta taxa pode estar entre os 10% e 13%. Segundo a metodologia do
EPP/Spectrum, para a região Sul, a prevalência projectada para a população adulta em 2011 é de 18% e,
está entre os limites de plausibilidade de 16% e 20%. Para a região Centro, a prevalência estimada para a
população adulta é de 13% e, está entre os limites de plausibilidade de 11% e 15%. Para a região Norte, a
prevalência estimada para a população adulta é de 5% e, está entre os limites de plausibilidade de 4% e
7%.
As principais recomendações deste relatório são:
1. Elaboração mais atempada de relatórios de vigilância epidemiológica do HIV e do
impacto demográfico do HIV e SIDA para permitir que as entidades dos programas de
intervenção na promoção, prevenção e controle das ITS, HIV e SIDA possam planificar as suas
actividades com base na situação mais actualizada da realidade.
2. Divulgação dos resultados ao nível nacional, sobretudo nos postos sentinela que fizeram parte
desta ronda de vigilância epidemiológica para permitir que os técnicos de saúde acompanhem a
evolução da epidemia e apoiem na tomada de decisão ao nível local.
3. Realização de estudos complementares para avaliar formas alternativas de se fazer a vigilância
do HIV e outras infecções de transmissão sexual (ITS) com base nos serviços de rotina do
Sistema Nacional de Saúde de Moçambique.
4. Expansão da cobertura de TARV e PTV para atingir os compromissos adquiridos pelo estado e
oferecer cuidados a todos os Moçambicanos vivendo com o HIV.
5. Criação de um programa de garantia de qualidade para serologia da sífilis, tanto Rapid Plasma
Reagin (RPR) como de teste rápido treponémico que poderá ajudar na avaliação e diminuição de
erros de testagem e de interpretação de resultados.
6. Colheita de dados adicionais no âmbito do PTV, como a proporção de grávidas seropositivas que
já estão em TARV, ou a proporção de crianças que desistem mensalmente da “Opção A”,
permitirá uma modelagem da epidemia mais fidedigna.
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INTRODUÇÃO
Reconhecendo a necessidade de fornecer dados essenciais para a definição de acções de prevenção e
controlo do HIV e SIDA, bem como para avaliar o seu impacto demográfico, a ONUSIDA recomenda
desde 1998, o estabelecimento dos denominados sistemas de vigilância de 2ª geração usando duas
metodologias complementares: uma que é feita através de vigilância baseada em consultas pré-natais e
outra ao nível comunitário, que permitem uma avaliação periódica da epidemia. (UNAIDS/WHO,
2002).
A prevalência do HIV em adultos de 15-49 anos em Moçambique tem sido calculada com base nos
resultados da Vigilância Epidemiológica do HIV em Postos Sentinela. A Vigilância Epidemiológica do
HIV é um sistema de recolha de informação em mulheres grávidas de 15-49 anos atendidas em postos
sentinela durante a sua primeira consulta pré-natal (CPN). Este sistema é relativamente simples, pouco
oneroso e permite seguir as tendências da epidemia ao longo do tempo e comparar diferentes regiões do
País.
O Ministério da Saúde (MISAU) estabeleceu o Sistema de Vigilância Epidemiológica (SVE) do HIV em
1988 com um posto sentinela (PS) localizado na cidade de Maputo. Em 1994, foram abertos mais 2 PS
nas cidades de Tete e Chimoio, e em 1996 um quarto posto foi estabelecido na cidade da Beira. Em 2000,
o SVE do HIV passou a abranger zonas rurais e reforçou as zonas urbanas totalizando 20 PS. Em 2001, o
SVE passou a contar com um total de 36 PS em todo o Pais, distribuídos pelas províncias e regiões de
Moçambique. Os PSs foram seleccionados de modo a se obter as taxas de prevalência cada vez mais
representativas para os níveis regional e nacional. O historial da ronda está resumido na Figura 1.1, e
detalhado no Anexo C.
Figura 1.1. Breve historial da Ronda de Vigilância em Mulheres Grávidas, 1986-2010.
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de SIDA
reportado em
Moçambique

Primeiro encontro
sobre a situação do
HIV/SIDA em
Moçambique
Postos abertos em
Chimoio e na
Cidade de Tete
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Criação do
Conselho
Nacional de
Combate ao
HIV/SIDA

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Primeiro posto
sentinela
criado em
Maputo

Criação do
grupo tecnico
multisectorial
Posto aberto
na Beira

Introdução da
calibração com o
INSIDA e combinação
de dois testes de sífilis

2004

Realocação de
2 postos urbanos
para áreas rurais

2006 2008 2010
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para 36 postos em
todas as províncias
Expanção de 4 para
20 Pastos nas 3
regiões do país

Implementação de
testagem
centralizada, BED e
HIVDR-TS em
Maputo e na Beira
testagem
relacionada (LAT)

Durante o ano de 2009, o MISAU, através do Instituto Nacional de Saúde (INS) realizou mais uma Ronda
de Vigilância Epidemiológica do HIV e Sífilis (RVE) em mulheres grávidas em Moçambique a partir de
postos sentinela. A RVE é uma actividade do Serviço Nacional de Saúde, feita uma vez a cada dois anos.
Os dados foram recolhidos durante um período de seis meses, com início em Março de 2009.
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Neste relatório, apresentamos estimativas da taxa de prevalência do HIV nas mulheres grávidas de 15 a
49 anos de idade que participaram na RVE 2009, e também a sua extrapolação à população adulta de 15 a
49 anos de idade. Esta taxa foi ajustada pelos dados do Inquérito Nacional de Prevalência, Riscos
Comportamentais e Informação sobre HIV e SIDAem Moçambique, 2009 (INSIDA).
O INSIDA providenciou pela primeira vez, uma
estimativa nacional de prevalência do HIV
derivada de uma amostra populacional de adultos
Moçambicanos. A prevalência estimada pelo
INSIDA serve para calibrar as curvas criadas
através dos dados do sistema de vigilância
epidemiológica, permitindo assim, acompanhar as
tendências a curto prazo (entre inquéritos
populacionais).
Os resultados das RVE foram ainda combinados
com outros dados do Recenseamento da
População de 2007 (Censo 2007), os dados dos
p rog ramas naci onai s de Prevenção de
Transmissão Vertical (PTV) e de Terapia AntiRetroviral (TARV), para se obter uma visão mais
fidedigna das tendências da evolução da epidemia
e das prevalências do HIV por área de residência,
por província, por sexo e por faixa etária.

INSIDA:
A prevalência
do HIV no
norte, centro
sul
RVE:
Prevalência do
HIV em cada posto
sentinela
1988-2009

Dados
Demográficos:
Naturalidade
Mortalidade
migração,...

Impacto
Demográfico

Dados
Programáticos:
Pacientes em
TARV, PTV,...

A semelhança de outros países, em Moçambique o
sistema de vigilância do HIV está a evoluir em
resposta à disponibilidade de novos dados e
tecnologias. Em 2009, o inquérito INSIDA
providenciou novas estimativas mais precisas
sobre a prevalência nacional e regional.A partir de
2009, os dados da RVE foram calibrados com os
do INSIDA, o que garantiu resultados
consistentes entre o INSIDA e o sistema de
vigilância. O INSIDA providencia um retrato da
epidemia ao nível nacional, provincial e por faixas
etárias em 2009. As projecções de impacto
demográfico, ajustados pelo INSIDA, mostram o
impacto da epidemia hoje e no futuro.

Neste relatório são apresentados os resultados da
RVE 2009, incluindo as projecções da prevalência
futura e do impacto demográfico da epidemia do
HIV ao nível regional e nacional, ajustadas com
base no INSIDA. O presente relatório está
dividido em duas partes. A primeira parte
ap resen ta os resul tados da Vi gil ânci a
Epidemiológica do HIV em Moçambique
incluindo, a prevalência do HIV e sífilis nas
mulheres grávidas de 15-49 anos e a categorização de resistência primária ao tratamento antiretroviral, e
a segunda, os dados sobre o seu impacto na esfera demográfica no nosso País.
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PARTE 1: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO HIV E SÍFILIS
1.1

METODOLOGIADAVIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA

1.1.1

OBJECTIVOS

O objectivo principal da Ronda de Vigilância Epidemiológica do HIV e Sífilis em mulheres grávidas é
produzir informação que possa ajudar na prevenção e no controlo do HIV na população.
Os objectivos específicos da ronda incluem:
1. Determinar a taxa da prevalência de sífilis e da infecção por HIV nas mulheres grávidas na sua
primeira visita à consulta pré-natal (CPN) em qualquer gravidez;
2. Correlacionar a prevalência do HIV com as características demográficas e geográficas
seleccionadas;
3. Monitorar as tendências da prevalência e da incidência do HIV através do tempo e entre
subpopulações de mulheres grávidas que atendam a CPN;
4. Comparar as tendências da incidência estimada através da infecção recente na vigilância da CPN,
com as tendências da incidência do HIV em Moçambique estimadas através do modelo
Spectrum;
5. Desenvolver estimativas e projecções de prevalência do HIV na população em geral e nas
regiões;
6. Monitorar o surgimento de resistência adquirida do HIV a drogas anti-retrovirais.

1.1.2

SELECÇÃO DAPOPULAÇÃO SENTINELA

A transmissão do HIV em Moçambique ocorre primariamente através de relações heterossexuais
desprotegidas na população geral. Assim, de forma a se caracterizar melhor a epidemia, a vigilância
epidemiológica tem como alvo grupos populacionais que sejam sexualmente activos. Desde 1988, as
RVE, tem repetidamente sido feitas em mulheres grávidas. As mulheres grávidas constituem o grupo
mais prático para estas pesquisas uma vez que são sexualmente activas, facilmente definidas e acessíveis,
e procuram cuidados que requerem, por rotina, a colheita de sangue para o teste de sífilis. As mulheres
grávidas são também em geral representativas da população sexualmente activa.
As mulheres que participaram na ronda de vigilância epidemiológica para o HIV e sífilis, usando a
metodologia de testagem anónima não-relacionada (UAT) foram consecutivamente recrutadas em cada
posto sentinela a partir da data oficial do início do inquérito (veja oAnexo B). Utilizou-se uma amostra de
300 mulheres por PS.
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Figura 1.2. Os Postos Sentinela
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dados: Grupo Técnico Multisectorial e
Sérgio Maló, Departamento de Geografía - UEM,
Maputo, 2008

1.1.3 SELECÇÃO DOS LOCAIS SENTINELA
De 1988 a 2004, a selecção dos postos sentinela tem sido orientada pelo MISAU, com a colaboração do
Grupo Técnico Multisectorial (GTM) a partir de 1999. A expansão dos PS iniciou em 2000 quando se
passou de 4 para 20 PS, e de novo em 2001, quando houve a participação de um total de 36 postos de todas
as 11 províncias nas 3 regiões do País.
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Figura 1.3. Expansão da Rede de Vigilância Sentinela
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Os locais eram seleccionados através de
um processo complexo de definição que
tinha em consideração províncias que
Centro
tinham corredores comerciais e aquelas
Sul
que não tinham. No mínimo, os PS teriam
que ter laboratórios clínicos e oferecer
consultas pré-natais. Aexpansão dos locais
em 2001 também incluiu um crescimento
no número de locais rurais participando
na ronda, de 9 para 17. Sempre que
possível, solicita-se aos locais individuais
Ano de Ronda
a participarem em todas as RVE de
maneira a assegurar a análise das tendências ao longo do tempo, por local, por região, e a nível nacional.
Apartir de 2007, todos os PS ofereciam serviços de PTV gratuitos e integrados nas CPN.
1.1.4

Norte

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS PARTICIPANTES

Os critérios de inclusão para as mulheres foram os seguintes:
1) Ter uma gravidez confirmada;
2) Ter 15-49 anos de idade;
3) Estar a frequentar um dos PS pela primeira vez durante a gravidez corrente;
4) Aceitar fazer o teste de sífilis;
5) Não estar a procura de assistência num posto fora do local normal e não ter sido referida ao PS por
outra unidade sanitária.
Estes critérios foram desenhados de forma a assegurar que as metodologias de vigilância sentinela
fossem implementadas em todos os locais para que se evitasse a amostragem viciada ou duplicada.
1.1.5

DESENHO E TAMANHO DAAMOSTRA

O número total de mulheres a ser recrutadas durante o período de amostragem em cada um dos 36 PS foi
de 300, obedecendo aos critérios de inclusão acima referidos. O tamanho de 300 amostras foi baseado
nas recomendações da ONUSIDA, tomando em consideração a estimativa da prevalência do HIV nas
clínicas de CPN a serem examinadas e o intervalo de confiança desejado. Um tamanho de amostra de 250
foi determinado como sendo adequado para cada PS. O tamanho total da amostra a ser colectado foi
ajustado para 300 mulheres por posto de modo a assegurar a recolha suficiente em cada PS. Com esta
amostra, é possível detectar mudanças de prevalência maior de 50-100% ao nível de cada PS,
dependendo da prevalência no posto.
TAMANHO TOTAL DA AMOSTRA
O tamanho total da amostra determinado, incluindo as amostras adicionais de Maputo, Beira e Xai-Xai,
foi de 12,800. Isto equivale a aproximadamente 600-1,200 mulheres por província. Este número iria
permitir a detecção de uma mudança proporcional entre 10-20% através do País e uma mudança de 30%
da prevalência numa base regional (assumindo uma prevalência total de aproximadamente 15%) sobre o
tempo.
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As participantes do estudo não são escolhidas aleatoriamente da população de mulheres grávidas em
Moçambique, mas as mulheres são agrupadas por PS. Para estimar o impacto do processo de
agrupamento no poder da pesquisa, usou-se a medida de correlação entre grupos (ICC) da ronda de 2007,
que foi estimado como sendo 0.06 e que corresponde a um efeito de desenho de 18.9 (Donner, 2000). A
seguir, fez-se uma análise de conglomerados seleccionados aleatoriamente para avaliar o impacto de
uma ICC de 0.06 no poder de detecção de uma diferença significativa de prevalência entre dois
inquéritos, assumindo α=0.05 e um tamanho de amostra de 10,800 em cada inquérito. As análises
demonstram que com um poder de 80% pode-se detectar uma diferença de prevalência ao nível nacional
de 6% entre duas rondas.
Figura 1.4. Curva de Poder para a Comparação da Prevalência do HIV entre Rondas ao Nível Nacional
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Teste estatístico usando teste Z de (unpooled) e um nível de significância de 0.05 e um Intercorrelation Coeficiente 0.06.

1.1.6

RECOLHADEAMOSTRAS DE SANGUE E DE DADOS

Acolheita de dados e amostras para a ronda está integrada na rotina da CPN. Os procedimentos rotineiros
para executar o PTV, incluindo o aconselhamento e testagem do HIV e a testagem da sífilis, foram
igualmente garantidos.
A ronda de vigilância epidemiológica do HIV e sífilis nas mulheres grávidas é conduzida através da
utilização de métodos UAT. A todas as mulheres, independentemente da sua elegibilidade para o estudo,
foram oferecidos o teste e o tratamento da sífilis sem custos.
Para a realização do inquérito, foram abordadas todas as mulheres grávidas que frequentaram a CPN no
PS durante o período de estudo. Dados demográficos básicos foram recolhidos a partir das fichas das
mulheres, incluindo:
• Um código anónimo que foi usado para relacionar dados demográficos e amostras de
sangue;
• Idade - estimativa da idade actual se esta for desconhecida;
• Número de gravidezes - independente do número de nados;
• Paridade;
• Residência - bairro;
¹Estimativas do ICC e análises de poder feito por Ray Shiraishi, CDC.
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•
•
•

Período de Residência - número de anos em que a mulher vive nessa área;
Ocupação - uma lista de ocupações foi providenciada; caso nenhuma fosse aplicável,
deixou-se uma questão aberta de ''outra'', ''qual'' para incluir;
Ocupação do marido - uma lista de ocupações foi providenciada; caso nenhuma fosse
aplicável, deixou-se uma questão aberta de ''outra'', ''qual'' para incluir.

A enfermeira supervisora fazia primeiro a triagem da mulher para verificar os critérios de inclusão,
incluindo o consentimento informado para a participação na ronda. A enfermeira também escrevia o
código no tubo de vacutainer e num cartão que ficava com a mulher até que recebesse os resultados do
teste da sífilis.
Após a colheita dos dados demográficos e de fecundidade, a enfermeira colhia a amostra de sangue para a
testagem de sífilis. O teste de RPR para a sífilis era feito no laboratório da US enquanto a mulher
esperava. A enfermeira preparava os testes rápidos de HIV e sífilis e depois preparava o papel de filtro
(DBS) com gotas de sangue para a testagem centralizada do HIV em Maputo.
Após a execução do teste de RPR, o técnico de laboratório registava na ficha de recolha de dados do
inquérito (Apêndice D), o código e o resultado do teste de sífilis, e entregava o resultado do teste de sífilis
com o número à enfermeira.
A enfermeira comunicava o resultado da testagem de sífilis e administrava o tratamento que fosse
necessário. O técnico de laboratório arrumava os DBS depois de serem secados.
1.1.7

RESPONSABILIDADES DAEQUIPAPROVÍNCIAL

Com vista a fortalecer a qualidade de colheita de dados da RVE em Moçambique estabeleceu-se uma
equipa que inclui três níveis de organização, o nível central que foi constituído por profissionais das
várias direcções do MISAU, GTM e parceiros Centros de Prevenção e Controle de Doenças do EUA
(CDC) e Health Policy Initiative (HPI). Responsabilizou-se as Direcções Provinciais de Saúde (DPS) em
indicar os profissionais para complementar o nível provincial e o distrital para a realização desta
actividade, em particular para cada unidade sanitária. Ao nível provincial um supervisor provincial, em
cada PS fazia parte da equipa uma enfermeira de Saúde Materno Infantil (SMI), o técnico de laboratório e
um supervisor local. No decurso desta actividade, estavam envolvidos no total 119 profissionais da saúde
que representam cada unidade sanitária que constituem PS ao nível nacional.
A enfermeira de SMI tinha a responsabilidade de desenvolver a maior parte das actividades durante a
ronda, incluindo a recolha de dados, preparação de amostras, aconselhamento e obtenção de
consentimento informado das participantes.
O técnico de laboratório tinha que fazer o RPR e a embalagem das amostras para envio a Maputo.
Também observava a qualidade de colheita da amostra através da inspecção visual dos cartões de DBS.
O supervisor distrital comunicava com a companhia de logística para confirmar as datas de entrega das
amostras, e com os supervisores províncias e centrais para informar sobre os progressos da actividade de
forma semanal. Verificava a consistência dos dados preenchidos nos questionários e a qualidade de
colheita das amostras. Tinha a responsabilidade de assegurar o stock de testes e reagentes, e de matérias
necessárias para completar as actividades da ronda.
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O supervisor provincial da ronda visitava cada US pelo menos duas vezes (uma no inicio e outra no
meio do processo) para verificar se o decurso das actividades estavam a ser desenvolvidas de forma
consistente com o protocolo da ronda, manter actualizada a equipa central, compilar e mandar
informação semanalmente sobre as actividades concluídas e amostras colectadas, assim como, resolver
problemas identificados pelas US e pelo INS.
1.1.8

TREINO DAEQUIPADE CAMPO

O INS realizou três formações regionais, com duração de 5 dias em Maputo para a zona sul (Maputo
Cidade, Maputo Província, Gaza e Inhambane), na Beira para a região Centro (Manica, Sofala, Zambézia
e Tete), e em Nampula para a região Norte (Nampula, Cabo Delgado e Niassa). A formação incluiu
instrução didáctica e prática e abrangeu quatro componentes:
1) Conceitos da ronda;
2) Colheita de dados;
3) Colheita de amostras de sangue;
4) Supervisão e controlo de qualidade.
O pessoal do nível central conduziu os treinos usando um manual padronizado com informação
detalhada e fotos sobre a metodologia de colheita de dados, colheita de amostras e armazenamento de
amostras. Em 2009, o algoritmo de interpretação dos resultados de sífilis foi incorporado no treino para
que todos os aspectos éticos fossem tratados de forma uniforme pelos PS.
1.1.9

TRABALHO DE CAMPO

Em todos os PS (36), foram preenchidas as fichas de recolha de dados e colhidas amostras em papel de
filtro posteriormente armazenadas até ao envio para a capital provincial através de uma empresa de
logística. Foi implementado um sistema de monitoria das actividades desenvolvidas pelos supervisores
indicados que verificavam as fichas de recolha de dados para observar se estavam completas, e para
corrigir erros óbvios ou inconsistências. Os supervisores provinciais recebiam as amostras e as fichas de
recolha de dados no fim do período da ronda, fotocopiavam as fichas, e enviavam as fichas originais
assim como as amostras de DBS para o Departamento de Imunologia do INS.
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Figura 1.5. Fluxo da Recolha de Dados e Sangue

Mulher grávida que foi á
primeira CPN na gravidez
corrente (15-49 anos de
idade).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amostra de sangue
colhida num tubo
comEDTA, codificado
apenas com o código da
ronda de vigilância,
enviado ao laboratório
regularmente ao longo
do dia.

1.
2.

3.
4.

Amostras enviadas ao
Departamento de
Imunologia para o teste
do HIV, pelo menos uma
ve z e m ca da dua s
semanas.

CLINICA PRÉ-NATAL
(Enfermeira)
Completar o exame de rotina e pedir o
consentimento para participação na
ronda.
Copiar os dados demográficos da
ficha pré-natal das mulheres elegíveis
para o formulário da ronda.
Fornecer o código anónimo á mulher
Colher 5-10 ml de amostra de sangue
total para o teste RPR e rotular o tubo
com o Código.
Efectuar o teste rápido do HIV e da
sífilis e fornecer o resultado á mulher.
Preparar 2 cartões de DBS com 5
círculos e enviar ao Departamento de
Imunologia do Instituto nacional de
Saúde para a testagem do HIV em
Maputo

Todos laboratórios dos postos
(Técnicos de laboratório)
Executar o teste RPR usando o
plasma.
Registar os resultados da sífilis e
reportar os resultados no registo do
laboratório, devolver o registo à
enfermeira da CPN.
Realizar todas as actividades de
controlo interno de qualidade.
Enviar amostras de DBS e registos ao
Laboratório Central de Imunologia
pelo menos a cada duas semanas.

Laboratório de Imunologia
(Técnicos de laboratório)
1.
2.
3.
4.

Executar todos os procedimentos de
controlo interno de qualidade e
armazenar a -20ºC.
Executar e registar o resultado do
ELISAno CSPRO.
Executar e resgistar o resultados da
testagem BED.
Para amostras que preencham os
critérios elegíveis para a avaliação d a
resistência, armazenar a -20ºC,
preparar e enviar ao laboratório de
genotipagem.

Resultado do teste da sífilis
codificado enviadopara a
enfermeira. A enfermeira
identifica a mulher pelo código
e escreve no cartão e fornece o
tratamento se necessário.

Resultado do teste de
resistência codificado enviado
de volta á clínica para a
enfermeira compartilhar com a
utente, quando necessário.

Laboratório de genotipagem
(NHRLS, Canada)
Baseado num algoritimo
sequencial, genotipar até
que um tot al de 47
amostras genotipadas com
sucesso tenha sido atingido
em cada região do país.

Cópia dos resultados em
formato electrónico e físico
enviada ao Departamento de
Imunologia para entrada na
base de dados.
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1.1.10 TESTAGEM LABORATORIAL CENTRALIZADA
Como previamente descrito, a testagem para o HIV usando o DBS foi realizada centralmente usando o
algoritmo descrito na Figura 1.6.
Figura 1.6. Testagem Centralizada para o HIV e Controlo de Qualidade
Sangue seco em papel de filtro (DBS)

ELISA 1:
Vironostika HIV Uniform II plus O1

Resultado Reactivo

Resultado Não Reactivo

ELISA 2: Murex HIV 1-2-O2

Resultado Reactivo

POSITIVO

NEGATIVO

Resultado Não Reactivo

NEGATIVO

Notas:
1. O Vironostika HIV Uniform II plus O é fabricado pelo bioMérieux bv nos Países Baixos;
2. O Murex HIV 1-2-O é fabricado pela Abbott na Inglaterra.

PROCESSAMENTO DE DADOS LABORATORIAIS
Um sistema para entrada de dados de CSPro (versão 3.3, US Census Bureau, Estados Unidos) foi
utilizado para permitir o registo, seguimento, e captura de resultados de testagem laboratorial de todas as
amostras DBS da RVE 2009. O sistema permite a definição do protocolo de testagem e de controlo de
qualidade e define automaticamente as placas de testagem e listas aleatórias de amostras para controlo de
qualidade externo.Alem disso, permite a captura directa dos resultados do processo de testagem.
GARANTIADE QUALIDADE
Para propósitos de garantia de qualidade, efectuaram-se os seguintes procedimentos:
• Todos os técnicos envolvidos no processo de testagem das amostras no laboratório de
referência de serologia do INS foram submetidos a um processo de certificação de
testagem; do qual estiveram aptos dois profissionais de saúde.
• Foram incluídos controles negativos e positivos em DBS em cada corrida de ELISA.
Estes serviram como controles internos para além daqueles já incluídos nos testes
comerciais utilizados.
• No fim do processo de testagem, 10% das amostras de cada dia de testagem foram
aleatoriamente seleccionadas e enviadas para re-testagem num laboratório externo, no
National Institute for Communicable Diseases (NICD) na África de Sul, o que resultou num total
de 1,254 amostras que foram re-testadas no NICD.
• Previa-se que na observância de taxas de discordância superiores a 10% conduziriam a uma retestagem de todas as amostras num laboratório externo, o que não foi necessário.
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TESTAGEM DE INCIDÊNCIA
Os DBS provenientes de todos os locais foram utilizados para testagem da incidência. Para este
propósito, todas as amostras positivas para HIV foram testadas usando o teste BED. Os resultados da
testagem de BED mostraram baixa correlação entre as corridas de testagem, motivo pelo qual não foram
incluídos os resultados de testagem de incidência neste relatório.
TESTAGEM PARARESISTÊNCIA
Amostras de DBS HIV positivas de quatro locais dois em Maputo Cidade (Centro de Saúde José
Macamo e Centro de Saúde Primeiro de Junho), e dois em Sofala (Ponta Gea e Chingussura) foram
utilizadas para testagem de resistência aos fármacos anti-retrovirais. As amostras foram enviadas para
um laboratório acreditado para genotipagem de HIV pela OMS, o National HIV and Retrovirology
Laboratories (NHRLS), no Canada. As regiões da enzima transcriptase reversa e da protease no gene pol
foram sequenciadas para detectar mutações associadas com a resistência a fármacos anti-retrovirais.
Também foram recolhidas amostras de Xai-Xai com o mesmo objectivo. Todavia e durante o processo de
recolha de amostras detectou-se que provavelmente o número mínimo requerido de amostras não seria
atingido no tempo previsto, tendo-se consequentemente parado com a recolha de amostras antes de se
concluir o número desejado e Xai-Xai não foi incluído na testagem de resistência.
1.1.11 GESTÃO DE DADOS E DA AMOSTRA
Um total de 36 pessoas foram designadas como responsáveis para a garantia de qualidade nos seus PS;
onze supervisores provinciais e três supervisores nacionais foram identificados e atribuída a
responsabilidade de verificarem regularmente a qualidade. De modo a garantir que o processo decorresse
sem interrupções e para cumprimento dos procedimentos do protocolo foram disponibilizados aos
supervisores provinciais cartões de crédito de celular para efectuarem ligações regulares. Contudo, é
importante realçar que nem todos os PS têm acesso regular ao telefone ou a outras modalidades de
serviços de comunicação.
O supervisor provincial realizou duas visitas a cada posto, uma no início e outra no meio do processo de
recolha. Aprimeira visita de supervisão foi acompanhada por supervisores de nível central.
Foram preparados livros de registo em papel duplicado. Guardava-se uma cópia do registo no PS
enquanto a outra era enviada ao INS para digitação. Para assegurar a ligação das amostras aos dados,
todas as amostras eram rotuladas com uma etiqueta de código de barras previamente impressa. Um
formulário de controlo de qualidade era preenchido pela enfermeira, identificando todas as questões de
qualidade que tenham surgido ao preparar as amostras.
Após o envio do material recolhido nos PS pela companhia de logística, os técnicos de laboratório e o
coordenador do estudo verificavam a consistência entre os formulários e as amostras e a respectiva
qualidade. As amostras eram transferidas gradualmente para o laboratório para que se procedesse com o
seu armazenamento. Todas as amostras recebidas eram registadas.
1.1.12 DIGITAÇÃO DE DADOS
A digitação decorreu nas instalações do INS no MISAU. Actividades específicas decorreram durante o
processo de entrada de dados de maneira a garantir a sua qualidade. Primeiro, usou-se o programa EpiInfo (versão 3.5.1, CDC, Atlanta) para a elaboração da base de dados, o que permite a definição de saltos
e validações automatizadas para simplificar o processo de limpeza de dados. Posteriormente foram
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seleccionados e treinados digitadores independentes. Foi utilizado o processo de dupla digitação para a
entrada e comparação dos dados e as diferenças verificadas eram corrigidas pelo supervisor/gestor de
dados. Os resultados dos testes serológicos registados na base de dados de CSPro foram incluídos a base
de Epi Info através de um código de barra que identificava cada amostra. Diariamente, os ficheiros
electrónicos eram gravados num disco rígido separado e num USB drive.
Ao longo deste processo foi verificada a falta de alguns dados o que fez com que se excluíssem algumas
fichas por não apresentarem amostras para serem testadas ao nível do laboratório de referência nacional.
1.1.13 ANÁLISE DE DADOS
Utilizou-se o programa R (versão 2.9.2, R Development Core Team) para a manipulação e realização de
análise estatística. Os dados da testagem do laboratório de referência e a base de dados digitadas foram
convertidos para poderem ser lidos neste programa permitindo a correcção e realização da limpeza dos
dados e a criação de tabelas de frequência para a posterior análise. Utilizou-se o programa Stata (versão
11, StataCorp LP, College Station) para análise de tendências. A estimação e projecção de prevalência
nacional foram feitas com os modelos EPP e Spectrum, descritos na Parte 2 deste relatório.
Gerou-se frequências de todas as variáveis, incluindo a representação cruzada de variáveis como idade e
paridade em tabelas, para identificar entradas anómalas. Posteriormente foram analisados os dados de
forma conjunta, entre técnicos do INS e do GTM, com assistência técnica do HPI e CDC.
A prevalência de sífilis e de infecção por HIV foi calculada por variáveis demográficas relevantes tais
como idade, posto sentinela. Foram estimadas prevalência mediana e médias ponderadas por região e
calculados intervalos de confiança de 95%.
PREVALÊNCIA DO HIV
A prevalência do HIV foi calculada de acordo com variáveis demográficas relevantes, tais como a idade,
o estado civil e a localização geográfica. Foram calculados e reportados a mediana, o intervalo, os quartis
e interquartis da prevalência por PS. Foram reportadas as tendências da prevalência em idades
específicas, desde 2001 até a presente ronda. Foi calculado o intervalo de confiança de 95% para todas as
estimativas da prevalência do HIV por posto sentinela.
Foram preparadas projecções matemáticas de prevalência e incidência do HIV. Os métodos e resultados
serão detalhados na Parte 2 deste documento.
PREVALÊNCIA DE SÍFILIS
Foram calculadas taxas para a positividade-RPR, positividade no teste rápido e positividade para ambos
os testes combinados. Em particular, para cada um destes (RPR, rápido, ambos os testes combinados)
será calculado e reportado:
1. Proporção de positivos para cada PS.
2. Prevalência média, mediana, valor interquartil por região e nacional.
Diferentes métodos de testagem para a sífilis foram usados em diferentes rondas de vigilância em
Moçambique. Para comparar a distribuição de prevalência de sífilis entre a RVE 2007 e 2009 optou-se
por utilizar métodos não-paramétricos devido à selecção não-aleatória dos postos sentinela. Para
comparar a prevalência de sífilis entre as RVE 2007 e 2009, utilizou-se o teste Wilcoxon com
observações pareadas para avaliar se existe diferença entre a distribuição de prevalências nos postos
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sentinela observadas nas duas RVE. Para comparar a distribuição de prevalência entre as regiões do País
em 2009, usou-se o teste Wilcoxon para duas amostras.
1.1.14 ANÁLISE DE TENDÊNCIAS DE PREVALÊNCIA AO LONGO DO TEMPO
Para avaliar se a prevalência do HIV é crescente ou decrescente ao longo das últimas rondas, utilizou-se a
técnica estatística de regressão. Os modelos de regressão permitem avaliar se a tendência da prevalência
do HIV é crescente, ou decrescente, e se a mudança é significativa em termos estatísticos. Um modelo de
efeitos mistos foi usado para modelar as tendências na prevalência ao nível nacional, regional, e por zona
de residência urbana ou rural. Modelos foram desenvolvidos para o período de 2004-2009 e,
separadamente, para o período 2002-2009; em ambos os casos incluíram-se só dados de postos abertos
ao longo do período. Decidiu-se que os dados de 2002 pareciam mais consistentes com as outras rondas
em comparação com 2004, assim, optou-se por reportar aqui as tendências observadas segundo os
modelos do período 2002-2009.
1.1.15 ANÁLISE DE RESISTÊNCIA PRIMÁRIA
Aresistência do vírus de imunodeficiência humana aos fármacos anti-retrovirais (ARVs) é um fenómeno
evolutivo durante o qual estirpes resistentes são seleccionadas e estabelecidas no organismo. A
resistência aos anti-retrovirais pode ser classificada em primária quando não existe exposição prévia aos
ARV´s e secundária quando esta ocorre após exposição aos fármacos. Existem três mecanismos que
resultam no surgimento de resistência primária:
a) Resistência “de novo”;
b) Estabelecimento Darwiniano de estirpes resistentes, devida a grande infidelidade da retrotranscrição e
c) Transmissão de estirpes resistentes do vírus, que podem ocorrer por via sexual, parental e
vertical.
Assim, a prevalência de resistência primária é influenciada por factores como:
a) Prevalência de resistência na população envolvida em comportamentos de risco;
b) Acesso ao TARV;
c) Tendências de prescrição médica e
d) Proporção de indivíduos em tratamento que obtém uma supressão viral completa e sustentada.
A rápida expansão do serviço de TARV leva a preocupação pelo surgimento de resistência primária. O
TARV em Moçambique iniciou em 2002 com a distribuição dos ARVs através do sistema público
principalmente por meio de organizações não-governamentais com actividades na área de saúde. Em
2003, sobre abordagem de Hospital de Dia (HdD), o TARV começou a ser disponibilizado no Serviço
Nacional de Saúde em pequena escala, nas unidades sanitárias das capitais provinciais. A rápida
expansão e descentralização decorreram a partir de 2006 com a disponibilização do TARV não só em
áreas urbanas, mas também nas áreas rurais.
Em 2004, com excepção da Cidade de Maputo que continha 8 Unidades Sanitárias (US) disponibilizando
o TARV, as restantes províncias apresentavam entre uma a três US´s disponibilizando este serviço. A
descentralização do TARV proporcionou maior acesso a este serviço existindo neste momento 220 US´s
disponibilizando o serviço. Moçambique observou um aumento na cobertura de TARV de 2004 a 2009 de
3% a 39%, tendo assim 218,996 pacientes em tratamento até ao final de 2010.
A história da infecção e dos programas de TARV nos países desenvolvidos mostra que o
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desenvolvimento de resistência aos ARVs é inevitável. Enquanto que nesses países várias opções de
regimes terapêuticos estão disponíveis, o mesmo não acontece em países em vias de desenvolvimento,
havendo assim a necessidade de implementação de medidas que retardem e minimizem o
desenvolvimento de resistência em pacientes em tratamento, que por sua vez terá um impacto directo na
prevalência de resistência primária através da transmissão do vírus resistente a outras pessoas.
Fez-se uma análise conjunta dos resultados de testagem para resistência em duas rondas consecutivas
(2007 e 2009).
ÁREAS DE ESTUDO
Pelos motivos acima descritos, o Ministério de Saúde adoptou as recomendações da OMS de introduzir a
vigilância de HIVDR-TS nas rondas de vigilância epidemiológica. Duas áreas geográficas com maior
história de acesso ao TARV foram seleccionadas em 2007, Beira e Maputo Cidade. Em 2009 foi
acrescentada uma nova área geográfica de Xai-Xai (Tabela 1.1).
POPULAÇÃO DE ESTUDO
A população do estudo foi constituida por mulheres grávidas atendidas nas primeiras consultas prénatais, com idade entre 15-25 anos de idade, na primeira gestação sem exposição anterior aos fármacos
antiretrovirais, com infecção confirmada pelo laboratório de referência, e sem relato de teste positivo de
HIV anterior.
UNIDADES SANITÁRIAS SELECCIONADAS
Em 2007, foram seleccionados dois postos sentinela em Maputo Cidade, nomeadamente Centro de
Saúde José Macamo e CS 1º de Junho, e dois postos sentinela na cidade da Beira, CS Ponta Gêa e CS
Chingussura, por serem os únicos postos sentinela nas áreas geográficas seleccionadas e por terem fluxo
suficiente para permitir a recolha de amostras sem estender a ronda por muito tempo adicional. Em 2009
foi acrescido o CS de Xai-xai na província de Gaza na zona Sul que posteriormente foi excluído por
motivo de não atingir o número de amostras esperado dentro do período definido para a sua recolha
(Tabela 1.1).
PREPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AMOSTRAS
A preparação de amostras de DBS foi igual ao processo descrito acima para a Ronda. As amostras de
2007 foram conservadas em geleiras em temperatura entre 4-8ºC, enquanto que em 2009 foram
conservadas a temperatura ambiente ao nível de cada PS. Depois de se terminar com a testagem do HIV
no INS os DBS foram conservados em congeladores a -20ºC. (Figura 1.3).
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Tabela 1.1. Sítios Identificados para Monitoria de Resistência Primária em 2007 e 2009, nas Regiões
Centro e Sul do País.
Região

Centro

Sul

Área
Geográfica

Beira

Maputo
Cidade

Cobertura
de TARV
adulto em
2007*
23%

54%

Cobertura
de TARV
adulto em
2009*
38%

77%

Unidade
Sanitária

Inclusão na
análise de
HIVDR-TS

Início de
prescrição de
TARV

CS Ponta Gêa

2007, 2009

JUL-2006

CS Chingussura

2007, 2009

MAI-2003

H G José Macamo

2007, 2009

JUN-2007

CS 1º de Junho

2009

JAN-2007

CS Xai Xai

-

SET-2005

IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS PARAGENOTIPAGEM
Em 2007, em cada PS verificou-se a elegibilidade das amostras avaliando-se a idade, gestação, história
de testagem do HIV, resultado de teste rápido de HIV feito no local, e historial de exposição aos ARVs.
Posteriormente, a elegibilidade foi confirmada no laboratório de referência depois de se efectuar dois
testes de ELISA2 sequenciais (Tabela 1.2). Em 2009, a elegibilidade foi avaliada directamente no
laboratório de referência depois de efectuar-se o teste de ELISA (Tabela 1.3).
TAMANHO DA AMOSTRA E ABORDAGEM E STATÍSTICA
Utilizou-se a metodologia de Lot Quality Assurance (Garantia de Qualidade por Lotes) recomendada
pela OMS para minimizar o número de amostras que precisam ser genotipadas (Myatt & Bennett, 2008),
descrito na Figura 1.3. O algoritmo seguinte aplica-se de forma independente para cada uma das três
classes principais de ARV e para cada região geográfica. O algoritmo é aplicado as amostras de forma
sequencial na ordem em que foram colhidas. Inicialmente avalia-se a sequência das primeiras 34
amostras. No caso de não se identificar nenhuma mutação de resistência, considera-se que a prevalência
de resistência transmitida a classe de ARV em causa é <5% na área geográfica. Assim, não existe
necessidade de se avaliar mais amostras para aquela região e classe. No caso de se observar mais que uma
mutação primária nas primeiras 34 amostras avaliadas, mais 13 sequências deverão ser avaliadas. Após a
avaliação das 47 amostras, se 6 ou mais amostras tiverem mais que uma mutação primária à determinada
classe deARV, conclui-se que a prevalência é >15% na área geográfica representada. Se encontrar-se 2-5
amostras com pelo menos uma mutação primária à determinada classe de ARV, conclui-se que a
prevalência de resistência transmitida é entre 5-15% na área geográfica.

² O teste de despiste foi Vironostika HIV Uniform II plus (bioMérieux bv, Países Baixos). Amostras com resultado reactivo foram
confirmadas com Murex HIV 1-2-O (Abbott, Inglaterra). Amostras descordantes foram consideradas como HIV-negativas.
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APLICAÇÃO DO ALGORITMO DE LOT QUALITY ASSURANCE PARA CATEGORIZAÇÃO
DE PREVALÊNCIADE RESISTÊNCIAPRIMÁRIA
Na prática, todas as amostras elegíveis foram testadas, embora o algoritmo só precise de um número
reduzido de amostras genotipadas.
Figura 1.7. Resumo do Tamanho da Amostra Estimado para Aplicação do Algoritmo de Lot Quality
Assurance
nº de Amostras colhidas em DBS
(Beira=1100, Maputo=1400, e Xai Xai=1000)
nº de Amostras elegíveis para análise de resistência primária
(Idade da mulher <25 anos, primeira gravidez, sem exposição ao ARV, HIV-1 positivo)
(Beira=60, Maputo=60 e Xai Xai=60)
nº de Amostras sequenciadas e analisadas com sucesso
(Beira=47, Maputo=47 e Xai Xai=47)

Devido à necessidade de se chegar a um mínimo de 47 amostras para cada área geográfica para garantir
que o algoritmo possa ser aplicado, estimou-se em função da prevalência do HIV e distribuição etária da
população de grávidas atendidas nos postos incluídos. A amostra de mulheres grávidas que se esperava
abranger foi estimada em 1100 na Beira, 1400 em Maputo, e 1000 em Xai-Xai (Figura 1.7).
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Figura 1.8. Algoritmo de Lot Quality Assurance (garantia de qualidade por lotes)
Aplica-se a cada classe ou droga de interesse em cada região geográfica de forma independente.

Efectuar a genotipagem das
primeiras 34 amostras

Identificou-se 1 ou mais
amostras com mutações
primárias?

Amostras
insuficientes

Não

Não é possível classificar
o nível de resistência

Resistência <5% na
área representada

Sim

Efectuar genotipagem
de mais 13 amostras

Amostras
insuficientes

Não é possível
classificar a resistência

1-5 mutações
Avaliar o número de amostras
que tenham
>= 1 mutacão primária

6 ou mais
mutações

Resistência> 15%
na área representada

Resistência entre 5-15% na
área representada
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1.1.16 METODOLOGIA DE VIGILÂNCIA DE SÍFILIS
O sistema de vigilância do HIV não só permite obter, em cada PS, dados da serovigilância do HIV, mas
também os de sífilis. Neste relatório apresentamos resultados da testagem de sífilis em 2009. Também
apresentamos a comparação de dados de sífilis entre 2007 e 2009.
Os testes serológicos para detectar infecção com sífilis dividem-se em duas categorias, nãotreponémicos e treponémicos. Os testes não-treponémicos usam antígenos que não são específicos para
infecção de sífilis, e os testes treponémicos usam o antígeno T. pallidum que é específico para sífilis.
As unidades sanitárias (US) que constituem a rede de vigilância têm laboratórios, o que permite o uso de
um teste não-treponémico, denominado Rapid Plasma Reagin (RPR). Em 2004, durante a RVE, foi
utilizado um teste rápido treponémico, Determine Syphilis PT (Abbott Laboratories, país de fabrico
desconhecido) em todos os postos sentinela, em vez do RPR enquanto que, em 2007 voltou-se a usar o
RPR. Em 2008 o Sistema Nacional de Saúde introduziu o teste rápido treponémico SD Bioline 3.0
(Standard Diagnostics, Corea do Sul), e em 2009 utilizou-se o RPR (vários fabricantes) e ou SD Bioline
em paralelo. A Tabela 1.2 resume as metodologias de testagem para sífilis que foram utilizadas durante
cada ronda desde o ano 2000.
Tabela 1.2. Evolução do Uso de Diferentes Tipos de Testagem de Sífilis desde 2000-2009, Moçambique.
Assays
RPR (não-treponémico)
Teste Rápido (treponémico)

2000

2001

2002

2004

X
X

X

X

2007

2009

X

X
X

INTERPRETAÇÃO DOS TESTES
Para a ronda de 2007, as mulheres com teste positivo são referidas como RPR-positivas, e podem ser
falsos positivos biológicos devido a outro organismo infeccioso cujos anticorpos reagem com o RPR. A
literatura mostra que até 28% dos resultados de RPR em mulheres grávidas são falso positivos biológicos
(Peeling, 2004), embora um estudo em Sofala classificou 11% dos resultados de RPR como falso
positivos biológicos.3 Em 2009, pela primeira vez utilizou-se dois testes complementares. Uma mulher
com teste rápido reactivo e RPR qualitativa reactiva foi considerada como infectada com Treponema
pallidum.
GESTÃO CLÍNICA DA SÍFILIS DURANTE A RONDA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
O teste (não-treponêmico) de RPR nas mulheres grávidas usado na primeira visita pré-natal é um
padrão de cuidados actualmente em vigor em Moçambique. Em casos onde o teste de RPR não está
disponível, a testagem rápida da sífilis (treponêmico) é uma alternativa aceitável ao teste RPR.
Durante a ronda de vigilância, as utentes foram testadas com ambos os métodos, o que está acima do
actual padrão de cuidados. A fim de assegurar um cuidado apropriado durante a ronda, o seguinte
algoritmo de tratamento foi seguido:

³ Calculada com dados apresentadas em: Montoya, P. J.; Lukehart, S. A.; Brentlinger, P. E.; Blanco, A. J.; Floriano, F.; Sairosse, J. &
Gloyd, S. (2006), Comparison of the diagnostic accuracy of a rapid immunochromatographic test and the rapid plasma reagin test for
antenatal syphilis screening in Mozambique. Bulletin of the World Health Organization. 84(2), 97-104.
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Tabela 1.3. Algoritmo de Tratamento para Sífilis, RVE 2009.
Teste Rápido
(Treponêmico)

RPR
Interpretação Tratamento
Qualitativo

-

-

-

+

+

-

+

+

Não infectado

Não requer tratamento

Falso Positivo

Sem tratamento, repetir teste rápido e RPR
dentro de 1 mês

Tratamento
adequado ou
doença latente

Se não houver historial de um tratamento anterior
com penicilina benzantina, dar a penicilina benzantina
2.4 mU IM semanalmente x 3 semanas. Se indica um
historial de tratamento com penicilina benzantina, não
há necessidade de outro tratamento.

Infecção activa

Penicilina Benzantina 2.4 mU IM semanalmente x 3
semanas

De acordo com as directrizes nacionais para tratamento sindrómico, independentemente dos resultados
de testes laboratoriais, toda a utente com uma úlcera genital na altura da visita deve ser tratada com uma
dose de penicilina benzantina 2.4 mU IM, junto com a Azitromicina oral 1 mg e aciclovir 400 mg 3x/dia x
7 dias.
ANÁLISE ESTATÍSTICA
Uma análise univariada de factores sócio-demograficos utilizou-se para descrever a amostra. Uma
análise bivariada foi feita para descrever a relação entre a prevalência de sífilis e factores sociodemográficos. Para estimar a prevalência de sífilis ao nível nacional, regional e por área de localização
do posto, foi calculada a mediana e intervalos inter-quartis (IQR) das prevalências reportados para cada
posto. Para comparar a distribuição de prevalência entre a RVE 2007 e 2009 optou-se por utilizar
métodos não-paramétricos devido à selecção não-aleatória dos postos sentinela. Para comparar a
prevalência de sífilis entre as RVE 2007 e 2009, utilizou-se o teste Wilcoxon com observações pareadas
para avaliar se existe diferença entre a distribuição de prevalências nos postos sentinela observada nas
duas RVE. Para comparar a distribuição de prevalência entre as regiões do país em 2009, usou-se o teste
Wilcoxon para duas amostras.
1.1.17 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS
A vigilância epidemiológica em PS usando UAT é baseada em métodos que anonimizam a mulher
grávida no processo de colheita de dados e amostra para a testagem de HIV. O sangue foi colhido para
efeitos de testagem de sífilis e nenhum dado pessoal foi registado no livro da RVE 2009 que permita a
ligação da amostra a uma mulher específica. Como resultado, pediu-se o consentimento da mulher
grávida para a testagem para HIV pois ela estava informada sobre a colheita de amostras biológica para
esta actividade. Também, como o resultado do teste é anónimo, as mulheres não poderão saber o
resultado do teste através deste inquérito de vigilância epidemiológica. A metodologia UAT
implementada para a ronda de vigilância epidemiológica em Moçambique foi baseada nas directivas da
OMS (UNAIDS/WHO Working Group on Global HIV/AIDS & STI Surveillance, 2003).
No protocolo desta ronda de vigilância foram introduzidas algumas alterações aos procedimentos até
agora adoptados para que a mulher tivesse oportunidade de ter conhecimento e consentisse que a
testagem anónima fosse efectuada, protegendo assim a sua autonomia de decisão de consentir e por outro
lado, se assim o desejar, ter o direito a saber o seu estado serológico em relação ao HIV, através do teste
rápido que rotineiramente é dada opção a todas as mulheres no âmbito da PTV.
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Na prática foi obtido o consentimento individual durante o contacto inicial entre a enfermeira do SMI e as
grávidas que compareceram para a primeira consulta pré-natal. Como é rotina, a enfermeira do SMI
transmitia ao grupo de grávidas um pacote de informação sobre cuidados pré-natais incluindo todos os
procedimentos a que as mulheres são sujeitas, entre os quais a PTV do HIV. Assim, nessas palestras
foram incluídas informações sobre a vigilância epidemiológica do HIV que se caracterizavam com
informação transmitida colectivamente às mulheres:
• Sobre a necessidade de se conhecer a prevalência da infecção do HIV a nível
comunitário no âmbito da planificação de intervenções para controlo e prevenção do HIV/SIDA;
• Que aquela unidade sanitária era um posto sentinela para a vigilância da prevalência do HIV, e
que por isso se pretendia usar o remanescente do sangue que as mesmas davam para a testagem da
sífilis para posteriormente se testar anonimamente o HIV no Laboratório de Imunologia do INS;
• Tal procedimento não acarretaria qualquer risco adicional para a mulher pois seria usado o
sangue que de qualquer forma seria colhido;
• Que a testagem seria completamente anónima e teria por objectivo conhecer a prevalência da
infecção na comunidade, por forma a ajudar as autoridades de saúde a planificarem melhor
intervenções para mitigar os efeitos do HIV nas grávidas e na população em geral, e para
prevenção da transmissão do HIV da mãe para o filho;
• Era claramente explicado que apesar de a testagem do sangue ser feita posteriormente e
anonimamente, a todas as mulheres seria oferecida a opção de testagem rápida no local durante a
consulta pré-natal;
• Foi explicado que qualquer mulher tinha o direito de não consentir que o seu sangue fosse testado
anonimamente e que o mesmo se aplica a outras intervenções médicas que lhes fosse sugerida.
Aopção de conhecer o seu estado serológico em relação ao HIV está garantida pelo facto de o MISAU ter
assegurado que antes do início da ronda de vigilância epidemiológica todas as unidades que são posto
sentinela do HIV, tivessem os serviços de PTV em pleno funcionamento.
A execução da ronda de vigilância epidemiológica foi precedida por um programa de treino para todos os
trabalhadores de saúde que estariam envolvidos na sua implementação. Entre eles, contou-se com a
enfermeira de SMI que foi a pessoa responsável pela transmissão da informação sobre cuidados prénatais em colectivo às mulheres aquando da sua chegada para a consulta pré-natal. Assim, durante este
período de treino a mesma foi instruída sobre os procedimentos de informação e obtenção de
consentimento colectivo.
Em relação à monitorização à resistência aos anti-retrovirais, que foi efectuada em cinco dos postos
sentinela, foi solicitado consentimento oral individual a cada mulher detectada positiva pelo teste rápido
de HIV. Para estas mulheres o consentimento foi obtido logo depois de conhecido o resultado do teste
rápido. Como referido anteriormente todas as amostras foram anonimizadas por um código, antes do
envio para o Laboratório do INS. Os códigos das amostras positivas ficaram na posse da unidade
sanitária juntamente com o nome da grávida. A testagem de resistência não foi concluída dentro do prazo
estabelecido de 9 meses, portanto os resultados não foram devolvidos à Unidade Sanitária como foi
previsto no protocolo.

20

Vigilância Epidemiológica do HIV e seu Impacto Demográfico, Moçambique

1.2

RESULTADOS

1.2.1

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA

Num total de 13,373 fichas de dados de mulheres grávidas recolhidas, 160 foram excluídas da amostra
por não cumprirem com os critérios de inclusão, inclusive, não ter aceite fazer o teste de RPR, não ter
idade compreendida entre 15 a 49 anos, ser referidas de outra unidade sanitária, ou ter tido uma
abordagem que não cumpriam com o protocolo. Mais 153 não tinham os resultados de consentimento
informado e foram eliminadas totalizando assim, 313 mulheres excluídas da análise. Adicionalmente,
121 casos em que as amostras biológicas não foram testadas foram igualmente excluídos. Finalmente,
submeteu-se à análise estatística, um total de 12,939 mulheres grávidas (Figura 1.9 e Tabela 1.6).
Figura 1.9. Fluxograma de Selecção das Mulheres Grávidas naAmostra
13,373 Utentes abordados (inclui
todas as mulheres registadas no livro SMI)

313 Utentes excluídos
- 2 Não aceitaram RPR
- 16 Inelegíveis pela idade
- 22 Referidas
- 43 Não deram consentimento
- 110 Consentimento não registado
- 18 Excluídas na US
- 102Abordagem fora do protocolo
13,060 Utentes elegíveis
121 Utentes com amostras não
recolhidas ou não testadas
12,939 Utentes com critérios de inclusão,
amostras válidas, e resultados do laboratório

Em média, os PS requeriam 7 semanas (amplitude dois a 26 semanas) para alcançar o tamanho total da
amostra, com mais de 75% de finalizações até às 9 semanas. Em termos de controlo de qualidade externo
de testagem de HIV, a taxa de concordância entre NICD e INS foi de 99.0% (combinando resultados
positivos e negativos).
A Tabela 1.4 mostra as características demográficas das mulheres incluídas na Ronda de Vigilância de
HIV/Sífilis 2009. No geral, a população atendida na Ronda era jovem, pois mais da metade das mulheres
tinham entre 15-24 anos de idade. Por isso, nas tabelas a seguir as faixas etárias foram construídas para
que o número de mulheres em cada categoria não variasse demais. As mulheres na amostra tem educação
limitada, pois só 23.7% reportaram ter pelo menos educação secundária, e a maioria (86.7%) é casada ou
em união marital. Somente um quarto está na primeira gravidez. Um pouco mais da metade da amostra
tem menos de 10 anos de residência no mesmo bairro. Pouco mais da metade da amostra encontra-se em
postos sentinela classificados como rurais, o que se explica em parte pela sobre-amostragem que foi feita
em cinco postos urbanos para permitir a medição de resistência transmitida ao tratamento antiretroviral
do HIV, pela localização dos postos em áreas mais urbanas onde o nível de educação é maior, e pelo facto
da população das grávidas ser mais jovem que a população geral.
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Tabela 1.4. Distribuição Percentual de Mulheres Grávidas de 15-49 Anos de Idade, segundo
Características Sócio-Demográficas, Ronda de Vigilância, Moçambique 2009
Caracteristicas

Numero

Percentagem

3299
4005
2918
2717

26%
31%
23%
21%

Educação
Nenhuma
Alfabetização
EP1
EP2
Secundária ou mais
Em falta

3020
363
3565
2818
3067
106

23.3%
2.8%
27.6%
21.8%
23.7%
0.8%

Estado civil
Nunca casada
Casada
União Marital
Separada ou Viúva
Sem informação

1092
2055
9164
204
424

8.4%
15.9%
70.8%
1.6%
3.3%

5927
7012

45.8%
54.2%

Nº do anos que vive no bairro
<1 ano
1-5 anos
6-10 anos
>10 anos
NA

1510
3395
1825
5674
535

11.7%
26.2%
14.1%
43.9%
4.1%

Gestação
1ª gravidez
2 ou mais gestações
NA

3325
9563
51

25.7%
73.9%
0.4%

Total

12939

100.0%

Idade
15-19
20-24
25-29
30-49

Localização do posto
Área Rural
Área Urbana
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ATabela 1.5 mostra a distribuição da amostra em termos de tipo de ocupação das mulheres grávidas e dos
seus parceiros. As ocupações reportadas na ronda foram classificadas segundo o sistema de codificação
do INE para aumentar a comparabilidade com inquéritos e censos feitos em Moçambique.
Tabela 1.5. Distribuição Percentual do Tipo da Ocupação das Mulheres Grávidas, e dos seus
Parceiros, Ronda de Vigilância nas Consultas Pré-Natais, Moçambique 2009
Característica

Número

Percentagem

Ocupação da mulher grávida
Administrativos

85

0.7%

Camponêses

1006

7.8%

Desconhecidos

143

1.1%

9358

72.3%

Estudante

1733

13.4%

Outras ocupações

8

0.1%

Pequeno comerciante

202

1.6%

Pessoal de serviço

404

3.1%

Total

12939

100%

Administrativos

384

3.0%

Camponêses

3495

27.0%

Comerciante

1088

8.4%

Desconhecidos

1742

13.5%

Empregados domésticos

1121

8.7%

Estudante

710

5.5%

Operários agrícolas

811

6.3%

Operários não agrícolas

1240

9.6%

Outras ocupações

88

0.7%

Pequeno comerciante

611

4.7%

Pessoal de serviço

1649

12.7%

Total

12939

100%

Empregados domésticos

1

Ocupação do parceiro

Notas:
1. Inclui mulheres que fazem trabalho doméstico na própria casa.
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Tabela 1.6. Número de Mulheres Abrangidas, e entre Elas as que não eram Elegíveis, as que Recusaram,
que não Tinham Amostra Disponível, ou foram Incluídas, por Posto Sentinela, Moçambique 2009

Posto Sentinela
CS José Macamo
CS 1º Junho
HR Manhiça
CS Namaacha
CS Xai-Xai
CS Chokwé
CS Chicualacuala
CS Maxixe
CS Zavala
CS Mabote
CS 24 De Julho
HR Mocuba
HR Milange
HR Alto Molocué
CS Ponta Gêa
CS Chingussura
CS Caia Sede
HR Catandica
CS Eduardo Mondlane
HD Vila Manica
HR Espungabeira
CS Nº 3
CS Changara Sede
HR Ulongué
CS Magoé
CS Mandimba
HR Cuamba
CS Mavago
CS Marrupa
CS 25 Setembro
HG Nacala
HR Angoche
CS Erati-Namapa
CS Natite
HR Montepuez
HR Mocimba da Praia

Província
Maputo Cidade
Maputo Cidade
Maputo Província
Maputo Província
Gaza
Gaza
Gaza
Inhambane
Inhambane
Inhambane
Zambézia
Zambézia
Zambézia
Zambézia
Sofala
Sofala
Sofala
Manica
Manica
Manica
Manica
Tete
Tete
Tete
Tete
Niassa
Niassa
Niassa
Niassa
Nampula
Nampula
Nampula
Nampula
Cabo Delgado
Cabo Delgado
Cabo Delgado

Mulheres
Abrangidas

Não
1
elegíveis

Recusas

795
837
303
328
696
300
299
303
309
301
321
312
317
300
700
400
300
327
319
300
325
305
355
300
297
311
300
300
311
360
360
342
360
360
360
360

1
6
0
2
3
0
3
1
0
0
0
2
4
0
3
3
0
0
0
0
1
2
4
0
2
3
0
0
5
1
106
0
1
0
0
7

2
6
10
0
6
2
2
1
5
2
3
3
5
0
7
1
3
0
6
6
2
4
20
0
12
2
2
6
0
1
10
1
3
4
11
5

13,373

160

153

2

Sem
Amostra

Incluídas

1
1
0
1
1
0
1
1
0
0

780
802
293
326
687
298
294
301
304
298
318
290
307
300
677
383
285
327
290
294
322
299
331
300
283
306
297
293
306
357
243
341
355
355
349
348

121

12,939

12
23
0
0
0
0
0
0
0
1
0
17
1
0
13
13
12
0
23
0
0
0
0
0
0
0

Notas:
1. Motivos por não ser elegível: não aceitaram RPR, fora do intervalo etária, referidas de outra US, excluídas na US, abordagem
que não cumpre com algum aspecto do protocolo.
2. Recusou dar consentimento ou consentimento não foi registado.
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1.2.2

TAXAS DE PREVALÊNCIA DE HIV OBSERVADAS NOS POSTOS SENTINELA

A Tabela 1.7 apresenta as taxas de prevalência do HIV em mulheres grávidas de 15-49 anos de idade
observadas em cada uma das 36 Unidades Sanitárias que participaram como Postos Sentinela no Sistema
de Vigilância Epidemiológica de 2001 a 2009. Também se apresenta o número de mulheres que
participaram nas rondas de vigilância epidemiológica. As taxas de prevalência do HIV nos PS foram
calculadas, dividindo o número de mulheres com teste do HIV positivo pelo total de mulheres testadas na
quele posto.
Por ser baseada em US seleccionadas de forma não aleatória, recomenda-se resumir os dados de
prevalência utilizando a mediana das prevalências observadas nos postos sentinela, referido aqui como
prevalência mediana (Anexo B). A prevalência mediana do HIV, em mulheres grávidas de 15 a 49 anos
de idade, observada nos Postos Sentinela em 2009 é de 14%. No entanto, a mesma varia entre 2%, no
Centro de Saúde de Marrupa, província de Niassa, e 30%, no Centro de Saúde da Manhiça, na Província
de Maputo.
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Norte

Centro

Sul
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A Tabela 1.8 apresenta a prevalência mediana do HIV por faixa etária. A prevalência do HIV varia com a
faixa etária. A estimativa de prevalência mais alta foi observada na faixa etária de 25-29 anos de idade,
onde a mediana é 18.5%, e o intervalo inter-quartil é de 9.6-28.3%.
Tabela 1.8. A prevalência Mediana Observada nos Postos Sentinela por Grupo Etário, Moçambique
2009
Característica

Mediana

1º Quartil-3º Quartil

1

Grupo etário
15-19
20-24
25-29
30-49
Grupos resumidos
15-24
25-49
Nota:

8.2%
14.9%
18.5%
12.7%

4.9-12.0%
11.6-23.0%
9.6-28.3%
7.2-24.8%

12.0%
15.7%

9.0-17.9%
8.4-26.3%

1. Um quartil representa 25% dos valores reportados. O intervalo entre o 1º e 3º quartil é uma medida
da variação na amostra.

ATabela 1.9 mostra que a prevalência do HIV aumenta com o nível de educação atingida, de 11% entre os
que reportam não ter recebido nenhuma educação e 19% nos que tem educação secundária ou mais
(Figura 1.10-A). Esta diferença em parte pode-se explicar pelas diferenças em acesso à educação nas
áreas rurais comparadas com as áreas urbanas, ou pelas diferenças socioeconómicas representadas pela
diferença no nível de educação. As mulheres separadas ou viúvas tem o maior índice de prevalência,
possivelmente porque os seus parceiros morreram de SIDA. As mulheres nunca casadas têm uma
prevalência menor comparativamente aos outros estados civis (Figura 1.10-B). A prevalência é maior
em mulheres que já tiveram um ou mais filhos (Figura 1.10-C). A prevalência é quase o dobro nas áreas
urbanas comparado com as áreas rurais, 21.3 e 11.5%, respectivamente (Figura 1.10-D). A prevalência
diminui com o número de anos que a mulher está a viver no mesmo bairro (Figura 1.10-E).
Tabela 1.9. Prevalência do HIV em Mulheres Grávidas segundo características Sócio-Demográficas,
Moçambique 2001-2009 (N=12939)
Característica

Número

Prevalência HIV (%)

Educação
Nenhuma
Alfabetização
EP1
EP2
Secundária ou mais
Em falta

3020
363
3565
2818
3067
106

11.0%
14.3%
17.4%
20.0%
19.1%
17.9%

2055
9164
1092
204
424

12.7%
16.8%
19.0%
36.8%
21.0%

5927
7012

11.5%
21.3%

Estado civil
Nunca casada
Casada
União Marital
Separada ou Viúva
Sem informação
Localização do posto
Área Rural
Área Urbana
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Nº de Anos que vive no bairro
<1 ano
1-5 anos
6-10 anos
>10 anos

1510
3395
1825
5674

21.2%
18.6%
18.2%
14.2%

3325
9563
51

13.2%
18.1%
7.8%

Gestação
1ª gravidez
2 ou mais gestações
NA

Figura 1.10. Prevalência do HIV em Mulheres Grávidas segundo factores Sócio-Demográficos. RVE
2009.
A

Prevalência do HIV por Nível de Educação
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

Nenhuma

Alfabetizada

Primária EP1

Primária EP2

Secundária ou mais

Prevalência do HIV por Estado Civil

B
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

Casada

C

União Marital

Nunca Casada

Viúva ou Separada

Prevalência do HIV por Numero de Gestações
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
1
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D

Prevalência do HIV por Áreas de Residência
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Área Rural

E

Área Urbana

Prevalência do HIV por Tempo de Residência
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

1 ano

1-5 anos

6-10 anos

10 anos
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1.2.3

TENDÊNCIAS NA PREVALÊNCIACIA DO HIV EM MULHERES GRÁVIDAS

O objectivo principal da ronda de vigilância do HIV e Sífilis é o acompanhamento das tendências da
prevalência do HIV. Nesta secção são apresentados dados sobre as tendências segundo características
como região, residência, e faixa etária. Os números estão analisados em forma de medianas para reduzir a
influência de valores extremos e pelo facto dos postos sentinelas não terem sido escolhidos de forma
aleatória. A Tabela 1.10 e a Figura 1.11 mostram que a prevalência consistentemente mais baixa
registou-se em mulheres 15-19 anos de idade ao longo dos últimos anos, mas o pico mudou de 20-24 até
25-29 anos de idade em 2009, aonde a prevalência subiu nesta última ronda. A Figura 1.11 mostra a
evolução da tendência nacional e regional. Ao nível nacional, uma análise de regressão linear mostra que
não há uma diferença significativa na prevalência ao longo do período 2002-2009. A região Sul regista
um acréscimo contínuo na prevalência de 2001 até 2009 e uma análise de regressão linear mostra uma
tendência crescente significativa no período 2002-2009. Na região Norte a prevalência parece ter
alcançado um pico e agora está numa fase de estagnação. A prevalência é mais alta em postos localizados
em áreas urbanas e parece que a prevalência em postos urbanos continua a crescer, mas isto não foi
confirmado com a análise de regressão linear. Em termos de gestação, no período 2001-2009, a
prevalência mediana subiu tanto para as mulheres na sua primeira gestação como para as que estão na 2ª
ou mais gravidez.
Tabela 1.10. Prevalência Mediana do HIV entre Mulheres Grávidas de 15-49 Anos de Idade que
frequentam as CPN, por Faixa Etária, Região, Localização do Posto, e Gravidez, Moçambique 20012009
2001

Prevalência mediana do HIV1
2002
2004
2007

2009

8.6%
15.1%
14.9%
11.3%

9.8%
15.1%
13.9%
14.2%

12.4%
19.2%
16.3%
15.5%

7.7%
16.2%
13.6%
13.0%

8.2%
14.9%
18.5%
12.7%

15.2%
16.0%
6.0%

16.8%
15.4%
8.3%

20.0%
19.1%
10.1%

20.3%
15.4%
7.4%

22.2%
15.1%
7.9%

15.3%
9.0%

18.0%
12.0%

19.0%
12.7%

18.7%
9.4%

22.1%
9.5%

9.8%
14.3%

9.4%
14.0%

13.0%
17.9%

10.0%
14.6%

10.5%
16.6%

Característica
Faixa Etária
15-19
20-24
25-29
30-49
Região
Sul
Centro
Norte
Localização
Urbano
Rural
Gestação
1ª gravidez
2 ou mais gestações

14.2%
13.7%
16.0%
13.2%
13.7%
Nacional
Nota:
1. Entre 2002 e 2004 a RVE fechou dois postos urbanos e abriu dois novos postos rurais, portanto as
US incluídas entre 2001 e 2009 são consistentes só a partir de 2004.
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Figura 1.11. Prevalência Mediana do HIV em Mulheres Grávidas segundo Idade, Região, Residência
e Gestação por ano, 2001-2009

A
25.0%
15 - 19
20.0%
19 - 24

15.0%

25 - 29

10.0%

30 - 49

5.0%
0.0%
2001

B

2002

2004

2007

2009

25.0%

Sul

20.0%
Centro

15.0%

Norte

10.0%

Nacional

5.0%
0.0%
2001

2002

2004

2007

2009

C 25.0%
20.0%

Urbano

15.0%

Rural

10.0%
Nacional

5.0%
0.0%
2001

2002

2004

2007

2009

D

25.0%
20.0%
1ª gravidez

15.0%

2 ou mais
gestacoes

10.0%
5.0%
0.0%
2001

2002

2004

2007

2009
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1.2.4

PREVALÊNCIA EM MULHERES JOVENS

De acordo com a Tabela 1.11 as taxas de prevalência do HIV entre raparigas (15-24 anos de idade) que
frequentaram as consultas pré-natais atingiram o seu pico em 2004 (15.6%) e mostraram uma redução
em 2007 (11.3%) que não foi progressiva em 2009 (12.0%). Uma análise de regressão linear em postos
abertos em todo o período 2002-2009 mostra que entre raparigas de 15-24 anos de idade, ao nível
nacional não houve mudança significativa na prevalência do HIV.
Tabela 1.11. Prevalência Mediana do HIV entre Mulheres Grávidas Jovens (15-24 Anos de Idade)
que frequentam as CPN, por Região e Localização do Posto, Moçambique 2001-2009.
1

2001

Prevalência mediana do HIV
2002
2004
2007

2009

15.8%
15.1%
7.6%

14.1%
15.1%
8.9%

18.8%
19.6%
10.3%

17.4%
15.8%
7.6%

17.6%
13.2%
8.9%

Urbano
Rural

15.5%
8.8%

15.8%
11.8%

19.2%
12.9%

16.8%
8.9%

17.3%
9.1%

Nacional

12.5%

13.1%

15.6%

11.3%

12.0%

Característica
Região
Sul
Centro
Norte
Localização

Nota:
1.Entre 2002 e 2004 a RVE fechou dois postos urbanos e abriu dois novos postos rurais, portanto
as US incluídas entre 2001 e 2009 são consistentes só a partir de 2004.

Ao nível regional, a região Norte continua a apresentar a prevalência mais baixa do País nesta faixa etária
na última ronda (Tabela 1.11). A região Centro mostra uma tendência decrescente significativa, o que foi
confirmado com a análise de regressão linear. A região Sul atingiu o seu pico em 2004 nesta faixa etária
mas não mostra uma tendência consistente ao longo das últimas cinco rondas (Figura 1.12).
Figura 1.12: Prevalência Mediana entre Mulheres de 15-24 anos em todos os 36 PS, segundo Região,
2001-2009, Moçambique
25.0%
Sul
20.0%
Centro

15.0%

Norte

10.0%

Nacional

5.0%
0.0%
2001

2002

2004

2007

2009

Os Postos localizados em áreas urbanas apresentam uma prevalência mais alta em relação aos postos
localizados nas áreas rurais na mesma faixa etária em 2009, o que pode ser observado na Figura 1.13 e o
que foi confirmado na análise de regressão linear. A mesma análise não indica mudanças na prevalência
urbana ou rural nesta faixa etária no período 2002-2009.
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Figura 1.13. Prevalência Mediana entre Mulheres de 15-24 anos em todos os 36 PS, segundo
Residência, 2001-2009, Moçambique
25.0%
20.0%

Urbano

15.0%
Rural
10.0%

Nacional

5.0%
0.0%
2001

2002

2004
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2009

A percentagem de raparigas com idade compreendida entre os 15-24 anos vivendo com o HIV de acordo
com a metodologia de cálculo do UNGASS é apresentada na Tabela 1.12.
Tabela 1.12. Indicador nº22 do UNGASS: Percentagem de Jovens do Sexo Feminino de 1524 anos
de idade, Vivendo com o HIV, Moçambique 2009
Todas as
mulheres
de 15-24 anos

15-19 anos

20-24 anos

Numerador: Número de frequentadoras das CPN
(15-24 anos de idade) testadas, cujos resultados do
teste do HIV são positivos

843

255

588

Denominador: Número de frequentadoras das CPN
(15 -24 anos de idade) testadas para o seu estado de
infecção do HIV

5,999

2,738

3,261

Valor de indicador: Percentagem1

14.1%

9.3%

18.0%

Valores Desagregados

Notas:
1. Percentagem da prevalência a partir de dados agregados, calculada da seguinte forma:
numerador/denominador X 100, limitando às primeiras 300 amostras de cada posto para eliminar
efeitos de sobre-amostragem.

Foi observado, de acordo com o cálculo baseado na metodologia do UNGASS, que a prevalência do HIV
em raparigas dos 15-24 anos que frequentaram as consultas pré-natais em 2009 é de 14.1%. A
prevalência do HIV é mais alta entre a faixa etária de 20-24 (18.0%) comparado à faixa etária de 15-19
anos onde é de 9.3%. As prevalências medianas do HIV entre raparigas dos 15-24 anos de idade que
frequentaram as consultas pré-natais durante as rondas de vigilância epidemiológica estão apresentadas
na Tabela 1.11.
1.2.5 TENDÊNCIA NA PREVALÊNCIA DO HIV EM MULHERES GRÁVIDAS AO NÍVEL
DOS POSTOS SENTINELA
Embora ao nível nacional e regional, com excepção da região Sul, a prevalência mostre uma tendência de
estabilização, os PS individuais mostram cenários muito diversos, com alguns postos a mostrar
tendência para aumentar e outros com tendência para baixar. Para avaliar as tendências na prevalência no
PS avaliamos as quatro últimas rondas com teste de tendência χ2. O C.S. Ponta Gêa em Sofala, o H.R.
Catandica em Manica, o C.S. Nº3, o C.S. Changara, o H.R. Ulongué em Tete, e o C.S. Mandimba em
Niassa mostram tendências decrescentes no período 2002-2009. Em comparação, o C.S. José Macamo
4Os dados nacionais correspondem aos que foram reportados no relatório do UNGASS 2009.
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na Cidade de Maputo, o H.R. Manhiça na Província de Maputo, o C.S. Zavala em Inhambane, o C.S. 25
de Setembro em Nampula e o CS Natite em Cabo Delgado mostram tendências crescentes no período
2002-2009.
1.2.6 OBSERVAÇÃO DE RESISTÊNCIA AOS ANTI-RETROVIRAIS EM MULHERES
GRÁVIDAS SEROPOSITIVAS
GESTÃO AMOSTRA
Em 2007, foram recolhidas 1405 amostras durante a RVE, variando entre 310-440 amostras nos quatro
postos sentinela aonde foi avaliada a resistência. Entre elas, 156 amostras foram incluídas na avaliação
de resistência. A idade média das mulheres incluídas foi de 20.3 anos. Foram eliminadas do estudo as
amostras colhidas no CS 1º de Junho em 2007 devido a problemas de qualidade da amostra (Tabela
1.13). No total, 104 amostras foram enviadas para genotipagem, das quais duas não tiveram a sua
elegibilidade confirmada (Tabela 1.14). Das 102 restantes, 75 foram amplificadas e sequenciadas com
sucesso para a região transcriptase reversa (taxa de recuperação de 74%) e 64 foram amplificadas e
sequenciadas com sucesso (taxa de recuperação de 63%) para a região protease. O facto de se ter excluído
o CS 1º de Junho resultou com que na área geográfica de Maputo não houvesse amostras suficientes (47)
para classificar o nível de resistência primária nesta área geográfica. (Tabela 1.15).
Em 2009, a recolha de amostras no CS de Xai-Xai foi interrompida pelo facto de não ter atingido o
número de amostras esperado dentro do período definido para a sua recolha, e portanto estas foram
excluídas do sequenciamento. Nos restantes quatro postos, foram recolhidas durante a RVE 2642
amostras, variando entre 383-802 amostras por posto. Entre elas, 135 amostras foram incluídas na
avaliação de resistência. A idade média das mulheres incluídas foi de 20.9 anos (Tabela 1.13). Para a
região de transcriptase, 114 amostras foram amplificadas e sequenciadas com sucesso (taxa de
recuperação de 86%) e para a região de protease, 123 amostras foram amplificadas e sequenciadas com
sucesso (taxa de recuperação de 93%) (Tabela 1.14).

Tabela 1.13. Descrição daAmostra paraAvaliação de HIVDR-TS, 2007 e 2009.

Ano

Área
geográfica

Beira
Maputo
Cidade

Beira
Maputo
Cidade

Unidade
Sanitária

Duração da
colheita
(dias)

Nº de
mulheres
inclusas na
RVE

Nº incluído
na avaliação
de resistência
primária

Idade
Média
(anos)

Nº de amostras
enviadas para
sequenciamento

20.4
20.8
19.8
19.8
20.3
21.5
19.6

25
52
25
0
102

CS Ponta Gêa
CS Chingussura

64
114

330
440

H G José Macamo
CS 1º de Junho

73
78

CS Ponta Gêa
CS Chingussura

79
44

327
310
Total
677
383

31
58
30
37
156
51
25

H G José Macamo
CS 1º de Junho

103
99

780
802

34
25

21.1
20.4

33
23

135

20.9

132

Total

34

51
25
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Tabela 1.14. Recuperação de Sequência de Transcriptase Inverso e de Protease, 2007 e 2009.
Região Protease
Ano

Taxa de
recuperação de
sequência (%)

Região Transcriptase Inverso

Área
geográfica

Nº de amostras
enviadas para
sequenciamento

Nº de amostras
amplificadas
com sucesso

Beira

77

43

43/77

52

52/77

Maputo
Cidade

25

21

21/25

23

23/25

Total

102

64

64/102 (62.7)

75

Beira
Maputo
Cidade
Total

76

70

70/76

67

67/76

56

53

53/56

47

47/56

132

123

123/132 (93.2)

114

114/132 (86.4)

Nº de amostras
amplificadas
com sucesso

Taxa de
recuperação de
sequência (%)

75/102 (73.5)

DETEÇÃO DE RESISTÊNCIA
Em 2007, duas amostras provenientes da Beira apresentavam a mutação M41L, uma mutação que
confere resistência a análogos de timidina (TAM), fármacos pertencentes a classe de inibidores da
transcriptase reversa análogos a nucleosídeos (ITRN). Foram identificadas amostras carregando
mutações secundárias aos inibidores da Protease (IP), contudo nenhuma mutação primária aos IP´s foi
identificada. Três amostras apresentaram mutações no sítio de resistência associado à resistência
Tipranavir/ritonavir T74S. Nenhuma mutação à classe de Inibidores da transcriptase reversa não
análogos a nucleosídeos (ITRNN) foi identificada, mas duas amostras apresentavam mutações no sítio
conhecido de resistência K103Q e K103R. As mutações secundárias E138A e A98G foram também
identificadas (Tabela 1.15).
Em 2009, duas amostras provenientes da Beira apresentavam a mutação aos ITRNN K103N, uma
amostra apresentou uma mutação não frequente no sítio de resistência aos ITRNN K101E. Por outro lado
Maputo Cidade não apresentou nenhuma mutação de resistência a nenhuma das classes de antiretrovirais em uso no país (Tabela 1.15).
SUBTIPOS
Em 2007, as 76 amostras avaliadas agruparam-se em um único “cluster” de subtipo C, assim não foi
identificado nenhum cluster de transmissão, embora as sequências tenham sido arquivadas para análise
comparativa em rondas futuras. Em 2009, a maioria das amostras 123 (97%) agruparam-se em um
“cluster” de subtipo C, embora na Beira foram detectadas 3 (3%) com sequência mosaicas,
nomeadamente D/C, H/C e K/C.
AVALIAÇÃO DE RESISTÊNCIATRANSMITIDA
Aplicando o algoritmo de lot quality assurance, em 2007 só houve número suficiente para avaliar o nível
de resistência transmitida aos ARVs das classes de NNRTI e PI na Beira. Não foi encontrada nenhuma
mutação da lista da OMS nas primeiras 34 amostras, portanto o nível de resistência é <5% para os NNRTI
e PI. No caso dos NRTI foram encontradas duas mutações, assim não foi possível avaliar o nível de
resistência por não se ter o número suficiente de amostras para aplicar o algoritmo de lot quality
assurance. Por outro lado, por só se ter 21 amostras disponíveis na Cidade de Maputo, não foi possível
avaliar o nível de resistência transmitida para nenhuma classe de droga (Tabela 1.15).
Em 2009, o nível de resistência para todas as classes nas duas áreas geográficas, menos para os NNRTI na
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cidade de Beira, foi <5%. Para os NNRTI na Beira a resistência foi entre 5-15% devido à detecção de duas
mutações em três amostras (Tabela 1.15).
Tabela 1.15. Resumo de Resultados de Resistência Primária, 2007 e 2009.

Ano

Área
geográfica

Beira

Maputo
Cidade

Beira

Maputo
Cidade

1.2.7

Classe
NNRTI
NRTI
PI
NNRTI
NRTI
PI
NNRTI
NRTI
PI
NNRTI
NRTI
PI

Número de
amostras
avaliadas

Número de
mutações

34
43
34

0
2
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0

21
21
23
47
34
34
34
34
34

Nível de
resistência
<5%
NA
<5%
NA
NA
NA
5-15%
<5%
<5%
<5%
<5%
<5%

Mutações
encontradas

M41L

M46LM

K101E, K103N

RESULTADOS DE SÍFILIS EM MULHERES GRÁVIDAS

POPULAÇÃO DO ESTUDO
Um total de 12,939 mulheres grávidas deu uma amostra de sangue para testagem de sífilis durante o
período da ronda. Para calcular a prevalência de sífilis incluiu-se as 12,509 mulheres que tinham
resultados para os dois testes, representando 96.7% do total que deram a amostra. O mesmo denominador
foi utilizado para a comparação da prevalência de sífilis entre a RVE 2007 e 2009. O número de
resultados em falta não era significativo, sendo 430 mulheres (3.3%), porque ou não deram
consentimento para o teste rápido ou porque o teste não foi feito, ou porque os resultados dos testes não
foram registados. O Centro de Saúde 1º de Junho em Maputo Cidade tinha o maior número de resultados
em falta (154), e o Hospital Rural de Mocimboa da Praia também tinha mais de 10% dos testes em falta
(41).
RESULTADOS DE SÍFILIS
A prevalência de sífilis aumenta consistentemente com a idade ou faixa etária de 2.9% até 5.1%. A
prevalência diminuiu de 6.1% para 2.1% com o aumento do nível de educação. Mulheres casadas,
separadas, e viúvas tinham níveis de infecção maiores em comparação com as mulheres em união marital
ou que nunca se casaram. Os PS classificados como rural tinham prevalência ligeiramente maior: 4.3%
vs 3.8%, e a prevalência aumentou com o número de anos habitando a mesma área. Mulheres em pelo
menos a segunda gravidez tinham prevalência mais alta (4.7%) em comparação com mulheres na
primeira gravidez (2.3%).
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Tabela 1.16. Prevalência de Infecção pela Sífilis em Mulheres Grávidas, por Características
Sócio-Demográficas, Moçambique 2009.

Característica

Número

% Infectada com
Sífilis1

Idade
15-19
20-24
25-29
30-49

3192
3873
2828
2616

2.9%
4.0%
4.6%
5.1%

2942
353
3453
2714
2945
102

6.1%
4.8%
4.5%
3.2%
2.1%
6.9%

2007
8852
1055
193
402

6.2%
3.8%
2.1%
6.2%
3.0%

5749
6760

3.8%
4.3%

1467
3294
1768
5474
506

3.1%
3.4%
3.7%
5.1%
2.4%

1ª gravidez
2ª ou mais
Dados em falta

3219
9243
47

2.3%
4.7%
4.3%

Número

12,509

Educação
Nenhuma
Alfabetização
Ep1
Ep2
Secundária ou mais
Dados em falta
Estado Civil
Casada
União marital
Nunca casada
Separada ou viúva
Dados em falta
Localização do posto
Área urbana
Área rural
Número de anos vivendo no mesmo local
<1 ano
1-5 anos
6-10 anos
>10 anos
Dados em falta
Gestação

Nota:
1. Infectado com sífilis se foi feito RPR e teste rápido e se tem RPR positivo e teste rápido positivo.
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Figura 1.14. Prevalência de Sífilis por factores Sócio-Demográficos, RVE 2009
A. Aprevalência de sífilis aumenta com a idade. B. Aprevalência de sífilis é maior em mulheres casadas,
em união marital, ou separadas/viúvas, em comparação com mulheres que nunca foram casadas. C. A
prevalência de sífilis diminui com o nível de educação mais alta.
Prevalência de Sífilis por Faixa Etaria
6.0%

A

4.0%
2.0%
0.0%

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 49

Prevalência de Sífilis por Estado Civil
8.0%
6.0%

B

4.0%
2.0%
0.0%

Casada

Uniao marital

Nunca casa

Viuva ou
Separada

Prevalência de Sífilis por Nível de Educação
8.0%
6.0%

C

4.0%
2.0%
0.0%

Nenhuma Alfabetizada Primeira Ep1

Primeira Ep2

Secundaria
ou mais

A Tabela 1.17 mostra estatísticas resumidas sobre a testagem de sífilis na ronda de vigilância 2009. A
prevalência de sífilis geralmente foi mais alta no norte e mais baixa no sul. O padrão regional foi
consistente quando o teste rápido e RPR foram avaliados sozinhos. Embora a mediana das taxas de RPRpositivas observadas nos 36 postos tenha sido de 5.6%, e a mediana da taxa de TR-positividade de 5.7%,
quando os dois testes foram combinados a prevalência de sífilis foi muito mais baixa, sendo 2.4%.
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Tabela 1.17. Resumo Nacional, Regional, e por localização Geográfica da Prevalência Mediana de
Sífilis, Moçambique 2009
Característica

Número de PS incluídos

Região
Norte
Centro
Sul

Prevalência mediana de Sífilis1
(1º Quartil 3º Quartil)

11
15
10

5.8 (4.1-12.6)
2.0 (1.0-5.3)
1.8 (1.3-2.0)

17
19
36

2.1 (1.9-5.9)
2.6 (1.1-5.0)
2.4 (1.3-5.8)

Localização do Posto
Urbano
Rural
Nacional

Notas: 1. Infectado com Sífilis se foi feito RPR e teste rápido e se tem RPR positivo e teste rápido
positivo.

A Tabela 1.18 mostra uma comparação entre a prevalência de sífilis reportada na ronda 2007 e 2009,
utilizando uma análise consistente baseada só no resultado de RPR. Os resultados mostram que não
houve mudança significativa entre a prevalência em 2009 e 2007. Embora a estimativa seja mais baixa do
que a estimativa obtida na ronda 2007, em grande medida isto resulta da aplicação de dois testes, um para
despiste e outro para confirmação.A prevalência mediana de RPR-positivas é similar e consistente com a
Ronda 2007 ao nível nacional (5.5%) e regional.
Tabela 1.18: Comparação entre a Prevalência de RPR nas últimas duas Rondas de Vigilância
Epidemiológica, Moçambique 2007-2009
Característica

Prevalência mediana
de RPR, 2009 (IQR)

Prevalência mediana
de RPR, 2007 (IQR)1

Diferença na distribuição
de prevalência de RPR
Valor P

Região
Sul

3.3% (2.7-4.1)

2.5% (1.8-4.5)

0.4648

Centro

6.2% (3.2-11.1)

6.7% (4.0-13.1)

0.4543

Norte

12.1% (6.2-18.2)

12.4% (8.4-19.7)

0.7695

Nacional

5.5% (3.4-11.6)

6.8% (2.1-13.8)

0.2264

Notas:
1. Grupo Técnico Multisectorial. Relatório sobre a revisão dos dados de vigilância epidemiológica do
HIV, Ronda 2007.

A Tabela 1.19 ilustra os resultados da testagem de sífilis durante a ronda 2009, mostrando para cada PS o
número que aceitou a testagem de RPR, a percentagem (número) que não tinham resultados, quer porque
recusou o teste rápido, quer porque estavam em falta os resultados de um ou ambos os testes. A tabela
continua a mostrar a percentagem (número) de mulheres infectadas com sífilis e, das mulheres com RPRpositivo, a percentagem que tem TR-negativa, e por ultimo, das mulheres TR-positiva e a percentagem
que tem RPR-negativa. As duas últimas colunas mostram o grau de discordância entre os dois testes
feitos nos PS.
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Tabela 1.19. Prevalência de Sífilis em Mulheres Grávidas, por Posto Sentinela, Moçambique 2009

Posto Sentinela

C.S. José Macamo
C.S. 1º de Junho
C.S. Manhiça
C.S. Namaacha
C.S. Xai-Xai
C.S.Chókwé
C.S. Chicualacuala
C.S.Maxixe
C.S Zavala
C.S. Mabote
C.S. 24 de Julho
H. R. Mocuba
H.R. Milange
H.R.Alto Molocue
C.S. Ponta-Gêa
C.S. Chingussura
H.R. Caia
H.R. Catandica
C.S. E. Mondlane
H.R. Vila Manica
H.R. Espungabeira
C.S. No. 3 (C.Tete)
C.S.Changara
H.R. Ulongué
C.S. Magoe
C.S. Mandimba
H.R. Cuamba
C.S. Mavago
C.S.Marrupa
C.S. 25 Setembro
H.G. Nacala
H.R. Angoche
C.S.Erati- Namapa
C. Pemba (Natite)
H.R. Montepuez
H.R. Mocimba da Praia

Província

Maputo Cidade
Maputo Cidade
Maputo Província
Maputo Província
Gaza
Gaza
Gaza
Inhambane
Inhambane
Inhambane
Zambézia
Zambézia
Zambézia
Zambézia
Sofala
Sofala
Sofala
Manica
Manica
Manica
Manica
Tete
Tete
Tete
Tete
Niassa
Niassa
Niassa
Niassa
Nampula
Nampula
Nampula
Nampula
Cabo Delgado
Cabo Delgado
Cabo Delgado

U
U
R
R
U
U
R
U
R
R
U
U
R
R
U
U
R
R
U
U
R
U
R
R
R
R
U
R
R
U
U
U
R
U
R
R

780
802
293
326
687
298
294
301
304
298
318
290
307
300
677
383
285
327
290
294
322
299
331
300
283
306
297
293
306
357
243
341
355
355
349
348

% com falta
de resultado (n)

% com sífilis (n)

2.2 (17)
19.2 (154)
5.1 (15)
0.6 (2)
1.7 (12)
0.7 (2)
3.1 (9)
0.3 (1)
2 (6)
3 (9)
0.9 (3)
0.7 (2)
1 (3)
1 (3)
0.4 (3)
3.1 (12)
1.8 (5)
0.3 (1)
3.1 (9)
1.7 (5)
4 (13)
2 (6)
3 (10)
2 (6)
3.9 (11)
2 (6)
1.7 (5)
1.7 (5)
0.7 (2)
2.2 (8)
0.4 (1)
0.3 (1)
2.5 (9)
3.1 (11)
6.3 (22)
11.8 (41)

1.83 (14)
1.23 (8)
4.32 (12)
1.85 (6)
1.63 (11)
2.03 (6)
2.81 (8)
2 (6)
0.34 (1)
1.04 (3)
11.75 (37)
5.9 (17)
5.92 (18)
4.71 (14)
0.59 (4)
1.89 (7)
1.07 (3)
0.31 (1)
2.85 (8)
2.08 (6)
0.97 (3)
2.05 (6)
1.25 (4)
0.68 (2)
8.46 (23)
1.33 (4)
5.82 (17)
3.82 (11)
2.63 (8)
4.3 (15)
13.64 (33)
11.47 (39)
9.54 (33)
16.57 (57)
14.98 (49)
5.21 (16)

Nota:
1. São consideradas infectadas com sífilis as mulheres que tem resultado de RPR positivo e resultado de teste rápido
treponémico positivo.
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1.3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Moçambique tem realizado a vigilância epidemiológica baseada em PS para poder acompanhar a
evolução da epidemia do HIV no País. Esta metodologia produz estimativas de prevalência do HIV
em mulheres grávidas atendidas em unidades sanitárias seleccionadas.
Os resultados da RVE 2009 mostram que as prevalências do HIV mantêm-se altas. Estima-se uma
prevalência mediana do HIV de 14% em mulheres grávidas de 15 a 49 anos de idade, observada nos
postos sentinela em 2009. A mesma mostra uma grande variação entre os Postos: entre 2%, no Centro de
Saúde de Marrupa, província de Niassa, e 30%, Centro de Saúde da Manhiça, na Província de Maputo.
Para além da grande variação entre os Postos e embora a prevalência seja estagnante ao nível nacional
entre adultos e jovens, nota-se uma diversidade nas tendências entre as regiões. A região Sul continua a
crescer entre adultos, a região Centro está a decrescer entre adultos e jovens, e a região Norte está estável.
Por sua vez, as regiões também mostram diversidade em termos das tendências dos Postos, mas de forma
geral consistente com as tendências regionais: cinco Postos da região Centro e um posto na região Norte
mostram tendência decrescente entre 2002-2009, embora três Postos na região Sul e dois na região Norte
mostrem uma tendência crescente.
A prevalência do HIV aumenta com o nível de educação atingido, de 11% entre os que reportam não ter
recebido nenhuma educação, a 19% nos que têm educação secundária ou mais. Esta diferença em parte
pode-se explicar pelas diferenças em acesso à educação nas áreas rurais comparadas com as áreas
urbanas, ou pelas diferenças socioeconómicas representadas pela diferença ao nível de educação.
Embora a ronda não inclua dados económicos, o INSIDA mostrou que as taxas altas de prevalência estão
associadas com maior índices de riqueza em Moçambique, e que não estão associadas com a baixa
escolaridade.
A estimativa de prevalência do HIV mais alta foi observada na faixa etária dos 25-29 anos de idade, onde
a mediana entre os Postos é de 18.5%, e o intervalo inter-quartil é de 9.6-28.3%. A prevalência em
mulheres jovens de 15-19 continua alta ao longo dos últimos anos (mediana de 8.2% em 2009), sendo
uma faixa recentemente activa sexualmente é uma indicação da contínua exposição ao risco deste grupo.
A baixa idade de início de relações sexuais e o baixo uso do preservativo entre raparigas antes do
casamento (45%) são um dos factores que continuam a permitir uma alta prevalência entre os jovens em
Moçambique.
Em termos de gestação, no período 2001-2009, a prevalência mediana subiu tanto para as mulheres na
sua primeira gestação como para as mulheres que estão na segunda ou mais gravidez. Embora este factor
não tenha sido avaliado estatisticamente, da mais uma indicação da continuação de alto risco das
mulheres mais jovens.
Pouco mais da metade das mulheres encontra-se em PS classificados como rurais, o que se explica em
parte pela sobre-amostragem que foi feita em cinco postos urbanos para permitir a medição de resistência
transmitida ao tratamento antiretroviral do HIV, pela localização dos postos em áreas mais urbanas.
São apresentados neste relatório pela primeira vez dados sobre a resistência primária em pacientes
recém-infectados em Moçambique. Este estudo encontrou um nível baixo de resistência primária em
Moçambique em 2007 de menos de 5% para os NNRTI e PI, as únicas classes para as quais foi possível
avalia-lo. Em 2009 foi possível avaliar as três classes de drogas em duas áreas geográficas, aonde
encontrou-se um nível baixo (<5%) em todos as classes com excepção dos NNRTIs que apresentaram
uma taxa moderada de 5-15% na Beira. O aumento da prevalência de resistência transmitida na Beira
entre 2007 e 2009 é um fenómeno preocupante que precisa de seguimento.
41

Vigilância Epidemiológica do HIV e seu Impacto Demográfico, Moçambique

Na ronda 2009, foi introduzido pela primeira vez um algoritmo paralelo de testagem de sífilis, o que
permitiu a confirmação de resultados reactivos do teste não-treponémico com um teste treponémico.
A prevalência de sífilis no geral foi mais alta no norte e mais baixa no sul do País. O padrão regional foi
consistente quando o teste rápido e RPR foram avaliados sozinhos. Embora a mediana das taxas de RPRpositivas observadas nos 36 postos foi de 5.5%, e a mediana da taxa de TR-positividade foi de 5.7%,
quando os dois testes foram combinados a prevalência de sífilis foi muito mais baixa, sendo 2.4%.
Uma análise estatística não detectou diferença significativa entre 2007 e 2009 na distribuição da
prevalência de RPR-positivas ao nível nacional ou regional.
Estes resultados chamam a atenção para a diferença observada da prevalência da sífilis e HIV por região.
No caso do HIV, a prevalência é mais baixa no norte em comparação com o sul e centro, embora no caso
de sífilis a prevalência mais alta seja observada na região norte. Esta tendência, embora pareça paradoxa,
é consistente com o padrão regional. A região norte de Moçambique é próxima aos países de África
Oriental, onde a prevalência de sífilis é relativamente alta e a prevalência do HIV relativamente mais
baixa em comparação com a África Austral. No entanto, este facto deve constituir uma preocupação para
o sector de saúde. Neste caso deve se questionar o papel da circuncisão masculina na sífilis, pois se
descreve que tem também um factor protector (Weiss, 2006). Será que esta diferença está mais ligada a
oportunidade de tratamento dada as diferenças na cobertura dos serviços de saúde?A prestação deste tipo
de serviços nessas províncias é condicionada pela localização rural da população? O enfoque na
introduçcão de serviços de PTV nos últimos 7 anos terá desviado recursos e esforços da melhoria de
outros aspectos dos serviços de SMI?
Os dados de vigilância do HIV alimentam modelos matemáticos que são utilizados para estimar e
projectar vários indicadores de impacto demográfico do HIV e SIDA. A parte 2 deste relatório
apresentará resultados destas análises derivados em parte do sistema de vigilância.
1.3.1
•
•
•

•

•
•
•
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CONCLUSÕES
Os resultados da RVE 2009 mostram uma prevalência mediana do HIV de 14%, em
mulheres grávidas de 15 a 49 anos de idade, observada nos postos sentinela em 2009.
A análise das tendências históricas nas taxas de prevalência do HIV na população
adulta a nível nacional de 1988 a 2009 mostra uma estabilização da prevalência nacional.
As três regiões do País apresentam, à semelhança do observado nas rondas anteriores,
diferenças pronunciadas, ou seja, a região Sul apresenta os níveis mais altos de prevalência do
HIV, seguida pela região Centro, e depois pela região Norte.
Os resultados obtidos mostram uma evolução de resistência primária ao tratamento do HIV na
cidade da Beira, de nível baixo para intermediário. Caso esta tendência seja confirmada na ronda
seguinte será necessária a revisão da primeira linha em uso e o estabelecimento de um sistema
contínuo de vigilância de resistência primária.
O peso de sífilis em Moçambique continua a ser um importante problema nas mulheres
grávidas, sobretudo na região norte, o que torna difícil a eliminação da sífilis congénita.
Amediana da prevalência de sífilis em 2009 nesta população é 2.4%.
Os resultados do teste rápido e do RPR diferiram muito nesta RVE, o que explica as
estimativas mais baixas de prevalência de sífilis da ronda 2009 comparadas com a ronda
anterior.
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PARTE 2: AEPIDEMIADO HIV E SEU IMPACTO DEMOGRÁFICO
2.1

MÉTODOS PARA A MEDIÇÃO DAS TENDÊNCIAS DA EPIDEMIA NACIONAL DO
HIV E SEU IMPACTO DEMOGRÁFICO

O processo de medição do impacto demográfico do HIV e SIDAem Moçambique é baseado em modelos
matemáticos de estimativas e projecções das taxas de prevalência do HIV. Para o presente relatório
efectuou-se a actualização das bases de dados existentes (RVE 2009, Censo populacional, de TARV,
PTV, PCR) de modo a sustentar os modelos Spectrum e EPP (Epidemic Projection Package).
O Spectrum é um programa que tem como objectivo modelar de forma matemática o impacto do HIV e
SIDA. Ele é composto por vários subprogramas tais como o DemProj (Demographic Projection) e o AIM
(AIDS Impact Model). O DemProj cria uma projecção demográfica com base na informação calculada no
RUP (Rural and Urban Projections - US Census Bureau), mas não toma em conta o efeito da epidemia.
No processo da elaboração do Impacto Demográfico, o DemProj foi ajustado de modo a garantir a
consistência com o RUP do Censo 2007.
Por outro lado, o AIM é composto pelo EPP, um modelo informático que permite estimar e projectar as
taxas de prevalência e incidência do HIV com base em pressupostos epidemiológicos introduzidos pelo
usuário. No EPP foram actualizadas as taxas de prevalência das mulheres grávidas de 15-49 anos que
foram obtidas para cada PS entre 1988 e 2009, e introduziram-se os dados de prevalência sobre a
população adulta do INSIDA (Tabela 2.1) para 2009. Também se tomou em conta o tamanho da
população exposta ao HIV (adultos 15 a 49 anos por região), a cobertura regional de TARV, e os
parâmetros que determinam a evolução da curva epidémica, nomeadamente:
• Ano de início da epidemia do HIV;
• Mudança de comportamento ao longo da epidemia;
• Força de infecção, (valores altos causam crescimento rápido da prevalência, enquanto que
valores baixos causam um crescimento lento);
• Parâmetro de substituição de alto risco que determina até que grau as pessoas em alto risco de
contraírem a infecção pelo HIV, que morrem de SIDA e são substituídas pelas pessoas não em
risco.
Depois de tomados em conta os pressupostos acima descritos, foi calculada no EPP a incidência anual do
HIV que é o principal insumo epidemiológico que oAIM utiliza.
Tabela 2.1. Dados utilizados no Modelo EPP para estimar a Incidência
Características

Dados de ronda de
vigilância

Prevalência por postos sentinela

Dados do INSIDA
Dados programáticos

Prevalência nos adultos de 15 a 49 anos por região
Números de adultos em TARV

EPP

Para além das fontes mencionadas, o Spectrum necessita de informação programática do serviço
nacional da saúde. Assim, actualizaram-se os dados históricos e as metas do MISAU em relação ao
número de adultos e crianças em TARV até 2015, o número de mulheres grávidas que receberem
profilaxia para PTV (desagregada por regime) e os critérios nacionais sobre a elegibilidade para o
tratamento anti-retroviral (TARV).
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Por ultimo e depois da produção das curvas de prevalência e incidência no EPP, foram feitas projecções
demográficas de indicadores no módulo AIM do Spectrum versão 4.41. Com os dados de incidência
combinados com os dados demográficos obtidos a partir do Censo populacional (2007), estimaram-se
indicadores relevantes, tais como o número de novas infecções, número de pessoas com necessidade de
TARV, número de óbitos devido ao SIDA, número de crianças órfãs devido ao SIDAe de outras causas.
Tabela 2.2. Pressupostos e Dados Demográficos utilizados no Spectrum para a produção de
indicadores do Impacto Demográfico do HIV e SIDA (2011)
Características
Incidência
Dados demográficos

Incidência nos adultos de 15 a 49 anos de idade.
População distribuída por sexo, grupos etários; fecundidade;
mortalidade, esperança de vida e migração internacional

Dados programáticos

Número de pessoas em TARV e PTV

Adultos: 200 (Ano 2000-2008); 250 (Ano 2009-2010) e 350
(Ano 2011-2015).
Crianças (<12 meses): 750 (Ano 2000-2008) e a partir de 2009:
todas crianças elegíveis.
Elegibilidade ao TARV
segundo a contagem de CD4 5

Crianças (<24 meses): 500 (Ano 2000-2008); 750
(Ano 2009-2010) e a partir de 2011: todas crianças elegíveis.
Crianças (24 a 35 meses): 500 (Ano 2000-2008) e 750 (Ano
2009-2015).

Spectrum

Crianças (36 a 59 meses): 350 (Ano 2000-2010) e 750
(Ano 2011-2015).
Crianças (>59 meses): 200 (2000-2008) e 350 (2009-2015).

5

Mortalidade de
pessoas em TARV

Nível de CD4, faixa etária e tempo em TARV

Eficácia do regime do PTV

Dose única de Nevirapina
NVP+AZT
Opção A
Opção B
TARV (iniciado durante a gravidez ou ante, da gravidez)

Grupos ajustados devido as diferenças nas faixas etárias definidas no Spectrum e nas normas
Moçambicanas
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2.1.1

CALIBRAÇÃO COM RESULTADOS DE INQUÉRITOS NACIONAIS

Estudos feitos em países que contam com ambos vigilância sentinela pré-natal e inquéritos da população
mostram que a taxa de prevalência do HIV derivada da consulta pré-natal tende a sobrestimar a
prevalência na população geral. Por isso, a prevalência entre adultos de 15-49 anos ao nível regional
obtida no INSIDA foi utilizada para calibrar a prevalência proveniente dos Postos Sentinela incluída no
EPP para fins de calibração (Tabela 2.3).
Tabela 2.3. Prevalência em Adultos de 15-49 anos
de idade, por Região, Província, e Área de
Residência, INSIDA 2009
Prevalência do HIV

Característica
Região
Norte
Centro
Sul
Área de residência
Urbana
Rural
Nacional

2.2.

95% Intervalo de
Confiança

5.6%
12.5%
17.8%

4.2-7.0%
10.3-14.6%
16.0-19.5%

15.9%
9.2%
11.5%

14.1-17.7%
7.9-10.6%
10.3 - 12.6%

RESULTADOS SOBREATENDÊNCIADAEPIDEMIANACIONALDO HIV

A Figura 2.1 mostra uma comparação da prevalência observada nos postos sentinela com a prevalência
medida ao nível provincial pelo INSIDA.
Figura 2.1. A Prevalência do HIV entre Mulheres Grávidas nas Consultas Pré-Natais, sobreposta com a
do INSIDA, 2009
Ano 2009
Faixa Etária 15-49

Ano 2009
Faixa Etária 15-24

LEGENDA
RVE
<10%
10%-14%
15%-19%
20%-24%
>=25%
INSIDA
<10%
10%-20%
>=20%
POSTO
-Urbano
-Rural
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2.2.1

TENDÊNCIAS NA PREVALÊNCIA DO HIV EM ADULTOS

As tendências históricas e futuras das taxas de prevalência do HIV projectadas para a população adulta ao
nível nacional e regional de 1988 a 2015 são ilustradas nas Figuras 2.2 e 2.3. As três regiões do País
apresentam, à semelhança do observado nas rondas anteriores, diferenças pronunciadas, ou seja, a região
Sul apresenta os níveis mais altos de prevalência, seguida pela região Centro, e depois pela região Norte.
Tabela 2.4. Projecção da prevalência do HIV entre adultos, 15-49 anos de idade, que frequentam as
Consultas Pré Natal, por região e nacional, Moçambique 2001-2009 (baseado no modelo de
EPP/Spectrum, calibrada com INSIDA).
Região

2009

Prevalência do HIV Projectada (Limites de Plausibilidade )1
2011
2013

2015

Norte
Centro
Sul

5.3% (4.4-7.0%)
12.7% (11.1-14.8%)
17.8% (16.3-19.7%)

5.2% (4.0-6.7%)
12.7% (11.2-14.9%)
17.8% (16.3-19.7%)

5.1% (3.4-6.5%)
12.7% (11.2-14.9%)
17.5% (16.0-19.3%)

5.1% (2.8-6.3%)
12.7% (11.2-14.9%)
17.1% (15.7-19%)

Nacional

11.4% (10.2-12.9%)

11.4% (10.2-12.9%)

11.3% (10.0-12.8%)

11.2% (9.8-12.7%)

Nota:
1. Os limites apresentados mostram o intervalo de valores plausíveis que cada estimativa poderá ter. Os mesmos foram produzidos
utilizando a análise de incerteza (uncertainty analysis) do programa Spectrum.

A análise das tendências históricas nas taxas de prevalência do HIV na população adulta a nível nacional
de 1988 a 2009 mostra uma estabilização da prevalência nacional (Figura 2.2). A análise das tendências
mais recentes da prevalência mediana do HIV em mulheres grávidas a nível regional (Figura 2.3) mostra
também uma estabilização da prevalência do HIV.
Estes dados indicam que a epidemia do HIV e SIDA em Moçambique apresenta um grau de maturação
regional diferente (três epidemias distintas). Os resultados do INSIDA 2009 confirmaram a distribuição
regional do HIV no país.
Figura 2.2. Projecção Nacional da Prevalência do HIV em Adultos de 15-49Anos de Idade, com Limites
de Incerteza, Moçambique, 1988-2015
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Figura 2.3. Projecção Média Regional da Prevalência do HIV em Adultos de 15-49 Anos de Idade
Moçambique, 1988-2015
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2.3

RESULTADOS SOBRE O IMPACTO DEMOGRÁFICO DO HIV/SIDA

2.3.1

NÚMERO DE PESSOAS VIVENDO COM O HIV

O número de pessoas vivendo com o HIV depende do número de novas infecções e do tempo entre a
infecção e a morte em pessoas infectadas. O número de pessoas infectadas com o HIV representa o
cumulativo das infecções desde o início da epidemia, menos as pessoas que morreram após a infecção,
excluindo o impacto da migração. Assim, mesmo se o número de pessoas vivendo com o HIV pudesse ser
reduzido evitando novas infecções, e com o acesso ao tratamento que prolonga a vida, o número de
pessoas infectadas iria aumentar ainda mais.
Projecta-se um aumento do número de pessoas vivendo com o HIV sendo de 1.4 milhão em 2011 e 1.6
milhão até 2015. Embora continue a se registar o aumento de pessoas vivendo com o HIV, a velocidade
de aumento em cada ano está a reduzir. Como se pode observar na Figura 2.4, este comportamento em
que o número de pessoas infectadas em 2005 é 5% maior do que em 2004, enquanto que em 2015 o
número é apenas 2% maior do que em 2014.

Figura 2.4. Número de Pessoas Vivendo com o HIV Moçambique, 2000-2015
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
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0
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2.3.2

INCIDÊNCIA EM ADULTOS

A incidência refere-se ao número de novas pessoas que contraem a infecção do HIV durante um período
de tempo determinado. Este indicador pode-se calcular dividindo o número de novas pessoas que
contraem a infecção do HIV durante um determinado período, pelo total da população susceptível de
contrair o HIV (HIV negativos). Normalmente, o período considerado é de um ano. A taxa de incidência
expressa-se em percentagem, ou seja, por cada 100 pessoas não infectadas.
Com base na projecção observa-se uma tendência decrescente da incidência em adultos entre os anos de
2000 e 2015. A incidência começa a descer do seu pico de 1.6% em 2001 e vai reduzindo cada vez mais
até chegar a 1.1% em 2011. Daí uma aparente estabilização da incidência em 1.1% entre os anos 2014 e
2015.
Figura 2.5. Incidência (%) do HIV em Adultos Moçambique, anos 2000 - 2015
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2.3.3

1.1

NÚMERO DE NOVAS INFECÇÕES EMADULTOS

O número de novas infecções diárias em adultos de 15 ou mais anos de idade foi de aproximadamente
300 por dia no ano 2000. O número mais baixo de novas infecções diárias registadas no período 2000 a
2015 foi estimado em 268 infecções por dia no ano 2008.
Figura 2.6. Novas infecções diárias do HIV Moçambi que, anos 2000 - 2015
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O número de novas infecções em adultos não só é influenciado pela taxa de incidência, mas também pelo
tamanho da população. Com o aumento do tamanho da população, o número de infecções pode aumentar
apesar da incidência poder estar estável ou decrescer. É exactamente esse o cenário ilustrado nao Figura
2.7 para o caso da zona centro.
Figura 2.7. Novas infecções diárias do HIV em Adultos(15+), Moçambique, anos 2000 - 2015
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NÚMERO DE NOVAS INFECÇÕES EM CRIANÇAS

O modelo Spectrum só considera transmissão vertical quando estima o número de novas infecções em
crianças. Este é influenciado principalmente pela prevalência em mulheres grávidas, cobertura e eficácia
de regimes de PTV em uso no país, para além dos padrões de amamentação entre crianças expostas ao
HIV.
O número de novas infecções em crianças devido a transmissão vertical mostra maior variação no
período 2000 a 2015 em comparação com os adultos. Houve aumento de 68 a 95 novas infecções diárias
de 2000 a 2006. As infecções decresceram ao longo dos 3 anos seguintes atingindo o pico em 2010,
resultante do aumento na provisão da mono-profilaxia reportado pelo programa de PTV.
A redução mais acentuada verificada no período 2011 a 2015 devido a introdução de novas normas de
PTV que oferecem maior eficácia na prevenção de transmissão vertical (adopção de AZT+NVP as 14
semanas de gestação).
Figura 2.8. Novas infecções em crianças (0-14) por região, Moçambique, 2000 - 2015
60
50
40
30
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sul

Centro

Norte

49

Vigilância Epidemiológica do HIV e seu Impacto Demográfico, Moçambique

2.3.5

NECESSIDADE E COBERTURA DE TARV EM ADULTOS

A elegibilidade para o TARV em adultos de 15 a mais anos de idade é determinada pela medição do
número de células CD4/μl que indica o estado do sistema imunológico da pessoa infectada com o HIV.
Ao longo da infecção, o HIV enfraquece o sistema de defesa do corpo humano reduzindo o número de
células CD4 e aumentando a probabilidade de morte por infecções oportunistas. Embora os critérios
tenham mudado ao longo da vigência do programa de TARV (AnexoA.17), o actual padrão internacional
de elegibilidade é uma contagem de CD4 de 350 para abaixo.
A necessidade total de TARV num determinado ano inclui 3 grupos de pessoas vivendo com o HIV tais
como: i) novas pessoas que precisam de TARV; ii) pessoas que precisavam de TARV desde os anos
anteriores mas que ainda não iniciaram o tratamento; e iii) pessoas que desde os anos anteriores estão em
tratamento. Porque o TARV prolonga a vida, á medida que o programa de tratamento se expande, a
necessidade total do TARV aumenta de ano para ano.
Estima-se que no ano 2011, 494 mil adultos precisavam de TARV em todo o país como ilustra o Figura
2.9 Esta necessidade representa 38% de pessoas HIV positivas na região Sul, a 36% no Norte e 32% na
região Centro. A diferença entre a região Centro e as outras duas regiões atribui-se ao elevado número de
novas infecções.

Figura 2.9 Necessidade de TARV em Adultos (15+) Moçambi que, 2004 - 2010
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Analisando a cobertura do programa de TARV em adultos nota-se a existência de uma fase de
crescimento exponencial entre 2005 a 2010, chegando a atingir 53% de necessidades cobertas. Em 2009
e 2011, nota-se uma redução da cobertura devido a novos critérios de elegibilidade ao TARV que
aumenta o número de adultos com necessidade de tratamento. Os anos depois de 2011 são caracterizados
pela expansão gradual de cobertura, virando mais as atenções para a melhoria da qualidade do programa
e menos para a expansão intensiva. É importante frisar que, apesar do aumento de cobertura entre 2010 e
2015, o número de pessoas não atendidas fica quase igual, porque a necessidade total do TARV aumenta
com a mesma (ou mais) intensidade em relação a cobertura.

50

Vigilância Epidemiológica do HIV e seu Impacto Demográfico, Moçambique

Figura 2.10. Necessidade e cobertura de TARV adultos (15+) Moçambique, 2004-2015
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Se as metas actuais do MISAU forem cumpridas, a fase de consolidação continuará até finais de 2014
quando 360 mil adultos estiverem em tratamento. Projectada a meio ano (quando a cobertura é calculada
no Spectrum), e esta meta representa 56% dos adultos que precisarão do TARV neste ano. Como o
número de pessoas em necessidade de TARV irá aumentar, a necessidade da TARV não atendida não
baixará consideravelmente no período de 2011 a 2015.
2.3.6

NECESSIDADE DE TARV EM CRIANÇAS

Devido á velocidade da debilitação imunológica, as crianças infectadas a partir da transmissão vertical
necessitam de tratamento com ARVs muito mais cedo que os adultos infectados pela via sexual. Esta
realidade é reflectida no padrão internacional actual que recomenda que todas as crianças menores de
dois anos iniciem o tratamento independente de seu estado imunológico.
De acordo com as projecções, o número de crianças que precisam do TARV aumentou de forma gradual
de 2004 a 2008. No período 2009 a 2011, verificou-se um aumento acentuado do número de crianças que
precisavam de TARV devido às mudanças nos critérios de elegibilidade pediátricos. O pico de 2011
mostra que neste ano havia aproximadamente 120 mil crianças elegíveis ao TARV tendo diminuído para
110 mil em 2015 ao nível nacional. A maior parte das crianças que precisam de TARV tem menos de 10
anos devido à rápida progressão da doença.
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Figura 2.11. Necessidade de TARV em Crianças (0-14), Moçambique, 2004-2015
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Ao contrário do que se verifica nos adultos, a cobertura de TARV pediátrico mostra um crescimento
sempre contínuo, esperando-se atingir 32.9% até ao meio ano de 2014. Em termos absolutos, espera-se
que o número de crianças que precisam do TARV mas que não tiveram acesso diminua a partir de 2012
para diante.

Figura 2.12. Necessidade e cobertura de TARV em Crianças (0-14), Moçambique, 2004-2015
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2.3.7

PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO VERTICAL (PTV)

As mulheres grávidas infectadas com o HIV precisam de profilaxia com antiretrovirais para minimizar o
risco de transmissão do HIV de mãe para o filho. Existem vários regimes de profilaxia em uso no país,
com vários níveis de complexidade e de eficácia. Estima-se o número de mulheres que precisam de
profilaxia como sendo o número de partos esperados entre mulheres infectadas com HIV.6 Assim,
incluem-se tanto as mulheres já em TARV como as elegíveis para iniciar o TARV.
A Figura 2.13 mostra a evolução de número de mulheres que precisam de profilaxia ao longo dos anos. O
número aumenta até 2012, quando atinge um pico de mais de 100,000 mulheres. O maior número de
mulheres que precisam de profilaxia está localizado na região Centro, seguido da região Sul e Norte
(Anexo A.14).
Figura 2.13. Mulheres infectada com HIV que precisam de PTV, Moçambique, 2004-2015
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Estimou-se a cobertura de PTV por ano com base em dados históricos do PTV e das metas programáticas
para anos futuros. A evolução da cobertura mostra uma expansão rápida ao nível nacional e podendo
atingir 90% até 2015. No entanto, os dados de PTV têm algumas limitações que podem influenciar a
estimativa de cobertura, entre elas a possibilidade de dupla contagem de mulheres que recebem
profilaxia na 1ª consulta pré-natal, mas que recebem uma dose adicional numa das consultas seguintes ou
na maternidade. Portanto, a cobertura estimada ultrapassa 100% na região Sul a partir de 2009 (Anexo
A.14), o que leva a discrepâncias entre os dados e metas reportados pelo programa nacional de PTV e as
estimativas de cobertura aqui inclusas.

6

Em 2008 este indicador foi reportado como mulheres grávidas HIV+ (INE et al., 2008, pag 54), mas na
realidade os cálculos deste indicador sempre foram feitos de maneira consistente com esta definição.
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Figura 2.14. Cobertura de PTV, Moçambique 2004-2015
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ÓBITOS DEVIDO A SIDA

Estudos mostram que o tempo mediano entre a necessidade do TARV e a morte por SIDA, se a pessoa não
for tratada, é de aproximadamente 3 anos em populações africanas. Com base na projecção de novas
infecções e a cobertura do programa TARV, o Spectrum estima que o número anual de óbitos devido ao
SIDA em 2011 seja de 58 mil. Destes óbitos, 15 mil esperam-se em crianças de 0 a 14 anos. Este número
de óbitos entre as crianças de 0-14 anos é muito influenciado pelo elevado número de óbitos de crianças
menores de 5 anos de idade.

Figura 2.15. Percentagem de óbitos devido ao SIDA em Moçambique, 2000-2015
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Figura 2.16. Óbitos por SIDA por Idade e Sexo em Moçambique, ano 2000-2015
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Figura 2.17. Número Cumulativo de Óbitos por SIDA por Região, Moçambique, 2004-2015
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2.3.9

ÓRFÃOS

As crianças podem perder um ou ambos pais por causa da SIDA ou por outras causas. O programa
Spectrum permite estimar o número de crianças órfãs maternas, paternas ou de ambos, e distingui-las
entre os órfãos devido à SIDA e órfãs devido a outras causas. De acordo com o Inquérito Demográfico e
da Saúde de 2003, as crianças até aos 14 anos que perdem a mãe, geralmente são mais vulneráveis
comparadas com as que perdem o pai.
O número total de órfãos de 0-17 anos de idade foi projectado a aumentar ao longo do período 20002015. Em 2011 estima-se que o número de órfãos maternos seja de 936 mil, sendo 424 mil devido ao
SIDA e 512 mil devido a outras causas.
Figura 2.18. Órfãos maternos, Moçambique, 2004-2015
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Em termos absolutos, a região Centro tem o maior número de órfãos maternos, sendo 495 mil órfãos no
ano 2011. As regiões Sul e Norte têm 186 mil e 255 mil, respectivamente. A diferença regional está
associada ao tamanho da população e a fase da epidemia em cada região. O Centro do País tem uma
população maior que as outras regiões, resultando em maior número de crianças em risco de perder os
pais.
Figura 2.19. Peso relativo do SIDA nos orfãos maternos nas regiões de Moçambique 2000-2015
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Além da diferença demográfica, o centro do país tem uma longa história de altas prevalências do HIV o
que resulta no maior número acumulado de óbitos devido à SIDA, os quais deixam muitas crianças
adicionais em estado de orfandade. A região Norte mostra um número grande de órfãos devido a sua
população total mas a proporção menor de crianças órfãs maternas devido ao SIDA, por causa da
prevalência relativamente baixa do HIV e da história talvez mais recente da epidemia.

Figura 2.20. Percentangem de óbitos por SIDA em Moçambique, 2000-2015
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2.4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em Moçambique, tal como em outros países de África Austral, as consequências da epidemia do HIV já
se têm vindo a sentir. Esta epidemia afecta todo o processo de desenvolvimento, na medida em que
atinge, fundamentalmente, a população profissionalmente produtiva e sexualmente activa, que
representa a estrutura de suporte do estado em termos económicos e demográficos.
Os dados epidemiológicos deste relatório apontam para uma diminuição, entre os anos 2000 a 2010, dos
diferentes indicadores relacionados com a epidemia do HIV e SIDA em Moçambique. Esta diminuição
também é projectada a continuar nos anos de 2011 a 2015. As mudanças na tendência geral da epidemia
seguramente são resultados de diversos factores incluindo políticas nacionais de prevenção e tratamento
do HIV e SIDAe o percurso natural da epidemia no País.
A primeira evidência apresentada neste relatório que sugere uma redução na velocidade do aumento da
epidemia é vista nas projecções do número de pessoas vivendo com o HIV. Como citado nos resultados,
espera-se que haja um aumento do número de pessoas infectadas até chegar a 1.6 milhão em 2015. No
entanto, ao analisar este resultado com mais profundidade, verifica-se que o aumento relativo ao ano
anterior reduz gradualmente de 12% em 2001 a 2% em 2015. Observa-se também que uma parte do
aumento absoluto de pessoas infectadas projectado é atribuído á redução da mortalidade - um resultado
desejável que mostra o sucesso dos programas de cuidado e tratamento no país mas que ao mesmo tempo
contribui para o aumento do número de pessoas vivendo com o HIV ao longo dos anos.
Verifica-se nas projecções que a incidência também fornece evidência para suportar a conclusão de um
decréscimo na expansão da epidemia do HIV. Em adultos a incidência tem vindo a reduzir gradualmente
ao longo dos anos sob análise até atingir a 1.08 em 2015. Porém, por mais que seja positivo este resultado,
o declínio de incidência em adultos não é o suficiente para atingir a meta estabelecida no Plano
Estratégico Nacional de Combate ao HIV e SIDA (PENIII 2010-2014) de 25% redução de infecções
diárias até 2014. Igualmente, este resultado não significa que haverá uma redução no número absoluto de
novas infecções em adultos entre os anos de 2011 e 2015. Por outro lado, estima-se 269 novas infecções
por dia em 2011, enquanto que para 2015 o número de novas infecções diárias aumenta para 283. Esta
contradição da redução de incidência e de maior número de novas infecções é causada pelo crescimento
demográfico nacional.
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Pelo lado pediátrico, os resultados e projecções das novas infecções destacam o sucesso inequívoco do
programa nacional de PTV e o benefício resultante da adopção de normas internacionais e de maior
acesso aos serviços de PTV providenciados pelo sistema nacional de saúde. As projecções futuras
assumem um aumento drástico na cobertura na profilaxia de PTV até 90% em 2015, e a expansão
contínua no acesso aos melhores regimes de profilaxia para as mulheres grávidas. Este ponto é ilustrado
claramente no decréscimo a 68% em termos de novas infecções causadas por transmissão vertical entre
os anos 2006 a 2015, anos em que a cobertura de PTV é projectada a subir de 14% a 90%,
respectivamente.
Apesar do declínio da incidência e a redução de novas infecções, as projecções deste Impacto
Demográfico do HIV e SIDA evidenciam um crescimento simultâneo em termos da necessidade para o
TARV entre os adultos. Enquanto que no ano 2000 menos de 70 mil pessoas maiores de 15 anos tinham
critérios para o TARV. Até 2015 espera-se que haja quase 650 mil infectados elegíveis nesta faixa etária.
Este aumento é atribuído a várias causas.
Primeiro, a evolução natural da doença no corpo humano e a maturação da epidemia fazem com que os
grandes números de pessoas infectadas nos anos anteriores comecem a precisar de anti-retrovirais para
controlar a sua doença. Segundo, com maiores números de pessoas em TARV ao longo do período há
maior sobrevivência nos infectados que por sua vez aumenta a população infectada com elegibilidade
contínua de TARV. Finalmente, nos anos de 2009 e 2011 verifica-se saltos acentuados em necessidade
por causas das mudanças nos critérios de elegibilidade. Estes factores aplicam-se também ao
crescimento das crianças com necessidade para TARV uma vez que este número aumenta de cerca de 15
mil para 110 mil entre 2000 e 2015, respectivamente.
Embora o crescimento de necessidade de TARV ao nível nacional possa ser interpretado de uma forma
positiva segundo a explicação acima, o que não pode ser negado é o facto de ainda haver uma grande
lacuna em termos da necessidade não atendida para os adultos e crianças elegíveis ao TARV. Os
resultados deste Impacto Demográfico do HIV e SIDA mostram que após o incremento anual nos anos
2000-2010 e o salto acentuado em 2011 com a introdução dos novos critérios de elegibilidade se projecta
números alarmantes de pessoas infectadas que não receberão o devido tratamento entre 2011 a 2015. Este
número é mais alto em 2011 quando aproximadamente 370 mil adultos e crianças elegíveis ficarão sem
tratamento. Nos anos seguintes as projecções apontam para um ligeiro decréscimo de 10% da
necessidade não atendida. No entanto, estima-se que das pessoas vivendo com o HIV elegíveis ao TARV
entre 335 e 362 mil não beneficiarão do devido tratamento.
Para o caso das necessidades não atendidas e o estado do programa de cuidados e tratamento pode-se
apreciar de uma forma geral através das projecções da cobertura de TARV no período analisado. Como as
tabelas destacam, Moçambique deu passos significativos para a frente durante a última década em
termos de incrementar a cobertura de TARV adulto aos indivíduos com necessidade. De 2003 a 2010 a
proporção dos maiores de 15 ou mais anos de idade com elegíveis que recebiam TARV aumentou de
1.2% a 53%, com a meta nacional atingida em 2009 e 2010. Este sucesso ilustra o progresso da
descentralização de TARV que conseguiu atingir a todos os distritos até finais de 2009. As projecções da
cobertura nos anos de 2011 a 2015 mostram uma subida contínua que é moderada pelo decréscimo em
2011 que resulta dos novos critérios de elegibilidade. Infelizmente a cobertura de TARV pediátrico não
tem crescido ao mesmo ritmo, e a sua expansão contínua um desafio para o programa nacional.
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Todavia, com base nas projecções de novas infecções e a cobertura do programa de TARV, estima-se que
o número anual de óbitos devido ao SIDA em 2011 seja de 73 mil, correspondendo a cerca de 20% das
mortes por todas as causas ao nível nacional. Este número é projectado a reduzir a 70 mil em 2015, o que
representa cerca de 19% de todas as mortes. Em todas as regiões do País a projecção do número de óbitos
causados pelo SIDA indica uma ascensão ao longo dos anos. Estima-se que até finais de 2011 cerca de
911 mil pessoas, entre adultos e crianças, terão morrido por causas relacionadas com a SIDA, sendo que
esta mortalidade varia por região. O maior número de óbitos acumulados devido ao SIDA ocorre na
região Centro (62%), seguido pela região Sul com cerca de 25% dos óbitos.
Em relação a situação dos órfãos no país, a região centro tem maior número de órfãos maternos, sendo de
495 mil órfãos no ano 2011, enquanto que a regiões Sul e Norte têm 186 mil e 255 mil, respectivamente. A
diferença regional está associada ao tamanho da população e a fase da epidemia em cada região. O Centro
do País tem uma população maior que as outras regiões, resultando em maior número de crianças em
risco de perder os pais.
Contudo, é importante também salientar que Moçambique não pode ser visto de forma homogénea
devido a sua extensa área geográfica, mistura de culturas, níveis socioeconómicos, e um sistema de saúde
com especificidades regionais. Moçambique tem epidemias múltiplas e simultâneas mas com histórias e
evoluções distintas em cada região. Por isso deve-se ter cuidado ao interpretar as conclusões globais.
2.4.1
•

•

•
•
•

CONCLUSÕES
A incidência de HIV parece estar em declínio gradual, embora a redução em adultos não está
projectada a atingir a meta estabelecida no PENIII 2010-2014 de 25% redução de infecções
diárias até 2014.
Esta previsto um decréscimo de 68% em termos de novas infecções causadas por transmissão
vertical entre os anos 2006 a 2015, o que pressupõe um aumento súbito na cobertura de PTV de
14% em 2006 a 90% em 2015.
Apesar do declínio da incidência e a redução de novas infecções, haverá um crescimento em
termos da necessidade para o TARV entre os adultos.
Em 2011, aproximadamente 370 mil adultos e crianças elegíveis ficarão sem tratamento
anti-retroviral para HIV.
Moçambique tem epidemias múltiplas e simultâneas mas com histórias e evoluções distintas em
cada região.
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RECOMENDAÇÕES GERAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO HIV E O SEU IMPACTO
DEMOGRÁFICO
1.

2.

3.

4.
5.

6.
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Elaboração atempada de relatórios de vigilância e de impacto demográfico do HIV e SIDA para
permitir que as entidades dos programas de intervenção na promoção, prevenção e controle de
ITS/HIV/SIDA possa planificar as suas actividades com base na situação mais actualizada da
realidade.
Divulgação dos resultados ao nível nacional, sobretudo, nos postos sentinela que fizeram parte
desta ronda de vigilância epidemiológica para permitir que os técnicos de saúde
acompanhem a evolução da epidemia e apoiar na tomada de decisão ao nível local.
Realização de estudos complementares para avaliar formas alternativas de fazer a
vigilância do HIV e outras ITS com base nos serviços de rotina do Sistema Nacional de
Saúde de Moçambique.
Ainda existe muita necessidade de expandir a cobertura de TARV e PTV para atingir os
compromissos adquiridos pelo estado e oferecer cuidados a todos os Moçambicanos infectados.
Criação de um programa de garantia da qualidade para serologia da sífilis, tanto RPR como de teste rápido
treponémico, poderia ajudar a avaliação e diminuição de erros de testagem e de interpretação de
resultados.
A colheita de dados adicionais no âmbito de PTV, como a proporção de grávidas infectadas que já
estão em TARV, ou a proporção de crianças que desistem da opção A cada mês, permitirá uma
modelagem da epidemia mais fidedigna.
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ANEXOS
A. Indicadores de Impacto Demográfico
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B. CONCEITOS BÁSICOSABORDADOS NO RELATÓRIO
A taxa de prevalência do HIV refere-se ao número de pessoas infectadas (HIV positivas) dividido pela
população total (HIV negativa + positiva). No caso da RVE, a taxa de prevalência em mulheres grávidas é
calculada para cada posto sentinela, dividindo o número de mulheres grávidas com o teste HIV positivo
pelo número total de mulheres grávidas testadas naquele posto.
O sistema de vigilância sentinela permite acompanhar as tendências nas taxas de prevalência do HIV ao
longo dos anos, ou seja, verificar se as taxas sobem, ficam estáveis ou baixam. As tendências observadas
nas taxas de prevalência devem-se a novas infecções pelo HIV e/ou a mortes de indivíduos infectados
pelo HIV. Se houverem mais infecções novas por HIV que óbitos pelo SIDA, a taxa de prevalência
tenderá a subir. Se houverem mais óbitos pelo SIDA que infecções novas pelo HIV, a taxa de prevalência
tenderá a baixar. Se o número de novas infecções pelo HIV for igual ao número de óbitos pelo SIDA, a
taxa de prevalência se manterá estável.
A taxa de prevalência do HIV em adultos (15-49 anos) não mede as novas infecções pelo HIV. Esta taxa
vai decrescendo à medida que novas infecções são prevenidas e indivíduos HIV-positivos vão perdendo
a vida. Por outro lado, a expansão do tratamento anti-retroviral tem como consequência que menos
pessoas percam a vida com o SIDA, podendo desta maneira conduzir a um incremento na taxa de
prevalência do HIV.
A incidência refere-se simplesmente às novas infecções. A taxa de incidência é calculada dividindo o
número de pessoas que contraem pela primeira vez uma infecção pelo HIV durante um período definido,
geralmente um ano, pelo número de pessoas susceptíveis (número de pessoas HIV-negativas) no início
do mesmo período.
Um problema em interpretar a taxa de prevalência em mulheres grávidas de 15-49 anos de idade é que
não se sabe quantas das mulheres HIV-positivas têm uma infecção antiga e quantas foram infectadas no
último ano. Em comparação, as infecções encontradas em mulheres jovens têm maior probabilidade de
ser infecções recentes, como este grupo tem menos história sexual que as mulheres maiores de idade. Em
comparação com a prevalência na população adulta (15-49 anos), a taxa de prevalência na população
jovem (15-24 anos) é um melhor indicador para mudanças recentes na incidência do HIV e
comportamentos de risco, e portanto, do impacto de prevenção.
Existem várias formas de detectar novas infecções do HIV, entre elas, figura o BED. O BED é um teste
similar ao teste de HIV, mas que pode ser utilizado para estimar a proporção das infecções que são novas
numa determinada população. Isto serve para estimar directamente a incidência de HIV na população,
dividindo o número de infecções novas pelo número de pessoas susceptíveis.
A prevalência mediana das mulheres grávidas, medida de tendência central da prevalência na ronda, é
calculada com base nas prevalências observadas nos postos sentinela. Metade dos postos tem uma
prevalência acima da mediana e a outra metade tem uma prevalência abaixo da mediana.
O Pacote de Estimativas e Projecções (EPP, sigla derivada do seu nome em inglês), é um programa
informático da ONUSIDAutilizado para estimar e projectar a prevalência do HIV na população adulta. A
estimativa é baseada nos dados do sistema de vigilância, dados programáticos, e outro tipo de dados.
Prevenção de Transmissão Vertical (PTV), é um programa de prevenção de transmissão do HIV de mãe
para filho na gestação, parto ou período pós-parto. Durante a primeira consulta pré-natal (CPN) as
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mulheres grávidas recebem aconselhamento e testagem para o HIV.
Uma projecção, é uma previsão do comportamento da epidemia e/ou seu impacto no futuro. É um
conjunto de resultados de cálculos que ilustram a provável evolução futura da epidemia e/ou seu impacto
de acordo com determinadas hipóteses que se consideram prováveis.
Calibragem, refere-se ao ajustamento de uma projecção para garantir que passa por um valor definido
num ano específico, por exemplo, a estimativa de prevalência obtida por um inquérito representativa. No
caso da RVE 2009, as projecções de EPP foram calibrados usando os resultados regionais do INSIDA.
O Intervalo Inter-Quartil, como os intervalos de confiança, é uma técnica estatística que serve para
resumir a variação numa distribuição de frequências. Este compreende 50% das observações centrais,
excluindo 25% de cada extremo (inferior e superior). Para calcular o intervalo inter-quartil, é necessário
primeiro ordenar os valores do menor ao mais alto. O 25º e o 75º valor são os 1º e 3º quartis,
respectivamente, sendo os mesmos, extremos do intervalo inter-quartil.
O Inquérito Nacional de Prevalência, Riscos Comportamentais e Informação sobre o HIV e SIDA em
Moçambique (INSIDA), é um estudo que visa fornecer dados a nível nacional e provincial que permitam
avaliar os comportamentos e factores de risco para a infecção por HIV e, determinar a prevalência do
HIV na população moçambicana em geral em 2009.
A regressão linear é uma ferramenta estatística usada para, entre outros fins, prever futuros valores a
partir de valores passados. A linha de tendência da regressão linear usa o método dos quadrados para
desenhar uma linha recta através dos valores com o objectivo de minimizar a distância entre eles e a
resultante linha de tendência. Esta metodologia utiliza a relação entre duas ou mais variáveis
quantitativas (ou qualitativas) de tal forma que uma variável pode ser predita a partir da outra ou outras.
No caso da análise da ronda, foi aplicada uma variação de regressão linear chamada random effects
model (modelo de efeitos aleatórios), no qual a unidade de análise é a prevalência observada em cada
posto sentinela em cada ano. Quando avaliando as tendências na prevalência ao longo do tempo, é
importante usar unidades sanitárias consistentes, ou seja que participaram em todas as rondas durante o
período de análise, para evitar enviesamento devido a selecção de postos.
A resistência refere-se a capacidade do vírus de resistir aos efeitos do tratamento anti-retroviral. Quando
o vírus que infecta uma pessoa desenvolve resistência em resposta ao tratamento não sucedido é
chamada por resistência secundária. Quando a pessoa é infectada com uma espécie de HIV já
resistente aos fármacos é referida como resistência primária, ou transmitida. A resistência limita as
opções terapêuticas das pessoas vivendo com o HIV, assim, medir a sua prevalência é importante. A
resistência pode ser detectada através de análise genética de amostras que contem o vírus.
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A vigilância epidemiológica sentinela é uma técnica com o propósito principal de acompanhar as
tendências de prevalência ao longo dos anos. As características chaves do sistema de vigilância sentinela
do HIV para uma epidemia generalizada, são a testagem periódica, no caso de Moçambique, de 2 em 2
anos, nas mesmas unidades sanitárias, de mulheres grávidas fazendo a sua primeira consulta pré-natal
para a gravidez corrente. A razão de se usar mulheres grávidas é porque são mais representativas da
população geral comparativamente a outros grupos tais como doadores de sangue ou pacientes de DTS
ou tuberculose.
O Spectrum é um modelo de projecção que integra vários subprogramas de políticas. Esta integração é
baseada no DemProj, que é usado para criar projecções demográficas que por sua vez servem de inputs
para os modelos tais como, FamPlan, Benefit-Cost, AIM, e RAPID. Na análise da RVE foi aplicado o
modelo deAIM para estimar o impacto da epidemia sobre indicadores relevantes à luta contra a SIDA.
O Teste Anónimo não Relacionado (UAT, sigla derivada do seu nome em inglês) refere-se a uma
metodologia de testagem aonde o nome e outros identificadores da mulher grávida não ficam registados
na amostra biológica para evitar a ligação acidental entre o resultado do teste e a identidade da mulher
grávida. Em contraste, o teste anónimo relacionado (LAT) refere-se a uma metodologia de testagem onde
um código atribuído à amostra biológica é entregue à mulher grávida para permitir a sua eventual
recuperação do resultado do teste.
C.
BREVE HISTORIALDO SISTEMADO VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA
Desde a notificação do primeiro caso de SIDAem Moçambique, em 1986, vários esforços têm sido feitos
para estimar a magnitude e monitorar as tendências da epidemia do HIV no país. O Ministério da Saúde
(MISAU), através do Programa Nacional de Controlo das ITS/HIV/SIDA, estabeleceu, em 1988, um
sistema de Vigilância Epidemiológica (VE) do HIV em unidades sanitárias seleccionadas, designadas
por Postos Sentinela (PS).
A Vigilância Epidemiológica consiste na testagem periódica de mulheres grávidas, em relação ao HIV,
em unidades sanitárias seleccionadas como postos sentinela, como forma de estimar a prevalência
nacional, regional e provincial, na população adulta, cujos objectivos específicos são:
• Estimar a prevalência do HIV em mulheres grávidas como indicador da prevalência na
população adulta;
• Monitorar as tendências geográficas e temporais da prevalência do HIV e
• Proporcionar evidência documental para orientar os esforços de prevenção e mitigação do
impacto do HIV e SIDA.
Os dados são recolhidos durante um período máximo de seis (6) meses, numa amostra de trezentas (300)
mulheres grávidas por posto sentinela, que se apresentam consecutivamente na sua primeira consulta
pré-natal. Esses dados servem de base para estimar as prevalências nacional, regionais e provinciais do
HIV e o impacto do HIV e SIDA, no país.
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Historicamente, o sistema de Vigilância Epidemiológica pode dividir-se em 5 fases:
Fase I
1988-1998: caracterizada pela recolha de dados de prevalência do HIV em quatro (4)
postos sentinela, sendo um (1) na região Sul, três (3) na região Centro e todos em áreas urbanas;
Fase II
2000: caracterizada por uma melhoria e expansão da rede de postos sentinela de quatro (4) para
vinte (20), sendo onze (11) postos urbanos e nove (9) rurais;
Fase III
2001-2002: caracterizada por uma expansão adicional dos postos sentinela de vinte (20), em
2000, para trinta e seis (36) postos, em 2001, sendo 19 postos urbanos e 17 rurais.
Desde esse período até a actualidade, funcionam trinta e seis (36) postos sentinela;
Fase IV
2004: houve uma realocação de dois (2) postos sentinela considerados redundantes,
nomeadamente o Centro de Saúde de Xipamanine, na Cidade de Maputo, e o Centro de
Saúde da Munhava, na Cidade da Beira. Em sua substituição entraram em funcionamento como
postos sentinela o Centro de Saúde de Chicualacuala, na província de Gaza e o Centro de Saúde
de Marrupa, na província de Niassa, mantendo-se, portanto, o mesmo número de postos sentinela
que funcionavam em 2002, mas passando a ser dezassete (17) postos urbanos e dezanove (19)
rurais. Para além da realocação dos postos sentinela na Ronda de Vigilância Epidemiológica
de 2004, também foi realizado um inquérito comportamental na mesma população; e
Fase V (actual)
2007: foram introduzidas mudanças no protocolo, no que respeita à metodologia, com a
introdução do consentimento informado, e alterações na metodologia de testagem do HIV e de
estimação de prevalência a nível nacional, regional e provincial, bem como a medição da
incidência e detecção da transmissão da resistência do HIV aos antiretrovirais.
Fase I: da Ronda 1988 a Ronda 1998
A recolha de dados da Vigilância Epidemiológica durante o período de 1988 a 1998 foi feita bienalmente
nos seguintes postos sentinela: desde 1988, no Hospital Geral (HG) José Macamo, na cidade de Maputo;
a partir de 1994, no Centro de Saúde (CS) Eduardo Mondlane, na cidade de Chimoio; Centro de Saúde
Nº3, na cidade de Tete; e desde 1996, no Centro de Saúde da Ponta-Gêa, na cidade da Beira.
Em Abril de 1999, realizou-se o primeiro encontro sobre a situação da epidemia do HIV em
Moçambique, tendo como pontos principais de discussão a revisão dos dados históricos dos postos
sentinela e a sua relação com a informação qualitativa referente ao início da epidemia em Moçambique,
às trocas comerciais e aos movimentos populacionais durante e no período pós-guerra.
Em Agosto de 1999, realizou-se um fórum multidisciplinar que reuniu, pela primeira vez, diversas
instituições e individualidades para debater e colher sensibilidades e consenso em relação às primeiras
estimativas e projecções de prevalência do HIV e do impacto demográfico do HIV e SIDA em
Moçambique. O evento produziu as seguintes recomendações:
1 Conhecer melhor a prevalência de HIV na região Norte através da implantação de
postos sentinela;
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2
3
4

Aumentar o número de postos sentinela para incluir a área rural e reforçar a urbana, de
forma a obter taxas de prevalência cada vez mais representativas;
Interpretar os dados disponíveis como indicativos para orientar a selecção e
implementação de estratégias eficazes no controle da progressão da epidemia;
Formar um grupo técnico multisectorial com o propósito de analisar os dados
epidemiológicos projectar os impactos demográficos do HIV/SIDA em Moçambique e
encorajar a aplicação das estimativas oficiais na planificação, implementação e avaliação da
resposta nacional.

Para uma melhor análise e interpretação dos dados provenientes do sistema de Vigilância
Epidemiológica e à luz da abordagem multisectorial de resposta à SIDA em Moçambique, constituiu-se,
em 1999, o Grupo Técnico Multi-Sectorial de Apoio à Luta contra o HIV/SIDA (GTM), composto por
técnicos provenientes de diversas áreas de especialidade, representando inicialmente pelo Ministério da
Saúde (MISAU); Instituto Nacional de Estatística (INE); o extinto Ministério do Plano e Finanças,
actualmente representado pelo Ministério de Planificação e Desenvolvimento (MPD) e o Centro de
Estudos de População da Universidade Eduardo Mondlane (CEP-UEM), igualmente extinto e
actualmente representado por técnicos do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo
Mondlane (CEA-UEM).
Este grupo teve como responsabilidades principais rever e analisar os dados de Vigilância
Epidemiológica do HIV e dados demográficos disponíveis, com vista a estimar as prevalências do HIV e
o impacto demográfico do HIV e SIDAem Moçambique, bem como propor recomendações.
Fase II: Ronda 2000
Na ronda de 2000, houve um aumento de quatro (4) postos sentinela para vinte (20), sendo sete (7) no
Norte, oito (8) no Centro e cinco (5) no Sul. Esta expansão permitiu o aumento da cobertura e da fonte de
dados sobre a prevalência do HIV, resultando numa maior representatividade regional e das áreas rural e
urbana do país. Ainda no âmbito da melhoria da qualidade e fiabilidade dos resultados dos testes do HIV,
foi introduzido, pela primeira vez, o controlo de qualidade de testagem.
Os resultados preliminares desta ronda foram discutidos num encontro realizado na cidade da Beira, com
profissionais de saúde ligados ao sistema de Vigilância Epidemiológica do HIV, em Maio de 2001 e, em
Junho do mesmo ano, pelos membros do Grupo Técnico Multisectorial (GTM). A partir de 2000 este
Grupo Técnico Multi-Sectorial de Combate ao SIDA passou a contar também com o Conselho Nacional
de Combate ao HIV/SIDA (CNCS), a Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane
(UEM), o extinto Ministério da Educação (MINED), actualmente representado pelo Ministério da
Educação e Cultura (MEC) e o Ministério daAgricultura (MINAG).
A comparação dos dados de 2000 com os de 1998 indicou que a prevalência obtida nos postos sentinela
da cidade de Maputo eram coerentes e evidenciavam uma tendência crescente d epidemia do HIV. De
uma forma geral, a prevalência do HIV dos postos sentinela de 3 cidades da região Centro (Beira; Tete e
Chimoio) davam indicações de que a epidemia encontrava-se na sua fase de plateau, enquanto que no
Norte a epidemia estava em progressão, e no Sul, numa fase intermédia. Com os dados da ronda de 2000,
actualizou-se a projecção do impacto do HIV e SIDAem Moçambique.
Fase III: Rondas 2001 e 2002
Na ronda 2001, o número de postos sentinela aumentou de vinte (20) para trinta e seis (36), sendo dez
(10) no Sul como no Norte e dezasseis (16) na zona Centro. Os dados foram analisados pelo Ministério da
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Saúde (MISAU) e pelo Grupo Técnico Multisectorial (GTM), e as suas recomendações encontram-se no
Relatório sobre a Revisão dos Dados de Vigilância Epidemiológica do HIV-Ronda de 2001, publicado
em Novembro de 2002, e resumem-se no seguinte:
1. Não modificar as projecções da prevalência do HIV e impacto demográfico do HIV e
SIDA em Moçambique e, consequentemente, não actualizar a publicação do impacto até à
disponibilização de novos dados sobre a prevalência do HIV ronda 2002.
2. Prestar atenção especial à recolha de dados nos postos sentinela de Cuamba; cidade de
Nampula; Montepuez; Quelimane; Mocuba e Chókwè, por terem apresentado taxas de
prevalência com um desvio em relação ao intervalo de confiança observado nos respectivos
postos sentinela entre as rondas de 2000 e 2001.
Da análise dos resultados da ronda de 2002, constatou-se que as taxas de prevalência ponderada
regionais e nacionais, para o ano 2002, eram compatíveis com as projectadas para o mesmo ano, com
base nos dados da ronda de 2000, e que reforçavam a hipótese de que a região Centro já havia atingido a
fase madura da evolução da epidemia, com excepção da província da Zambézia, onde a epidemia
continuava em crescimento.
As principais recomendações desta ronda foram:
1. Avaliar melhor a distribuição da rede sentinela, com vista a proceder-se a sua devida
redistribuição, excluindo os postos sentinela redundantes e criando outros novos, de forma a
melhorar a representatividade de áreas onde as prevalências obtidas parecem não representar a
situação real. Ainda nessa visão, recomendou-se a manutenção dos postos sentinela que possuem
uma informação histórica, nomeadamente, os postos sentinela José Macamo, em Maputocidade; Ponta-Gêa, na cidade da Beira, Eduardo Mondlane, em Chimoio, e Nº3, em Tete;
2. Aprofundar o estudo dos critérios de similaridade, incluindo a incorporação de informação
quantitativa;
3. Realizar estudos nas áreas de cobertura de alguns postos sentinela seleccionados, com
vista a entender melhor o comportamento da prevalência;
4. Elaborar projecções provinciais de prevalência do HIV e do impacto demográfico do HIV e
SIDA;
5. Retomar à realização das rondas de Vigilância Epidemiológica do HIV de dois em dois
anos e
6. Usar o intervalo entre as rondas para explorar melhor a base de dados da Vigilância
Sentinela e de outras fontes;
Fase IV: Ronda 2004
Nesta ronda, implementou-se, pela primeira vez, a Vigilância Epidemiológica de 2ª Geração, que
consiste na recolha simultânea de dados biológicos; socio-demográficos; económicos e
comportamentais, o que permitiria relacionar directamente os dados biológicos a algumas variáveis
socioeconómicas.
No cumprimento das recomendações do relatório de Vigilância Epidemiológica, ronda de 2002, foi feita
a realocação de dois (2) postos sentinela considerados redundantes, nomeadamente o Centro de Saúde de
Xipamanine, na Cidade de Maputo, e o Centro de Saúde da Munhava na Cidade da Beira, sem, contudo,
se alterar o número de postos sentinela que funcionavam em 2002 (36 postos). Assim, o Centro de Saúde
de Xipamanine foi substituído pelo de Chicualacuala, na província de Gaza, e o da Munhava pelo Centro
de Saúde de Marrupa, na província de Niassa. Como seria de esperar, a exclusão de alguns postos
sentinela e a criação de outros exigiu a actualização do processo de atribuição.

105

Vigilância Epidemiológica do HIV e seu Impacto Demográfico, Moçambique

Fase V: Ronda 2007
Na presente ronda, por recomendação do Comité Nacional de Bioética para a Saúde (CNBS), foi feita a
mudança da metodologia de Testagem Anónima Não-Relacionada (Unlinked Anonymous Testing - UAT)
para a metodologia de Testagem Anónima Relacionada (Linked Anonymous Testing - LAT), permitindo,
assim, que a mulher grávida pudesse ter acesso aos resultados dos testes. Para tal, foi necessário
acrescentar um processo de consentimento informado para o recrutamento de participantes na ronda. Em
comparação com as rondas anteriores, em que a testagem do HIV era efectuada no local de recolha de
amostras, na presente ronda a testagem foi feita com o teste ELISA, ao nível central, no Laboratório de
Imunologia do Instituto Nacional de Saúde (INS) com amostras recolhidas e enviadas em papel de filtro.
Outras amostras, adicionais, foram recolhidas em quatro (4) postos sentinela, nas cidades da Beira e de
Maputo, para detectar a transmissão da resistência do HIV aos anti-retrovirais, e em todos os postos
sentinela para testagem de infecções recentes, com a finalidade de se obter uma estimativa directa da
incidência do HIV em mulheres grávidas.
Em relação à metodologia de análise, mudou-se a metodologia do processo de ponderação, através da
atribuição de distritos a postos de referência, para uma nova metodologia recomendada pelo grupo de
referência da ONUSIDA, baseado no Pacote de Projecções e Estimativas (EPP). Esta mudança fez com
que se voltasse a estimar a prevalência nacional; regionais e provinciais das rondas anteriores.
Foi feita, também, a testagem para sífilis, usando o método de RPR (Reagina Plasmática Rápida), nos
laboratórios das unidades sanitárias incluídas na ronda de 2007.
Em 2008 foi submetido e aprovado pelo Comité Nacional de Bioética para a Saúde (CNBS), o protocolo
desta actividade para as rondas de 2009-2013, em que não foi adicionado ou removido nenhum dos
postos sentinela dos já existentes e nem está prevista alguma adição ou remoção entre o período da
vigência do mesmo.
A presente ronda, inclui a actividade de monitoria da incidência, através do teste BED HIV-1 e da
resistência do HIV a drogas ARV, nas seguintes cidades Beira, Xai-Xai e Maputo, baseado em métodos
de amostragem da Garantia de Qualidade de Lote.
As Unidades Sanitárias (US) que constituem a rede de vigilância têm laboratórios, e portanto a testagem
foi feita com um teste não treponémico, denominado Reagina de Plasma Rápida (RPR), o que é o padrão
actual de Moçambique quando laboratório está presente e em condições de fazer o teste. Em 2004 foram
utilizados testes rápidos treponémicos (Determine) em todos os postos sentinela, em vez de RPR, durante
a ronda. Em 2007, voltou-se a usar RPR e em 2009 utilizou-se os dois testes em paralelo. Em 2008 o
Sistema Nacional de Saúde introduziu o teste rápido treponémico Bioline SD 3.0, que foi utilizado em
2009.
Em relação a metodologia de recolha das amostras biológicas e dados demográficos foram as mesmas
usadas em 2007, bem como a análise do processo de ponderação, através da atribuição de distritos a
postos de referência, para uma nova metodologia recomendada pelo grupo de referência da ONUSIDA,
baseado no Pacote de Projecções e Estimativas (EPP), com a diferença de que para este ano, a calibração
foi feita com base nos resultados do INSIDA. As estimativas do tamanho da população do país foram
actualizadas com o censo de 2007. Estes dados permitiram estimar a prevalência nacional; regionais e
rural/urbano desta ronda.
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E. HISTORIADAS PROJECÇÕES DE IMPACTO DEMOGRÁFICO
Face a uma tendência crescente da epidemia do HIV em Moçambique e a necessidade de se redefinir
estratégias com vista a melhorar a resposta nacional, mais uma vez foi necessário estimar o impacto do
HIV e SIDA a nível demográfico e de saúde. É neste contexto que o Grupo Técnico Multisectorial
(GTM) representado pelo, Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministério da Saúde (MISAU),
Conselho Nacional de Combate ao HIV e SIDA (CNCS), Centro de Estudos Africanos da Universidade
Eduardo Mondlane (UEM), a Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), o
Ministério da Educação e Cultura (MEC) e o Ministério da Agricultura (MINAG), produziu a análise
sobre o impacto demográfico do HIV e SIDA.
A produção de relatórios de impacto demográfico e de saúde pelo GTM data do ano 2000 e sempre teve
como fonte de dados as Rondas de Vigilância Epidemiológica com excepção do presente relatório que
para alem de dados da RVE, também conta com os dados do inquérito de maior abrangência populacional
(INSIDA2009). Contudo importa referir que a principal ferramenta de apoio na produção das projecções
que alimentam estes relatórios sempre foi o Spectrum que ao longo dos anos utilizou diferentes
pressupostos como ilustram os parágrafos a seguir:
Ano 2000 - Foram utilizadas estimativas obtidas através de dados do Recenseamento Geral de
População e Habitação de 1997 (RGPH). Arevisão da situação socioeconómica e demográfica do País no
período guerra e pós guerra constituiu um instrumento de base para a elaboração das primeiras
projecções. O modelo utilizado nas projecções foi o RUP. A produção das projecções contou com os
dados da população tais como a mortalidade, a fecundidade e as migrações. A projecção do impacto
demográfico da epidemia do HIV foi efectuada com base nos modelos DemoProj e AIM do Spectrum.
Com o AIM foi possível obter resultados tais como: i) população infectada pelo HIV; ii) casos do SIDA; e
iii) óbitos resultantes desta epidemia, na base de uma taxa de prevalência do HIV em adultos.
Ano 2002 - Nessa publicação, supôs-se que na década de 90 a prevalência do HIV da região Centro seria
duas vezes superior em relação à região Sul e que a região Norte poderia ser 25% mais elevada
relativamente ao Sul. Também considerou-se que a epidemia na região Centro iria registar uma redução
de 50% comparativamente ao Sul, devido ao seu início precoce, e a prevalência nacional iria continuar a
crescer para além do ano 2003, caso o padrão de crescimento observado nesse período se mantivesse.
Dada a limitação dos dados disponíveis na altura, o Grupo Técnico propôs-se os seguintes desafios:
i) assumir os dados apresentados como indicativos e orientadores no processo de melhoramento da
resposta nacional; ii) comparativamente às outras regiões, melhorar o conhecimento sobre a prevalência
do HIV na região Norte; e iii) obter dados cada vez mais representativos da situação do País através da
expansão dos postos sentinela, incluindo a cobertura das zonas rurais e urbanas.
Ano 2004 - A actualização das projecções de prevalência do HIV foram feitas usando novas versões dos
modelos EPP e Spectrum que incluíam os efeitos de TARV e PTV. Com base nos dados obtidos a partir
dos postos de sentinela (PS) existentes na ronda do ano 2002 e usando o modeloAIDSProj foram feitas as
projecções das taxas de prevalência regionais do HIV. Apesar da expansão da rede dos PS de 20 para 36 e
da adopção do novo modelo EPP, as prevalências regionais observadas no ano 2002 foram similares às
projectadas a partir do ano 2000.
Ano 2007- Para estimar o nível absoluto da prevalência em adultos, a ONUSIDA recomendou calibrar a
prevalência obtida pela ronda com dados de inquéritos populacionais de abrangência nacional (Ghys,
2004). No caso de países onde ainda não existiam resultados de inquéritos deste tipo, recomendou-se
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modelo AIDSProj foram feitas as projecções das taxas de prevalência regionais do HIV. Apesar da
expansão da rede dos PS de 20 para 36 e da adopção do novo modelo EPP, as prevalências regionais
observadas no ano 2002 foram similares às projectadas a partir do ano 2000.
Ano 2007 - Para estimar o nível absoluto da prevalência em adultos, a ONUSIDA recomendou calibrar a
prevalência obtida pela ronda com dados de inquéritos populacionais de abrangência nacional (Ghys,
2004). No caso de países onde ainda não existiam resultados de inquéritos deste tipo, recomendou-se
calibrar com o factor de 0.8 obtido a partir dos países da África (Gouws, 2008). Em Moçambique usou-se
o factor de calibração de 0.86 que corresponde à mediana do rácio da prevalência obtida através da
Vigilância Epidemiológica e inquéritos de abrangência populacional do Malawi, Zimbabwe, e Tanzania.
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F.

EQUIPA DA RVE 2009

COORDENAÇÃO DA RONDA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO HIV ANO 2009
Investigador Principal:
Ilesh V. Jani
Co-Investigadores:
Francisco Mbofana
Lisa Nelson
Mussagy Mahomed
Peter Young
Grupo Técnico de Trabalho
Ângelo Augusto, INS
Daniel Lee, DNAM
Dulce Bila Ramalho, INS
Ilesh V. Jani, INS
Mussagy Mahomed (Coordenador Nacional)
Peter Young, CDC
Roberta Horth, CDC
Thébora Sultane, INS

Composição da Equipa Central de Formação e Supervisão
Amílcar Gouveia, INS
Ângelo Augusto, INS
Daniel Delane, DNAM
Daniel Lee, DNAM
Deolinda Sarmento, DNSP
Francisco Mbofana, INS
Germano Pires, INS
Ilesh V. Jani, INS
Jossias Joaquim, INS
Mussagy Mahomed, INS
Peter Young, CDC
Roberta Horth, CDC
Thebora Sultane, INS
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GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Direcção Nacional de Assistência Médica
Instituto Nacional da Saúde

RECEPÇÃO DE AMOSTRAS E PROCESSAMENTO DE DADOS (INS)
Recepção de amostras

Digitação

Limpeza de dados

Amílcar Gouveia, INS
Germano Pires, INS
Jossias Joaquim, INS

Isaia Christiana de Sá
Lucrécia Luciano Fernandes

Mussagy Mahomed, INS
Roberta Horth, INS
Peter Young, CDC

EQUIPA DE CAMPO
Supervisores Provinciais

NOME

Direcção Provincial de Saúde

REGIÃO SUL
Naftal Mario Matusse
Eunice I. Jorge
Iolanda da Silva Santos
Zulmira Silva

Inhambane
Gaza
Maputo Província
Maputo Cidade

REGIÃO CENTRO
Filipe M.S. Machava
Esperança Tavede Feijão
Fernando Joaquim Nhaquela
Argentina da Gloria M.M. Nhalungo

Sofala
Manica
Tete
Zambézia

REGIÃO NORTE
Laison Daniel
Jaime Selemane
Zacarias Macurire

Niassa
Nampula
Cabo Delgado
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Equipa Técnica ao Nível de cada Distrito
Unidade

Supervisor Distrital

Enfermeira de SMI

Técnico Laboratório

REGIÃO SUL
Província de Inhambane
C.S. Mabote
C.S. Zavala
C.S. Maxixe

Juleca P.I. Sumal
Emanuela das Dores
Francisco J. Maçada

Rosa Inês Frederico
Henriqueta M.J. Quive
Cristina Matias

Norte Ricardo António
Jacinta Alberto
Belarmina Saíde

Província de Gaza
C.S.Chicualacuala
C.S. Chókwè
C.S. Xai Xai

Pirai Sefo
José Augusto Neve
Narciso Moisés Chaúque

Cacilda Guiruta
Olga André Tafula
Alda LucasTsambe

Sultane Bachiro Giva
Brígida Notiço
Albino Maunze

Maputo Província
C.S. Manhiça
C.S. Namaacha

AlfaceBoaventura
Fernanda Leia Chirindjane

Leonilde Claudina
Natércia do Rosário Ferreira

Mário Adriano
Laura Alberto Sequela

Maputo Cidade
C.S. Jose Macamo
C.S. 1º de Junho

Olga Xlhone
Olga Xlhone

Olívia Rurane
Otília Tualufo

Telsa Pires
Florinda Mocome

REGIÃO CENTRO
Província de Sofala
C.S. Ponta Gêa
C.S. Chingussura
C.S. Caia

Rita Macamo
Raimundo Inácio João
Jorge Jone

Eugénia Uelemo
Luisa Victorino F. de Jesus
Sofia António Dazanga

José Adinage
Mateus Possumenda
Samuel Jone

Província de Manica
C.S. Ed. Mondlane
H.R. Vila Manica
H.R. Catandica
H.R. Espungabera

Luisa AroneMoisés
Andelane Vilanculos
Lavumó Paulo José
Julieta Meque

Cacilda Laice
Maria do Céu Jordão
Maria da Gloria Rafael
Telma Paulino

Manuel José Nhapombo
Armando Chongo
Rui Armando Cebola
Salvador Gonçalves Augusto

Província de Tete
C.S Nº 3
H.R. Ulónguè
C.S. Changara
C.S. Mágoe

Manuel Simbe Njanje
Franque Benate
Edmundo Eduard o Joaquim
CristóvãoRufinoJeque

Celina PorfírioEscova
Clara Pedro Saguate
Joana Sebastião Gemo
Atanásia Sílio João Dias

Mariana da Fonseca Monteiro
Tino Pereira Tarcísio
António Soares Soquir
Zerinha Venda Roía

Província de Zambézia
C.S Milange
C.S Alto Molócuè
C.S Mocuba
C.S 24 de Julho
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Gabriel Pedro (Médico)
António Macucha Américo
Tânia Issufo (Médica)
Ravieza Alves Silima

Artinicia Ngoca
Luisa Maria Ferreira
Solange Helena Abreu
Rita Luís Manhacha

Orlando Pedro
ZacariasGogo
Artur Albino
Hilária Mulebe
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REGIÃO NORTE
Província de Niassa
H.R. Cuamba
C.S. Mandimba
C.S. Marrupa
C.S. Mavago

Sérgio Chitengo
Beatriz Malôa
Anananias Wane
Jaime Júlio Nzente

Lucrécia Veloso
Ana Maria López
Esperança Gil
Ermele Cazembe

Graciano leme
Constâncio Calisto Nluta
Venâncio Papossoco
Rui Labissone Jemusse

Província de Nampula
H.G. Nacala
C.S. Erati
H.R. Angoche
C.S. 25 de
Setembro

Agostinho José
Bernardo Gomes Uirissane
Fabião Augusto
José Lourenço

Luisa Manuel
Leonor Artur Victor
Elisabete Calisto
Josefa Calmal

Mendes Augusto Impassio
Elias Arlindo Moreira
Fernando Henriques Mechiço
Dade Amade Barros

Província de Cabo Delgado
H.R. Montepuez
H.R. Moc. da Praia
C.S. Natite

Gisela Gilda OuChim
Carlitos Mateus Aleixo
Arlindo Inácio

Maria Gilda Abel
Assussena António
Glória Tembe

Felício Inocêncio Chemane
Nemane Rupava
Paulo José Chambal
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TESTAGEM DE AMOSTRAS DE SANGUE
(Laboratório de Imunologia do INS)
Jossias Joaquim
Narcisa Siyawadya
Thebora Sultane

Ângelo Augusto (Coordenador)
Amílcar Gouveia
Germano Pires
Inês Tivane

ANÁLISE DE DADOS (GTM)
Mussagy Mahomed, INS
Pedro Duce, INE
Peter Young, CDC
Ráfica Razak, UEM
Roberta Horth, CDC/GAP

Glória Fazenda, CNCS
Lourena Manembe, CNCS
Márcia Monjane ,HPI
Mari Luntamo, ONUSIDA
Miguel Aragon, ONUSIDA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Ray Shiraishi, CDC/GAP
Jennifer Sabatier, CDC/GAP

ELABORAÇÃO DAS PROJECÇÕES DO IMPACTO
DEMOGRÁFICO DO HIV E SIDA (GTM)

Pedro Duce, INE(Coordenador)
Acácio Sabonete, INS
Lourena Manembe, CNCS
Marta Bazima, ONUSIDA

Mussagy Mahomed, INS
Peter Young, CDC
Sílvio Macamo, CNCS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
John Stover, Futures Institute
Mary Mahy, UN AIDS
Tim Brown, East- West Center

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO
Redacção
Acácio Sabonete, INS
Francisco Mbofana, INS
Joseph Lara, DNAM
Lourena Manembe, CNCS
Marta Bazima, ONUSIDA
Mussagy Mahomed, INS
Peter Young, CDC
Pedro Duce, INE
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