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CONTRIBUINDO PARA O COMBATE E CONTROLE DO 
HIV/SIDA EM MOÇAMBIQUE ATRAVÉS DA MONITORIA 

INTEGRADA DE INDICADORES DE SAÚDE NA ÁREA DE HIV.

A Plataforma de Observação para HIV é uma das áreas temáticas do Observatório Nacional de Saúde 
(ONS), que tem como objectivo principal a geração de evidência científica e promoção do seu uso para a 
avaliação de políticas de saúde existentes e formulação de novas políticas necessárias e adequadas para a 
redução de iniquidades, melhoria da saúde e do bem-estar da população moçambicana, particularmente 
a que se encontra afectada pelo HIV/SIDA. Este boletim informativo sumariza a contribuição da Plataforma 
de Observação para HIV na luta contra o HIV/SIDA, através de geração de evidência cientifica na área de 
HIV/SIDA em Moçambique.

Atlas de Indicadores Seleccionados de Monitoria do HIV em Moçambique, 
Edição 2018.

Problema, Objectivos e relevância da análise: Em 2018, estimava-se que em Moçambique 73% das 
Pessoas Vivendo com HIV (PVHIV) conheciam o seu seroestado, 
55% estavam em Tratamento Antirretroviral (TARV), e somente 
32% das PVHIV tinham alcançado a supressão viral. A monitoria 
de indicadores relevantes para perceber a dinâmica da epidemia 
de HIV no país é maioritariamente apresentada a nível nacional 
e desagregada, somente, até ao nível provincial. A geração de 
evidência geoespacial com desagregação até ao nível distrital 
de vários indicadores de monitoria do HIV permite aos gestores 
e planificadores tomarem decisões mais apropriadas ao contexto 
local de cada distrito ou comunidade, considerando o seu contexto 
sócio-económico e cultural; permite, igualmente, identificar as 
iniquidades e heterogeneidade geográficas com vista a assegurar 
que nenhuma população ou comunidade fique para trás no alcance 
das metas nacionais e globais de controlo e eliminação do HIV. Foi 
objectivo desta análise apresentar os resultados de indicadores 
seleccionados na monitoria do combate ao HIV/SIDA para o ano 
de 2018 a nível distrital, usando várias fontes de dados, incluindo 
triangulação. 

PLATAFORMA DE OBSERVAÇÃO PARA HIV
ONS

Observatório Nacional de Saúde

Figura 1. Novas infecções em adultos ≥15 anos, 2018
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Resultados: Foram produzidos 47 mapas a nível distrital 
que apresentam indicadores seleccionados em 4 áreas, 
nomeadamente: perfil epidemiológico, cuidados e tratamento, 
prevenção e sistemas de saúde. 

No conjunto de indicadores do perfil epidemiológico, em 
2018, destaca-se o indicador - Novas infecções em adultos ≥15 
anos estimadas em 128.000. No global, o padrão geográfico 
das novas infecções segue uma distribuição similar ao número 
de PVHIV, sendo os distritos da zona litoral e da zona Norte 
com o maior número de novas infecções. O distrito da Matola 
apresentou o maior número de novas infecções com 16.000, 
seguido do distrito municipal de Kampfumo com 3.500 novas 
infecções (Figura 1).

No conjunto de indicadores de cuidados e tratamento para HIV, 
o indicador de Cobertura de TARV em Crianças dos 0 aos 14 
anos de idade mostrou que 86.920 crianças estavam em TARV 
em 2018. A cobertura nacional do TARV em crianças foi de 52%, 
notando-se coberturas mais elevadas na região Sul e cober-
turas baixas nas regiões Centro e Norte do país (Figura 2).

No conjunto de indicadores de prevenção e determinantes 
sociais de infecção por HIV, o indicador Positividade de HIV 
nos Serviço de Aconselhamento e Testagem em Saúde (ATS) 
mostra que a cobertura dos serviços de ATS obedece o 
perfil da epidemia no país. Contudo, destaca-se a província 
de Nampula onde existem distritos com uma positividade 
>7% que ultrapassa a média provincial, apesar de ter um 
número menor de pessoas testadas comparativamente a 
outros distritos da mesma província (Figura 3).

Conclusões e Recomendações: Os distritos da região 
Norte e alguns da região Centro do país apresentam, na 
maioria dos indicadores, resultados de baixo sucesso 
ou progresso. Os resultados mostram que o sucesso a 
nível provincial pode mascarar distritos que precisam de 
intervenções específicas. Há, pois, uma necessidade de se 
implementar processos de monitoria e acções específicas 
para estas regiões do país e promover a produção contínua 
de informação ao nível distrital e inferior, bem como a 
triangulação de dados

Figura 3. Positividade de HIV nos Serviços de Aconselhamento e Testagem em Saúde

Figura 2. Cobertura de TARV em Crianças dos 0 

aos 14 anos de idade
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Boletim analítico nr. 01/2019: Cobertura de Testes de Carga Viral e Supressão 
Viral em Pacientes em Tratamento Antirretroviral em Moçambique, 2018

Problema, Objectivos e relevância da análise: Um resultado de carga viral alto pode ser indicativo de 
má adesão ao tratamento ou de falência terapêutica. A monitoria da cobertura do teste de carga viral e 

da supressão viral entre pacientes em tratamento antirretroviral 
(TARV) é fundamental para informar os programas de resposta ao 
HIV, particularmente para medir o progresso do país relativamente 
ao terceiro 90 - 90% das pessoas em TARV com carga viral 
suprimida – estabelecido pelas metas do Programa Conjunto 
das Nações Unidas para HIV/SIDA (ONUSIDA) para 2020. Usando 
dados laboratoriais de amostras para o teste de carga viral, este 
boletim teve como objectivos estimar a proporção de pacientes 
que alcançaram a supressão viral. Resultados: Os resultados 
desta análise mostraram que dos 557.148 testes de carga viral 
processados, provenientes de 1350 Unidades Sanitárias (US) a 
nível nacional, 73%  apresentavam supressão viral (<1000 cópias/
mL), sendo as províncias de Inhambane (85%), Manica (82%) e 
Maputo Província (81%) com os níveis mais altos de supressão 
viral. As províncias da região Norte, Nampula (60%), Niassa (66%) 
e Cabo Delgado (67%) apresentaram os menores índices de 
supressão viral (Figura 4). Conclusão e recomendação: Os níveis 
de supressão viral observados mostram a necessidade de um 
esforço adicional na expansão da cobertura e monitoria regular 
da carga viral dos pacientes para se alcançar o terceiro 90 da 
cascata de tratamento.

Figura 4. Percentagem de testes com carga viral suprimida por distrito, 2018

Boletim analítico nr. 01/2020: Uso de Métodos de Triangulação para Identificar 
Distritos com Maior Risco de Transmissão do HIV - Moçambique, 2018    

Problema, Objectivos e relevância da análise: Moçambique 
ainda enfrenta uma epidemia generalizada de HIV, com cerca de 
2,2 milhões de pessoas vivendo com HIV (PVHIV), em 2018. A baixa 
cobertura de TARV e a baixa retenção podem levar à baixa supressão 
viral da população, resultando em transmissão contínua do HIV. 
Neste boletim aplicou-se métodos de triangulação para identificar 
distritos com maior risco de transmissão do HIV. A aplicação de 
métodos de triangulação de dados das várias fontes existentes 
pode ajudar a identificar áreas geográficas de foco de intervenção 
para reduzir a transmissão contínua do HIV. Resultados: Para esta 
análise, 11 indicadores - 3 epidemiológicos: 4 programáticos e 4 
comportamentais foram incluídos para classificar os distritos de muito 
alto, alto, médio, baixo ou muito baixo risco de transmissão. A figura 
5 mostra que existe uma variação geográfica no risco de transmissão 
com 32 distritos classificados como tendo risco “muito alto”, dos quais 
23 (72%) estão em apenas três províncias: Cabo Delgado, Zambézia e Figura 5: Distribuição dos distritos por nível de 

risco de transmissão do HIV a nível de distrito.
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Maputo Província. Por outro lado, 24 dos 33 (73%) distritos de “menor risco” encontram-se em três províncias 
diferentes: Niassa, Nampula e Tete. Nenhum distrito de Cabo Delgado foi classificado como de risco “baixo” 
ou “muito baixo”, enquanto a província de Tete não possuía distritos nas categorias de risco “alto ou muito 
alto”. Foi evidenciado um agrupamento de distritos de alto risco nas províncias de Cabo Delgado, Zambézia, 
Maputo Província, Inhambane e Gaza (Figura 5).  Conclusão: O envolvimento em comportamentos sexuais 
de risco e os padrões de migração podem ser factores importantes na compreensão da transmissão do HIV 
nos distritos de maior transmissão. Por outro lado, esta análise demonstra a utilidade de uso de métodos de 
triangulação com recurso a vários indicadores de fontes diferentes para identificar padrões de distribuição 
de determinantes de saúde e factores de risco de doenças.  

Boletim analítico nr. 02/2021: Análises de uma Coorte de Pacientes que inici-
aram o Tratamento Antirretroviral no Ano 2017 - Retenção Avaliada aos 6, 12 e 
18 Meses

Problema, Objectivos e relevância da análise: Um dos maiores desafios do país é a adesão dos 
pacientes ao TARV, que constitui um factor importante para a redução da carga viral e o risco de falência 
terapêutica, redução da resistência aos medicamentos, diminuição da transmissão de novas infecções, e 
consequentemente para o controlo da epidemia. Uma das formas de estimar a adesão dos pacientes ao 
TARV é por meio do cálculo de retenção dos pacientes ao tratamento. O objectivo principal desta análise foi 
determinar a retenção numa coorte de pacientes em TARV aos 6, 12, e 18 meses após o início do tratamento. 
Resultados: Os resultados desta analise mostram que a retenção a nível nacional em 2018, aos 12 meses, 
foi de 69%, sendo que as províncias de Gaza (81%) e Maputo Província (75%) tiveram maior retenção, e as 
províncias de Cabo Delgado (61%) e Nampula (60%) tiveram menor retenção. A nível provincial observou-se 
que a percentagem de pacientes retidos da coorte reduz ao longo do tempo, sendo que a nível nacional, 
a retenção foi de 75%, 69% e 61% aos 6, 12 e 18 meses, respectivamente (Figura 6). Entretanto, o mesmo 
não ocorre com os abandonos, que têm tendência a aumentar, (Figura 7)-a percentagem de abandonos 
aumentou em cerca de 10% dos 6 e 18 meses, enquanto que a percentagem de óbitos não apresenta um 
aumento significativo. Conclusão e recomendações:  A retenção tem uma redução de cerca de 15% dos 6 
aos 18 meses, o que representa uma perda significativa de pacientes ao longo do tempo. Neste contexto, 
é necessário concentrar esforços no sentido de manter os pacientes em tratamento e perceber melhor os 
motivos e factores que influenciam o abandono do tratamento. Esforços para melhorias da retenção ao 
TARV podem incluir mais atenção ao homens, jovens e adolescentes e no aumento da testagem de carga 
viral e CD4, segundo os critérios em vigor no país para estes testes.
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Figura 6: Retenção ao nível provincial aos 6, 12 e 18 meses dos pacientes da coorte
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Figura 7: Proporção de pacientes por resultado aos 6, 12 e 18 meses, a nível nacional (n=277.537)

Boletim analítico nr. 03/2021: Retenção e Abandono ao Tratamento Antirretro-
viral em Pacientes dos 10 aos 24 Anos de Idade avaliada aos 6, 12 e 18 Meses, 
Coorte de 2017

Problema, Objectivos e relevância da análise: Um dos maiores desafios do país é a adesão do TARV 
em pacientes jovens, que constitui um factor importante para alcançar a supressão viral que é o último 90 
da meta 90-90-90. Vários são os factores que podem estar associados ao baixo número de pacientes com 
supressão viral, de entre os quais a baixa retenção e a falta de adesão ao tratamento. Foi objectivo desta 
análise estimar o estado de retenção de pacientes dos 10 aos 24 anos, entre 6 e 18 meses depois do início 
do TARV. Pacientes com boa adesão ao tratamento têm maior chance de atingir a supressão viral e melhor 
qualidade de vida.  Resultados: A coorte inclui 277.537 pacientes que iniciaram o TARV em 2017, e fizeram 
pelo menos um levantamento de medicamentos nos primeiros 6 meses de TARV. Destes, 24% tinham idades 
compreendidas entre 10 a 24 anos ao início do TARV. Do total dos pacientes, 18% eram do sexo masculino 
e 82% do sexo feminino. A maioria dos pacientes, cerca de 70% tinha 20 anos ou mais anos de idade. Em 
todas as idades a retenção diminuiu ao longo do tempo, sendo que a faixa etária de 10 a 14 anos de idade 
apresenta a maior percentagem de retenção, e posteriormente sofre uma queda na faixa etária dos 15 aos 
19 anos de idade e volta a aumentar nos pacientes maiores de 20 anos em todos os períodos analisados 
(Figura 8). A retenção diminui com o tempo, de 72% em 6 meses, 64% em 12 meses e 56% em 18 meses. 
Este padrão é observado em todas faixas etárias avaliadas. A retenção é maior em pacientes que iniciaram 
TARV dos 10 aos 14 anos de idade, e aumenta á medida que a idade de início TARV aumenta. As províncias 
de Gaza e Maputo apresentam as percentagens mais baixas de abandono, enquanto que as províncias de 
Cabo Delgado, Manica e Nampula apresentam maior percentagem de abandono dos 15 aos 19 anos em 
todos os três períodos de tempo.  Conclusão e recomendações: Recomenda-se maior empenho por parte 
dos profissionais de saúde nas campanhas de adesão aos pacientes que iniciem o TARV entre 15  e 24 anos 
de idade.
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Figura 8: Retenção calculada por idade em pacientes que iniciaram TARV dos 10 aos 24 anos.

Boletim analítico nr. 4: Características de Pacientes em TARV Falecidos em 
Moçambique entre 2018-2019

Problema, Objectivos e relevância da análise: O HIV/SIDA é uma das maiores causas de morte 
em Moçambique. Estima-se que em 2019, 51 mil pessoas vivendo com HIV (PVHIV) morreram do SIDA 
(Síndrome de Imunodeficiência Adquirida). Reconhecendo a importância que os estudos de mortalidade 
em HIV têm para o controlo da epidemia, esta análise descreve as características clínicas e demográficas 
dos pacientes em TARV que morreram entre 2018 e 2019. Resultados: Os resultados desta análise mostram 
que as províncias de Cabo Delgado e Inhambane apresentam maior peOs resultados desta análise mostram 
que as províncias de Cabo Delgado e Inhambane apresentam maior percentagem de mortes (12%) por HIV, 
apesar de terem um número reduzido de pessoas em TARV relativamente a outras províncias. As províncias 
de Nampula e Maputo possuem as menores percentagens de mortes com 5% e 8%, respectivamente, como 
ilustra a Figura 9. A mortalidade por sexo foi maior em pacientes do sexo feminino dos 15 aos 49 anos. Em 
relação a estadiamento OMS e progressão da doença, observou-se que a maioria dos pacientes estavam 
no terceiro estadio da doença e tinham um CD4 menor que 200 células/ mm3, respectivamente. Muitos 
dos pacientes na coorte não tinham sido submetidos ao rastreio da Tuberculose Pulmonar, que é uma das 
doenças associadas a mortalidade em pacientes HIV positivo. Conclusão e recomendações:  Análises de 
mortalidade em pacientes com HIV são importantes para avaliar o progresso da epidemia. Há necessidade 
de se melhorar a notificação e monitoria da mortalidade nos pacientes com HIV no país e suas causas 
de morte, principalmente ao nível das comunidades. A falta de um sistema de notificação específico para 
a mortalidade no país dificulta a análise sobre mortalidade em pacientes com HIV, pois há mortes que 
ocorrem na comunidade e não chegam a ser notificadas nas Unidades Sanitárias, o que pressupõe que o 
número de mortes pode ser superior ao reportado no MozART e em outros sistemas..
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Figura 9: Proporção de mortes em pacientes em TARV, em 2019 (MozART).

Boletim analítico nr. 5: Cobertura de Testes de Carga Viral e Supressão Viral 
em Pacientes em Tratamento Antirretroviral em Moçambique, 2019

Problema, Objectivos e relevância da análise: A monitoria da Carga Viral (CV) em pacientes em Tratamento 
Antirretroviral (TARV) é importante para avaliar o sucesso do tratamento. Em Moçambique, o teste de CV 
é recomendado para todos os pacientes em TARV, 6 meses após o início do TARV, e de forma rotineira a 
cada 12 meses se a CV for <1000 cópias/ml (supressão viral). As metas globais de controlo da epidemia 
do HIV estabelecem que a supressão viral deve ser alcançada por 95% dos pacientes em TARV até 2030. 
Foi objectivo desta análise estimar a proporção de pacientes em TARV que alcançaram a supressão viral 
em 2019, por província e  faixa etária. Resultados: Setenta e seis porcento (76%) dos testes processados 
laboratotorialmente no período em análise apresentaram resultado de CV suprimida. As províncias de 
Maputo Cidade (82%), Maputo Província (81%) e Tete (78%) apresentaram as maiores percentagens de 
supressão viral nos testes realizados, enquanto que as províncias da Zambézia (73%), Cabo Delgado (73%), 
Nampula (64%) e Niassa (68%) apresentaram percentagens mais baixas (Figura 10). 
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A supressão viral por faixa etária aumenta proporcionalmente com o aumento da faixa etária, atingindo 
84% a partir dos 55 anos de idade. Nas crianças menores de 15 anos, os índices de supressão viral situam-
se abaixo de 51% (Figura 10). Conclusão e recomendações: Embora se tenha registado progressos em 
2019 no número de US a reportarem teste de CV e na supressão viral, as províncias da região Norte do país 
continuam a apresentar baixas percentagens de supressão viral. Há, pois, uma necessidade contínua da 
monitoria do TARV nestes pacientes, bem como a intensificação da tutoria aos clínicos. Recomenda-se a 
realização de futuras análises de triangulação entre os dados laboratoriais e os dados de seguimento dos 
pacientes para melhor identificação de lacunas e sucessos.

Boletim analítico nr. 6: Incidência de Falência Terapêutica aos Regimes de 
Tratamento Antirretroviral (TARV) de Primeira Escolha em Crianças Menores de 
15 anos em Moçambique

Problema, Objectivos e relevância da análise: Tendo em conta a escassez de informação sobre incidência 
de falência terapêutica (FT) aos regimes de TARV de primeira escolha em crianças menores de 15 anos em 
Moçambique, foi objectivo desta análise estimar a incidência de FT aos regimes de primeira escolha, o Tempo 
Médio de FT (TMFT), e identificar os regimes terapêuticos com maior incidência de FT em crianças menores 
de 15 anos em Moçambique para ajudar os clínicos e fazedores de políticas a escolher e/ou recomendar 
regimes terapêuticos mais eficientes em pacientes pediátricos. Resultados: Os resultados desta análise 
mostram uma incidência de falência ao TARV entre crianças menores de 15 anos, com 246 casos de FT 
em cada 10.000 crianças por ano (aproximadamente 3 casos de FT em cada 100 crianças em TARV por 
ano). Os regimes com maior incidência de FT incluíram AZT+3TC+NVP, TDF+3TC+EFV e ABC+3TC+NVP 
(Figura 11). O TMFT na coorte foi de 5,4 anos, com d4T+3TC+NVP, TDF+3TC+NVP e AZT+3TC+ LPV/r 
apresentando TMFT mais longos de 9, 5, 8, 3 e 7, 9 anos, respectivamente. Os pacientes em tratamento com 
ABC+3TC+EFV tiveram o TMFT mais curto de 3,1 anos comparativamente aos outros regimes (Figura 11). A 
mediana do TMD foi de 4 dias. Conclusões e Recomendações:  Embora o acesso ao TARV tenha aumentado 
consideravelmente nos últimos anos, a incidência de falência terapêutica em crianças em TARV mostrou-se 
importante. Há necessidade de priorizar os regimes contendo inibidores de protease, assim como regimes 
com Dolutegravir (DTG) no tratamento de crianças sem exposição prévia, bem como melhorar a retenção 
nos cuidados e a adesão ao tratamento com vista a alcançar supressão viral sustentável.

Regime de 1ª Escolha FT (%) TMFT (anos) (95% IC) Incidência de FT(95% IC)*
ABC+3TC+EFV 7 (0,3%) 3,1 (0,3-4,0) 0,7 (0,6-0,7)

ABC+3TC+LPV/r 3 (0,1%) 0,0 (0,0-3,2) 0,2 (0,1-0,2)

ABC+3TC+NVP 22 (0,9%) 6,1 (3,6-7,7) 2,2 (1,1-3,3)

AZT+3TC+ABC 4 (0,2%) 5,8 (0,0-3,5) 0,5 (0,4-0,5)

AZT+3TC+EFV 15 (0,6%) 6,2 (3,1-8,7) 1,5 (1,5-1,6)

AZT+3TC+LPV/r 17 (0,7%) 7,9 (6,2-11,8) 1,7 (1,7-1,8)

AZT+3TC+NVP 2,202 (94,1%) 5,4 (5,2-5,5) 231,5 (96,6-366,4)

TDF+3TC+EFV 47 (2,0%) 5,1(3,6-6,7) 4,9 (2,6-7,2)

TDF+3TC+NVP 10 (0,4%) 8,3 (2,0-10,5) 1,0(0,9-1,0)

d4T+3TC+NVP 10 (0,4%) 9,5 (3,3-12,7) 1,0 (0,9-1,0)

Outros** 2 (0,1%) 6,5 (0,0-6,5) 0,2 (0,2-0,3)

Total 2.339 (100,0%) 5,4 (5,2-5,6) 246,0 (101,2-390,8)
* Moçambique tinha em 2019 um total de 95,080 crianças em tratamento antirretroviral, cerca de 2,339 deles tiveram falência terapêutica, o que corresponde a uma 
incidência geral de 246.0 em cada 10,000 crianças por ano.
** Os regimes como AZT+3TC+ATV/r, TDF+3TC+LPV/r, AZT+3TC+RAL, d4T+3TC+LPV/r foram agrupados na categoria de outros por apresentar um menor número de 
casos de FT. A incidência nesses regimes em conjunto foi de 0.2 em 10.000 crianças por ano.

Figura 11: Distribuição do número de crianças menores de 15 anos sem exposição prévia ao TARV, Tempo Médio de Falência 
Terapêutica (TMFT) e incidência de FT por regime, em Moçambique
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