
SERVIÇOS DE NOTIFICAÇÃO DE PARCEIROS EM
MOÇAMBIQUE: RESULTADOS DE UM PROGRAMA
PILOTO NO CENTRO DE SAÚDE DE MCHAVA II.

INTRODUÇÃO
A Notificação do parceiro para a testagem não é considerada parte importante na
prevenção do HIV nos países da África Subsaariana1. Na maior parte deles,
incluindo Moçambique, os pacientes diagnosticados HIV+ são aconselhados e
encorajados a notificar os seus parceiros, porém, os serviços de saúde não fazem
acompanhamento sistemático do processo.

Em África a metade dos pacientes recentemente diagnosticados HIV+ não
revelam o seu seroestado para outras pessoas, incluindo os seus parceiros sexuais

ou familiares 2.

Segundo a Organização Mundial da Saúde nas circunstâncias em que a auto-
revelação não é possível, os profissionais de saúde devem criar mecanismos de
obter o consentimento do indivíduo HIV+ de modo a convidar o parceiro para

testagem 3.

Objectivo: Avaliar a aceitabilidade, eficácia e segurança do serviço de

Notificação do Parceiro (NP) no CS Machava II.

METODOLOGIA
De Junho a Dezembro de 2014, 4 activistas ofereceram apoio psicossocial a 223
pacientes recém diagnosticados HIV+ no Centro de Saúde da Machava II. Foram
colhidos dados em três momentos: linha de base, 4 e 8 semanas depois. Na linha
de base os activistas aconselharam os pacientes a revelar o seu sero estado e
notificar os seus parceiros para a testagem. 4 semanas depois, com o
consentimento do Paciente, os activistas contactavam os parceiros para incentiva-
los a fazer o teste. As 8 semanas, os activistas contaram os pacientes para
identificar relatos de violência domestica resultantes da revelação e notificação.

Foi usado o teste de qui-quadrado para comparar resultados da notificação das 4 e
8 semanas, tendo sido estabelecido um nível de significância de 5%. Foram
envolvidos pacientes adultos (≥ 18 anos) com diagnóstico recente de HIV + Seus
filhos ( ≤ 5 anos) e parceiros sexuais. A participação foi mediante assinatura de
consentimento informado.

RESULTADOS
Tabela 1: Características Sociodemográficas dos 206 pacientes e seus parceiros

Como ilustra a Tabela 1, Dos 223 pacientes 220 aceitaram
participar(98.7%). Foram analisados dados de 206 pacientes,
79% eram do sexo feminino, 73% casados e 31% nomearam> 1
parceiro sexual. Foram mencionados 283 parceiros, dos quais
59% eram cônjuges. Foram identificados 278 parceiros com
dados completos, de 4 a 8 semanas (antes e depois de receber
apoio).

Figura 1: Esquema Resumo da Notificação de Parceiros no
Programa

A figura acima mostra que dos 223 pacientes abordados para participarem no 220
aceitaram, representando uma aceitação de 98.6%. Um dos 220 pacientes foi
excluído por risco de violência. 206 dos 219 pacientes completaram as 12 semanas
de permanência no programa. Entre 4 e 8 semanas a percentagem de parceiros
notificados por 206 pacientes aumentou de 68.8% para 74.1% (p = 0,02), a
testagem aumentou de 27.8% para 66.5% (p <0,0001) e parceiros diagnosticados
com HIV aumentou de 11.3% para 32.7% (p <0,0001).

Após 8 semanas de acompanhamento, 87 (54%) de 266 parceiros que não sabiam
do seu seroestado testados eram HIV+.

No final do piloto, 98% dos pacientes e 96% dos parceiros infectados
continuavam conectados aos cuidados. Foram identificadas 111 crianças idade <5
anos dos quais 99 (89%) testadas para o HIV: 2 testou positivo.

CONCLUSÕES
Os resultados permitem concluir que o Serviço de Notificação
de Parceiros:

É aceitável para pacientes recém-diagnosticados (98,6%);

Ajuda a Identificar um grande número de novos casos de
infecção por HIV, criando oportunidade de testagem,
diagnostica e ligação aos cuidados de pessoas que seriam
assumidas como perdas de oportunidade;

Mostrou a existência de baixo risco de eventos adversos;

Ajuda a melhorar a testagem de crianças expostas

Estes resultados sugerem que este modelo de PN pilotado
pode ser mais efectivo a pacientes que mencionam apenas um
parceiro e com relação activa e estável.

LICÇÕES APRENDIDAS
A implementação do piloto de Notificação de Parceiros
permitiu perceber que:

O Incentivo permanente motiva os Activistas para o bom
desempenho na implementação do programa;

O apoio dos Psicólogos da US na qualidade de Supervisores
dos activistas é crucial para o sucesso do programa;

A Revisão de dados no local é indispensável para garantir a
qualidade dos mesmos. Ropturas de stok de teste afectou o
ritmo da implementação do programa e a oportunidade de
testar novas pessoas.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE DE MAPUTO

Paciente Indice (PI) Parceiro

N=206; (%) N= 283; (%)

Sexo

Masculino 44 (21.4) 74 (26.0)
Femenino 162 (78.6) 209 (74.0)

Estado civil
Solteiro/a 48 (23.3)

Casado(a)/Uniao Marital 152 (73.8)
Outro 6 (2.9)

Idade

<25 63 (30.6) 43 (15.2)

≥25 - <30 51 (24.8) 67 (23.7)

≥30 - <35 46 (22.3) 69 (24.4)

≥35-39 46 (22.3) 40 (14.1)

40+ 64 (22.6)
Trabalha 186 (90.3)

Tem filho/a 163 (79.1)

Local de Testagem na US

Pre-natal 101 (49.0)

UATS 102 (49.5)

TB 3 (1.5)

Parceiros Mencionados

1 142 (68.9)

2 50 (24.3)

3 13 (6.3)

4 1 (0.5)

Tipo de Relacionamento

Esposa/Marido 168 (59.4)

Namorado/Namorada 76 (26.9)

Outra (Amante, amigo etc) 39 (13.8)

País de Residência do Parceiro

Moçambique 250 (88.3)

Africa do Sul 33 (11.7)


