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Lições da Prestação de Serviços Diferenciados e 
  Integrados de Saúde Materna e Infantil de Boa Qualidade:  

Uma Reunião Virtual da Rede de Aprendizagem CQUIN 
 

Terça-feira, 25 de Maio – Quinta-feira, 27 de Maio de 2021 

 
Contexto: O objectivo da Rede de Aprendizagem CQUIN é melhorar a cobertura, qualidade e 
impacto dos serviços de HIV, através da promoção da expansão  de modelos diferenciados de 
serviços (MDS) por meio de uma aprendizagem sul-sul. Com o apoio da Fundação Bill & Melinda 
Gates, o ICAP na Universidade de Columbia ajuda os países membros da rede a adoptar, 
implementar e expandir MDS eficazes, permitindo a partilha de experiências, aprendizagem cruzada 
e a resolução  de problemas de forma colaborativa.  

A importância de considerar os MDS em escala, tem sido um tema constante para a rede CQUIN, e 
o Painel CQUIN proporciona uma métrica padronizada para acompanhar  a sua expansão. Com o 
tempo, todos os países da rede têm demonstrado um progresso admirável em termos da expansão 
da cobertura geográfica e da proporção de pessoas elegíveis inscritas em modelos diferenciados de 
cuidados para HIV/SIDA. A rede também coloca muita ênfase na qualidade  dos MDS e apoia 
serviços para populações-chave e prioritárias, de forma a assegurar que os serviços de saúde sejam 
adaptados às necessidades de todos os beneficiários dos cuidados.  

Embora a Organização Mundial da Saúde (OMS) e outros implementadores tenham fomentado o 
apoio na implementação de  MDS para mulheres grávidas e lactantes, poucos países têm 
implementado modelos para esta população prioritária, com poucos dados sobre o seu impacto  
nesta população. A experiência programática salienta a necessidade de adoptar uma abordagem 
integrada – e diferenciada – para oferecer às mulheres serviços integrados de saúde familiar. Em 
Novembro de 2020 a rede CQUIN prestou apoio na realização de três sessões de formação 
multinacionais,  para compreender as práticas actuais da prestação de serviços de saúde materno-
infantil (SMI) e avaliar o interesse na implementação de  MDS para mulheres grávidas e lactantes . 
Com base nas discussões que ocorreram nestas oficinas de trabalho ,  a CQUIN está a planear uma  
oficina de trabalho multinacional focalizado em MDS e em serviços integrados de saúde materno-
infantil, com o objectivo de salientar a importância dos MDS no sector de  SMI, compartilhar as 
evidências e orientação actuais, catalisar o intercâmbio das melhores práticas e encorajar os países 
membros da CQUIN a desenvolverem planos de acção para melhorar e/ou expandir os  MDS, bem 
como salientar a necessidade de ter mais inovações e implementar intervenções baseadas em 
evidências para estas populações.  

reuniãoA  reunião explorará as necessidades de cuidados diferenciados para SMI com enfoque no 
seguinte:      

• Mulheres não grávidas, em cuidados e tratamento para o HIV: Para as mulheres em 
idade reprodutiva e a viver com HIV que já estejam em tratamento e estejam inscritas em 
MDS, é importante assegurar o seu acesso ao planeamento familiar (PF) e a serviços de 
rastreio e encaminhamento para tratamento de infecções transmitidas sexualmente (ITS). É 
extremamente importante explorar as melhores maneiras de integrar estes serviços essenciais 
de saúde sexual e reprodutiva (SSR) em diferentes modelos de cuidados e tratamento para o 
HIV. reuniãoreuniãoA reunião irá explorar modelos de integração, formas de assegurar que 
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as mulheres recebam serviços essenciais de SSR à medida que vão passando de um modelo 
para outro, e a melhor forma de documentar e reportar estes serviços.    

• Mulheres grávidas vivendo com HIV: A gravidez e amamentação são eventos que podem 
perturbar  a sua adesão ao TARV e retenção nos cuidados de SMI. O nosso reconhecimento 
destes eventos na sua vida é importante, para que possamos  assegurar que os serviços 
apoiem estas mudanças na vida das mulheres, em vez de serem considerados obstáculos a 
um tratamento bem-sucedido. Os modelos mais importantes, adaptados a  estes grupos são 
os seguintes :  

o Mulheres que começam o TARV durante a gravidez: Na maioria dos países, as 
mulheres que são diagnosticadas com HIV e iniciam o TARV durante a gravidez não 
são consideradas “estáveis” ou elegíveis para os MDS. No âmbito da pandemia da 
COVID-19, vários países reexaminaram a distribuição doTARV para este grupo, e 
existem oportunidades para se aprender com os países que implementaram 
diferentes métodos de dispensa multimensal de ARVs  para as mulheres grávidas e 
lactantes.A experiência programática sugere que o parto pode causar problemas de  
retenção , sendo essencial assegurar que elas tenham quantidades adequadas de 
ARVs, bem como um plano de adesão realista e um aumento de contactos durante 
este período. Por outro lado, também se pode justificar a utilização de modelos 
adaptados e menos intensivos nas mulheres  retidas e aderentes ao TARV.   

o Mulheres que engravidam enquanto fazem o TARV: À medida que os países 
vão expandindo os MDS, muitas das mulheres vivendo com HIV que engravidam 
são integradas em modelos menos intensivos de cuidados e tratamento  A OMS 
recomenda que as mulheres grávidas continuem integradas nestes modelos, mas é 
necessário prestar muita atenção para assegurar que recebam cuidados pré-natais 
apropriados e integrados e que haja uma coordenação entre os serviços de HIV e de 
SMI.  

• Mulheres em pós-parto: Para além de assegurarem que as mulheres em pós-parto recebam 

cuidados e tratamento para o HIV apropriados ao seu contexto, os modelos diferenciados 
podem constituir uma forma de optimizar o acompanhamento dos pares de mães/bebés, 
particularmente durante o período de amamentação, em que o risco de transmissão é 
contínuo, especialmente no caso de mulheres com  valores de carga viral elevados ou níveis 
de adesão inadequados.  

 
O objectivo da reunião é permitir que as equipas nacionais da CQUIN desenvolvam planos para 
identificar e definir modelos ideais para o seguimento TARV nos serviços de  SMI. A agenda da 
reunião será estabelecida de forma a apresentar dados sobre os modelos de cuidados de SMI que 
promovam a retenção das mulheres e crianças, a supressão da sua carga viral e a prevenção de novas 
infecções de HIV e ITS nas mulheres grávidas e lactantes.A nossa colaboração continuará, com o 
lançamento de uma comunidade de prática de “SMI Diferenciados” da CQUIN.   

Objectivos:  

• Apresentar conceitos básicos e uma orientação global em torno da prevenção, tratamento e 

apoio às mulheres em idade reprodutiva  

• Apresentar resultados sobre vários modelos de cuidados, para prestar apoio à oferta  de 
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serviços de SMI/HIV  

• Rever estudos de casos e melhores práticas relativamente à integração entre a saúde materna 
e infantil e a prestação de serviços de HIV, incluindo a dispensa para vários meses , tanto de 
PF como de TARV, e modelos integrados de testagem e tratamento para HIV e sífilis 

• Colaborar na exploração de obstáculos e facilitadores na implementação MDS para mulheres 

e crianças em seguimento na SMI   

• Discutir modelos de monitoria da transição entre os serviços  de SMI e Cuidados e 
Tratamento para HIV 

• Compartilhar ferramentas, recursos e materiais de trabalho  

• Identificar lacunas, desafios e oportunidades comuns para aprendizagem em conjunto, bem 

como para a cocriação de ferramentas e recursos e futuras visitas de intercâmbio sul-sul  

• Encorajar os países membros da CQUIN a desenvolverem planos de acção para melhorar / 
expandir  MDS  de SMI 

 
Participantes: A reunião contará com a participaçãode equipas globais dos 21 países da rede 
CQUIN. As equipas de cada país serão lideradas pelo respectivo Ministério da Saúde e devem incluir 
o seu ponto focal de MDS, o/a seu líder de SMI/SSR e o/a seu líder do programa de HIV/SIDA, 
pois  trata-se de uma oportunidade para os programas de HIV e SMI/SSR discutirem oportunidades 
para sinergias. Solicitaremos também a participação de elementos de agências do PEPFAR, redes 
nacionais de pessoas vivendo com HIV, parceiros de implementação, representantes de mães a viver 
com HIV na sociedade civil e representantes de programas de ITS e PrEP.  
   
Agenda: Esta reunião virtual terá lugar durante três -dias, entre o dia 25  e  27 de Maio de 2021 (de 
terça a quinta-feira). A cada dia, os temas   enfocarão numa das componentes do continuum de 
serviços de SMI (a pré-gravidez, a gravidez e o período pós-parto) e incluirá apresentações 
focalizadas em sessão plenária, bem como discussões em painéis e sessões paralelas.  Areunião durará 
aproximadamente 4 horas por dia, incluindo uma pausa de 30 minutos entre as sessões.  
 
A reunião será realizada em inglês com traduções simultâneas para francês e português. Mais tarde 
enviaremos um plano  de trabalhos detalhado.  
 
Produtos: 

• Relatório da reunião, definindo as etapas seguintes / passos para o desenvolvimento e 

progresso 

• Planos de acção em cada país, focando os MDS para continuação dos cuidados de SMI 


