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Bem-vindos

Rudo Kuwengwa 
Consultora Regional da CQUIN

ICAP no Zimbabwe



Workshop de 25 a 27 de Maio de 2021 da 
Rede CQUIN sobre a SMI

• Be sure you have selected the language 
of your choice using the “Interpretation” 
menu on the bottom of your screen. 

• Assurez-vous d’avoir sélectionné la 
langue de votre choix à l’aide du menu 
<<Interprétation>> en bas de votre écran 
Zoom. 

• Deve entrar no menu "Interpretação", na 
parte inferior do seu ecrã,  para 
seleccionar o idioma que prefere utilizar.

Welcome/Bienvenue/Bem-vindos



Workshop de 25 a 27 de Maio de 2021 da 
Rede CQUIN sobre a SMI
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Moderador da Sessão

Bactrin Killingo
Líder de Tratamento e Educação

International Treatment 
Preparedness Coalition (ITPC) (Liga 
Internacional de Preparação para 

Tratamento
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Ordem de Trabalhos da Sessão 

• Boas-vindas e Manutenção –Rudo Kuwengwa ICAP/CQUIN 
• Apresentações e Revisão da Ordem de Trabalhos -Bactrin 

Killingo, ITPC
• Observações de Enquadramento- Helen Etya’ale, ITPC 
• Reflecções do Quénia – Nelson Otwoma, NEPHAK
• Reflecções da RDC - Ange Mavula, UCOP+
• P&R e Discussão - Sessão moderada por Bactrin Killingo, ITPC 
• Observações Finais e Próximas Etapas - Bactrin Killingo, ITPC
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Ange Mavula 
Secretário Executivo Nacional 
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Engajamento comunitário para aumentar a 
adesão aos MDS
Desenvolvimento de uma ferramenta de rastreio para medir o 
engajamento das comunidades na tomada de decisões e implementação 
dos MDS



O Projecto CQUIN

Engajamento Comunitário

“…um processo estruturado, apoiado, significativo e 
responsabilizado, que assegura que as pessoas que 

vivem com HIV têm um LUGAR e uma VOZ na tomada 
de decisões, planeamento, implementação, 

monitorização e avaliação, de forma a termos acesso a 
serviços de HIV de boa qualidade para todos.”
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Pilares do Engajamento Comunitário

RESPEITA A
EQUIDADE

APOIADO E 
PRÁTICO

CUMPRE A
RESPONSABILIZAÇÃO

SUSTENTÁVEL

FOCALIZADO NAS 
PVHIV

SIGNIFICATIVO

CONSISTENTE

TRANSPARENTE

ESTRUTURADO
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Estrutura do Engajamento Comunitário
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• MLC, ou CLM em inglês, é um processo 
através do qual as comunidades assumem a 
liderança para monitorizar sistematicamente
qualquer problema que considerem 
importante, fazendo o seguinte: 

• identificando as suas principais 
prioridades; 

• criando indicadores para rastrear 
sistematicamente essas prioridades; 

• recolhendo dados; 

• analisando os resultados; e 

• comunicando as perspectivas derivadas 
dos dados a um grupo maior de 
intervenientes

Quando os problemas detectados por meio da MLC 
(Monitorização Liderada pelas Comunidades) não são 
resolvidos, as comunidades escalam com um activismo baseado 
em provas e sensibilização, até conseguirem a implementação 
de acções correctivas por parte dos responsáveis pelas 
obrigações.

As comunidades trabalham então lado-a-
lado com os decisores políticos para 
cocriar soluções para os problemas que 
tiverem identificado. Modelo de Monitorização de Liderança Comunitária da ITPC em 2021

Monitorização e MDS Liderados pela 
Comunidade



Para as comunidades, pelas comunidades
• A ferramenta de rastreio do 

engajamento comunitário foi 
desenvolvida pelas comunidades de 
prática da rede do ICAP CQUIN, 
agora denominadas CAN (redes de 
activismo comunitário) 

• A recolha de dados deve ser levada a 
cabo por membros das CAN nos 
seus respectivos países

• Trata-se de um suplemento do 
painel de instrumentos da CQUIN do 
ICAP, elaborado por ministérios, 
implementadores de programas e 
comunidades 
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NÍVEL DE PROGRAMA (7)NÍVEL DE POLÍTICA (6) NÍVEL DE COMUNIDADE (6)

1. % de Grupos de Trabalho de 
Formação (GTF) sobre MDS em que 
os BC participaram

2. % de exercícios de validação de 
políticas em que os BC participaram

3. % de plataformas de MDS online que 
incluem BC, decisores políticos, 
implementadores de programas e 
profissionais de saúde 

4. N.º de materiais de comunicação 
produzidos por BC para educar as 
comunidades sobre políticas, 
resultados de análises/ avaliações

5. % de reuniões de M&A que incluem 
BC

6. % de exercícios de avaliação de 
impactos em que os BC participaram

1. % de reuniões focalizadas na concepção do 
programa de MDS em que os beneficiários 
de cuidados (BC) participaram

2. % de reuniões de planeamento dos MDS 
em que os BC fizeram recomendações 
sobre a priorização dos modelos MDS 

3. % de estabelecimentos de saúde com MDS 
que incluem BC como planeadores e 
facilitadores

4. % de visitas de supervisão de apoio que 
incluem líderes de BC

5. % de reuniões de desenvolvimento de 
ferramentas de M&A de MDS em que os BC 
participaram

6. % de actividades de M&A de MDS em que 
os BC participaram

7. % de auto-avaliações em que os BC 
participaram e lideraram no âmbito de 
engajamento comunitário

1. N.º de plataformas de nível comunitário 
estabelecidas com o intuito de recolher 
as perspectivas dos BC sobre os 
modelos MDS

2. % de grupos de trabalho temáticos em 
que os BC participaram

3. % de actividades de 
sensibilização/criação de demanda de 
MDS que contam com a liderança ou 
envolvimento activo de BC

4. % de estabelecimentos de saúde com 
MDS onde os BC trabalham como 
prestadores de serviços

5. N.º de formações organizadas para 
educadores de pares e BC

6. % de estabelecimentos de MDS onde se 
implementaram cartões de pontuação 
comunitários e/ou inquéritos sobre a 
satisfação dos clientes

Lista de Indicadores Concepção
Implementação do Programa
Monitorização e Avaliação



Embora o engajamento comunitário (EC) seja um ramo central do principal painel de 
instrumentos da CQUIN, a matriz de pontuação abaixo é utilizada na ferramenta de rastreio do 
EC das CAN e complementa o painel principal da CQUIN que os países utilizam para avaliar a 
maturidade dos seus programas nacionais de MDS
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Ferramenta de Rastreio do Engajamento 
Comunitário

Os representantes da 
comunidade de pessoas que 
vivem com HIV (PVHIV) e de 
organizações da sociedade 
civil (OSC) não estão 
envolvidos em quaisquer 
actividades relacionados com 
os MDS e presentemente 
não há planos para envolver 
estes grupos 

As PVHIV e as OSC não 
estão envolvidas 
presentemente em 
actividades de MDS, mas
o seu engajamento já foi 
planeado, ou estão em 
curso reuniões e 
discussões

As PVHIV e as OSC estão 
significativamente 
envolvidas na 
implementação de MDS 

As PVHIV e as OSC estão 
significativamente 
envolvidas na 
implementação e avaliação
de MDS 

As PVHIV e as OSC estão 
significativamente 
envolvidas na 
implementação e avaliação 
de MDS, bem como na 
supervisão da política de 
MDS (por exemplo, através 
da sua inclusão no grupo 
de trabalho de MDS ou 
noutro grupo) 
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Ferramenta de Rastreio do Engajamento 
Comunitário

Níveis e Definições da Pontuação
Pontuação por 
cores
Descrições da 
pontuação do 
EC (Painel 3.0 
de MDS)

Os representantes da 
comunidade de pessoas que 
vivem com HIV (PVHIV) e de 
organizações da sociedade civil 
(OSC) não estão envolvidos em 
quaisquer actividades 
relacionadas com os MDS e 
presentemente não há planos 
para envolver estes grupos*

* utilizar pontuação desta cor 
se a actividade não foi 
desenvolvida / planeada e 
portanto não existe qualquer 
engajamento comunitário ou 
planos para um EC

Actualmente as PVHIV e as 
OSC não estão envolvidas 
em actividades de MDS, 
mas o seu engajamento já 
foi planeado, ou estão em 
curso reuniões e discussões

As PVHIV e as OSC estão 
significativamente envolvidas na 
implementação de MDS

As PVHIV e as OSC 
estão 
significativamente 
envolvidas na 
implementação e 
avaliação de MDS

As PVHIV e as OSC estão 
significativamente envolvidas 
na implementação e avaliação 
de MDS, bem como na 
supervisão da política de MDS 
(por exemplo, através da sua 
inclusão no grupo de trabalho 
de MDS ou noutro grupo)

definição da % Se a % for de 0 a 20% Se a % for de 21 a 40% Se a % for de 41 a 60% Se a % for de 61 a 80% Se a % for de 81 a 100%

Pontuação 0 1 2 3 4



COMO ENGAJAR AS 
COMUNIDADES

INDICADOR DESCRIÇÃO DO 
INDICADOR

NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 
DA %

FONTES DE 
DADOS / 
PROVAS 
CONFIRMADAS

EXEMPLOS DE 
FONTES DE 
DADOS / 
PROVAS

N.º de reuniões de 
GTF sobre MDS que 
contam com a 
participação dos BC

N.º de reuniões de 
GTF organizadas pelo 
Ministério da Saúde 
em que se discutiram 
MDS

PL.D1. Falar com a 
liderança dos BC para 
facilitar a partilha de 
informação sobre: 
modelos de MDS 
descritos nos 
documentos da política 
de MDS 

PL.D2. Incluir membros 
da comunidade de BC 
nas equipas e GTF do 
trabalho de formulação 
de políticas e directrizes

% de GTF sobre MDS 
em que os BC 
participaram

Para determinar a 
percentagem, dividir o n.º 
de reuniões de GTF em 
que os BC tenham 
participado pelo n.º de 
GTF organizados pelo 
governo em que se 
tenham discutido MDS

N.ºDIV/0! Listserv do 
programa nacional 
com convites para 
reuniões de GTF

Relatórios das 
reuniões nacionais 
de GTF sobre MDS

Documentos sobre 
as 
estruturas/directri
zes nacionais, com 
lista de 
contribuintes/parti
cipantes
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Ferramenta de Rastreio de Indicadores
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• Verificação da viabilidade da recolha 
de dados para os indicadores e 
identificação de fontes de dados para 
avaliar o engajamento comunitário

• Demos formação a equipas nacionais 
de 5 representantes das comunidades 
sobre o objectivo e utilização da 
ferramenta 

• 2 países: NEPHAK (Quénia) e 
UCOP+ (RDC)

• Recolha de dados de Julho-Agosto 
2021; informações recolhidas 
relativamente ao período de 1 Junho 
2020 a 31 Maio 2021

Pilotagem da Ferramenta de Rastreio de Indicadores  
Quénia e República Democrática do Congo



N . º INDICADOR PAÍS A PAÍS B
PL.D1i. % de GTF sobre MDS em que os BC participaram
PL.D2i. % de exercícios de validação de políticas em que os BC participaram
PL.D3i. % de plataformas de MDS online que incluem BC, decisores políticos, implementadores de programas e profissionais de saúde
PL.I1i. N.º de materiais de comunicação produzidos por BC para educar as comunidades sobre políticas, resultados de análises/ 

avaliações
PL.ME1i. % de reuniões de M&A que incluem BC
PL.ME2i. % de exercícios de avaliação de impactos em que os BC participaram
PR.D1i. % de reuniões focalizadas na concepção do programa de MDS em que os beneficiários de cuidados (BC) participaram
PRL.D2i. % de reuniões de planeamento dos MDS em que os BC fizeram recomendações sobre a priorização dos modelos MDS
PRL.I1i. % de Estabelecimentos de saúde com MDS que incluem BC como planeadores e facilitadores
PRL.I2i. % de visitas de supervisão de apoio que incluem líderes de BC
PRL.ME1i. % de reuniões de desenvolvimento de ferramentas de M&A de MDS em que os BC participaram
PRL.ME2i. % de actividades de M&A de MDS em que os BC participaram
PRL.ME3i. % de auto-avaliações em que os BC participaram e lideraram no âmbito de engajamento comunitário
CL.D1i. N.º de plataformas de nível comunitário estabelecidas com o intuito de recolher as perspectivas dos BC sobre os modelos MDS
CL.D2i. % de grupos de trabalho temáticos em que os BC participaram
CL.I1i. % de actividades de sensibilização/criação de uma procura de MDS que contam com a liderança ou envolvimento activo de BC
CL.I2i. % de estabelecimentos de saúde com MDS onde os BC trabalham como prestadores de serviços
CL.I3i. N.º de formações organizadas para educadores de pares e BC
CL.ME1i. % de estabelecimentos de MDS onde se implementaram cartões de pontuação comunitários e/ou inquéritos sobre a satisfação 

dos clientes

Análise Preliminar: Piloto de 2 Países da Ferramenta de 
Rastreio do EC

*Os resultados inscritos na tabela não estão completos ou não foram totalmente verificados a partir de 3 de Novembro de 2021



o As comunidades levam a cabo muitas actividades de EC/MDS mas não as documentam 
suficientemente nem compreendem por completo a sua importância. 

o A pandemia da COVID-19 pode vir a minar os benefícios do engajamento comunitário,
devido a uma redução das reuniões e a problemas de conectividade para reuniões 
virtuais. 

o O EC é forte a nível de política e mais fraco aos níveis programático e local.

o As necessidades de comunicação são de importância crítica para manter a comunidade 
geral a par dos desenvolvimentos/discussões e amplificar os seus problemas.

o Os dados, informação e arquitectura da tomada de decisões sobre os MDS não estão 
centralizados e as comunidades não têm um acesso fácil aos mesmos.

o São necessárias medidas de responsabilização para o governo, parceiros de 
implementação e comunidades em torno do engajamento comunitário nos MDS.

19

Principais Temas Emergentes nos Países-piloto
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Obrigada
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Engajamento Comunitário em Programas de 
MDS: Lições do Quénia
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• O Ministério da Saúde do Quénia adoptou a Prestação de Modelos 
Diferenciados de Serviços como estratégia para suster a prestação de 
cuidados de HIV. 

• Através da NASCOP, o Ministério da Saúde criou um subcomité do GTF 
para o TARV, para orientar a implementação de modelos MDS.

• O Engajamento Comunitário tem sido apreciado como pilar fundamental 
dos programas de MDS, e tem-se tornado mais forte com o tempo.

Introdução



O Projecto CQUIN

• No Quénia, a NEPHAK tem liderado o Engajamento Comunitário na 
resposta ao HIV (e faz parte das Directrizes do GTF para o TARV) e as 
estruturas e plataformas relacionadas com o EC. 

• A NEPHAK não só cria procura mas também participa significativamente 
na implementação de diferentes MDS.

• No contexto acima descrito, a NEPHAK empreendeu, com apoio da 
ITPC e da NASCOP, uma avaliação do estado e progresso do programa 
de Engajamento Comunitário em MDS no Quénia

Engajamento Comunitário em MDS - Quénia



O Projecto CQUIN

• A NEPHAK designou campeões com tudo incluído, os quais representam
as PVHIV em toda a sua diversidade (jovens e adolescentes, populações-
chave, MVHIV, etc.) para a recolha de dados

• Os Campeões das PVHIV (pessoas que participam em plataformas do 
Ministério da Saúde e também as que estão a ser tratadas) receberam 
formação de uma equipa técnica da ITPC global.

• Atribuíram-se funções aos campeões com formação, que foram 
preparados para realizar entrevistas e documentar observações.

• O questionário de avaliação foi estruturado de acordo com elementos de 
Envolvimento Comunitário derivados dos modelos da CQUIN. 
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Processo de Avaliação
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• Estão a ser implementados no Quénia diferentes tipos de MDS (comunidade e 
estabelecimento)

• Os Beneficiários de Cuidados estão a participar de forma significativa em discussões e 
decisões políticas nacionais de alto nível, como parte do GTF de TARV.

• A capacidade limitada e a falta de recursos têm dificultado um Engajamento 
Comunitário significativo em programas de MDS, incluindo o feedback submetido a 
pares.

• A implementação de diferentes MDS está também a ser limitada por stocks 
inadequados de mercadorias (ARV)

• Embora a epidemia da COVID-19 tenha desorganizado as reuniões de consulta com o 
Ministério da Saúde e seus parceiros, as medidas implementadas para assegurar a 
continuidade dos cuidados garantiram a rápida expansão de MDS no Quénia 
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Conclusões
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• Níveis baixos ou ausentes de empenho por parte de alguns prestadores de 
cuidados de saúde

• Falta de mecanismos estruturados para facilitar o fluxo de informação e a 
apresentação de relatórios às comunidades pelos seus representantes, sobre 
questões importantes para aquelas.

• Falta de dados centralizados e harmonizados facilmente acessíveis às 
comunidades (ao público).

• Falta de capacidade e empenho das comunidades em termos da comunicação 
de dados sobre os diferentes problemas de activismo nas suas áreas.

• Falta de estruturas de controlo para responsabilizar os representantes 
comunitários, seus parceiros e outros intervenientes no que respeita ao EC

•

•

•

•

•

•

• 26

Desafios
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• Para um Engajamento Comunitário respeitoso, significativo e bem 
estruturado em programas de MDS, será necessário implementar mais 
educação sobre o tratamento das PVHIV e capacitar os trabalhadores de 
saúde.

• Os beneficiários de cuidados precisam de apoio técnico e financeiro para 
poderem assegurar o engajamento e viabilizar feedback aos pares e 
fomentar maior procura.

• É necessário ter níveis previsíveis e sustentáveis de disponibilidade e 
acesso a produtos para tratamento do HIV, para apoiar a implementação 
de programas de MDS e para responder à procura iniciada pelos 
beneficiários de cuidados. 
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Recomendações
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• Continuar o diálogo com o Ministério da Saúde e seus parceiros, 
particularmente em relação à implementação de níveis 
comunitários de MDS

• Empreender uma mobilização de recursos para aumentar a 
sensibilização sobre o tratamento do HIV, para aumentar o 
engajamento comunitário e a criação de procura de MDS.

• Fomentar parcerias para permitir o empoderamento da 
comunidade para um engajamento comunitário responsável

• Realizar um activismo e comunicações específicos, para 
melhorar o acesso à segurança de produtos no Quénia 
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Próximas Etapas



AVALIAÇÃO DO ENGAJAMENTO 
COMUNITÁRIO NA RD CONGO
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Processo • Formação 
• Recolha de dados

Análise

Comentários •O que funcionou
•O que não funcionou

Conclusões

Recomendações

Resumo
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• 5 membros de diferentes associações, que são 
também membros da UCOP+, receberam 
formação sobre a recolha de dados e sobre a 
compreensão dos indicadores 

• Perfis: tínhamos pessoas com:
▻Competências sobre o rastreio e avaliação, planeamento e 

gestão de riscos, acompanhamento psicossocial e técnicas 
de comunicação

Processo: Formação
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Recolheram-se dados relativamente a 5 dias:
•Nos seguintes programas: PNLS e PNMLS (dados  
políticos e de programas) 

•Posto de Distribuição Comunitária de ARV (PoDi)
Agruparam-se os colectores de dados de acordo 
com o tipo de indicador (político, programático e 
comunitário) 
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Processo: Recolha de dados
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• Analisaram-se os dados juntamente com a equipa 
de recolha de dados

• A recolha de 20 indicadores de uma vez parece 
muito. É melhor fazer a recolha progressivamente, 
por fases, durante o mesmo período

• Isso facilitaria a localização de documentos de 
referência para as actividades acima descritas 
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Análise de Dados
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•O que funcionou: 
▹Disponibilidade de colectores de dados para o 

programa (PNLS) e para as comunidades (PoDi) 
para o ano fiscal

•O que não funcionou: 
▹Rastreio de referências  
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Comentários
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• Dos 20 indicadores, 6 não foram reportados  
• O nível de envolvimento comunitário continua a ser 

misto, sobretudo a nível político

Porém a ferramenta indicou claramente os temas e 
locais onde devemos ter engajamento
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Conclusões
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• Divulgar a ferramenta para avaliar melhor o nosso nível de 
envolvimento, e investigar maneiras de o aprefeiçoar nos 
locais onde não estamos envolvidos  

• Seria melhor recolher estes indicadores progressivamente, 
por etapas, no decorrer do mesmo período (a nível 
trimestral ou semestral)

• Digitalizar a ferramenta
• Desenvolver plataformas comunitárias para recolher 

perspectivas sobre os BC em MDS 
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Recomendações
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P&R e Discussão  

Helen Etya’ale
Responsável de 

Programas 
ITPC 

Nelson Otwoma 
Director Executivo 
NEPHAK, Quénia 

Ange Mavula 
Secretário Executivo Nacional 

UCOP+, RDC 

Bactrin Killingo
Consultor e Activista 

ITPC 

PainelistasModerador 



Etapas seguintes e links úteis

Os slides e gravações da sessão de hoje serão publicados no 
website da CQUIN: https://cquin.icap.columbia.edu/

O próximo Webinário da CQUIN sobre a Transição para TLD terá lugar em 
Abril 

https://cquin.icap.columbia.edu/

