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RESUMO EXECUTIVO
A. INTRODUCAO
O Secretariado Nacional da Luta contra o VIH/SIDA (SNLS) organizou a avaliação intercalar
do Plano Estratégico Nacional de Luta contra VIH/SIDA 2007-2011 (PEN-II) no fim do
quarto ano de implementação do plano em Dezembro de 2010 no âmbito de preparar um novo
ciclo de planificação até 2013 ou 2015. Os resultados devem fornecer às autoridades
nacionais novas directivas visando uma melhor adequação da resposta nacional ao perfil
epidemiológico da infecção pelo VIH no país. A metodologia da avaliação foi participativa e
baseou-se sobre um análise documental e sessões de trabalho de grupo e plenárias com
diferentes actores da resposta.
B. ANALISE
Evoluçao epidemiológica
Após a descrição do contexto politico, económico, social e jurídico, e dos objectivos do PEN
II, foram feitos comentários preliminares principalmente concernente fraquezas da
formulação do plano no domínio do quadro dos indicadores, e o grau de influencia do plano.
O perfil epidemiológico do VIH é mais conhecido e a prevalência tenda a estabilizar-se mas a
um nível situado entre 2,5% na população adulta no modelo SPRECTRUM, e mais de 6% no
ultimo estudo de prevalência na comunidade. As mulheres são três vezes mais atingidas que
os homens, não existem diferenciam entre meios urbano e rural. Antecedência de transfusão
sanguínea e de fanado “no mato” parecem ser associados a excesso de risco de transmissão.
Prevalências do VIH foram estimadas à 39% nas TS, 9,3% na população de motoristas, 25%
no grupo de HSH em Bissau, 27% nas pessoas com IST, 36% nos doentes de TB. A
estimativa da carga de morbilidade do VIH em termos percentual foi feita por regiões, por
faixa etária e por sexo.
Implementaçao da resposta nacional
A cartografia dos parceiros de implementação mostrou que mais de 107 organizações juntou
esforços na resposta nacional. O apoio técnico é prestado pelas organizações multilaterais e
cinco ONG enquanto as fontes são bastante diversificadas. A maior parte dos parceiros
intervêm no domínio da prevenção. As quatro regiões com mais parceiros são o SAB, Bafata,
Cacheu e Gábu. Houve um progresso das despesas com 1,5 milhões de US$ em 2007, 3,6
milhões de US$ em 2008, e 5,5 milhões em 2009, mas somente a metade das despesas
previstas foram executadas. A despesa media por habitante era de 2,61 US$, isto é 0,53% do
PIB nacional em 2008. Mas de 1 500 pessoas foram formadas para a prevenção, enquanto
pelo menos 329 técnicos receberão uma formação especializada. O atendimento do VIH foi
estimado a 12 % do tempo do pessoal de saúde, e a implicação dos médicos é 9 vezes mais
reduzida que a dos técnicos. 47% do tempo é utilizado para a despistagem e 40% para a
PTME, que é a estratégia mais descentralizada entre os 3 níveis do sistema de saúde.
O nível de actividade é muito desigual entre os 61 sítios com serviços de VIH, com uma
centralização do TARV na periferia de Bissau. Os grupos vulneráveis pouco atingidos (menos
de 10%) estão os HSH, as vendedeiras, e as raparigas de 15-24 anos maior atingido é o das
pessoas com tuberculose. Nos 22 objectivos, 7 foram considerados como atingidos, 9 em
curso de realização, e 6 não cumpridos. No total, 66 actividades previstas sobre 195 foram
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consideradas como já realizadas (34%), 98 em curso de realização ou parcialmente realizadas
(50%) e 31 das actividades foram avaliadas como não realizadas (16%) ainda. Duma maneira
geral, existe uma coerência entre a realização das actividades e o cumprimento dos objectivos
referentes. Existe uma melhoria significativa da detecção dos casos em 2010 ligada ao plano
de aceleração da resposta implementado em Junho. 2 800 novos casos foram incluídos em
seguimento em 2008 e 2009, enquanto que nos 9 primeiros meses de 2010 mais de 3 000
novos casos foram já integrados.
Os 7 objectivos considerados como “atingidos” são (1) a utilização do preservativo nas
relações sexuais a risco, (2) as condições de segurança das transfusões sanguíneas, (3) o
acesso ao tratamento antiretroviral para 80% das PVVIH elegíveis, (4) a redução da
vulnerabilidade dos OCV, (5) a determinação da prevalência e tendências do VIH em
diferentes grupos, (6) a melhoria da capacidade de mobilização dos recursos adicionais para o
PEN, (7) o reforço da capacidade técnica de implementação das actividades de luta contra
VIH.
Os 6 objectivos considerados como ainda “não atingidos” e sem mudança visível referem-se a
(1) a não redução da proporção da população com IST, (2) a não redução da prevalência do
VH no grupo dos profissionais do sexo, (3) a persistência de um clima de estigmatização das
PVVIH, (4) a ausência da monitorização dos germes responsáveis das IST, VIH, tuberculose,
(5) a ausência de conhecimento do peso da epidemia em diferentes sectores, (6) a ausência de
um mecanismo de mobilização de recursos para luta contra o VIH.
Alguns custos foram calculados (um caso despistado na rotina é 12 US$ e na campanha 2
US$, uma mulher despistada e acompanhada na PTMF é 15 US$, uma pessoa em TARV é
600-700 US$), o que estão razoáveis, mas os dados ainda não permitem dizer qual é o
conteúdo e a qualidade das prestações produzidas. As regiões com níveis de actividade abaixo
das necessidades são Bafata, Cacheu, Gabu, Tombali para a despistagem e o TARV; Bafata
e Gabu para a PTME. As meninas de menos de 15 anos e mulheres de mais de 25 anos tem
um nível de despistagem e de PTMF abaixo das necessidades, as crianças tem um nível de
TARV abaixo das necessidades.
Duma maneira geral, as estratégias foram adequadas com a situação. Mas parece que o PEN
foi elaborado para conseguir uma transição (melhoria do conhecimentos epidemiológicos,
reforma da coordenação, montagem do sistema de seguimento e avaliação, consolidação das
coberturas), mas não tanto para conseguir uma aceleração da resposta, nem ganhos nos grupos
específicos. O paradoxo é que a aceleração e os ganhos para os grupos expostos a alto risco de
infecção foram alcançados através de estratégias que não foram previstas inicialmente no
PEN. Um vertente ausente da resposta actual fica na medicina tradicional. Houve poucas
estratégias e actividades previstas no domínio da qualidade dos serviços e das intervenções
Os efeitos das acções actuais são visíveis nas coberturas que realmente mostraram sinais de
progresso significativo em 2010, uma redução da mortalidade pré e em TARV das PVVIH,
aumentou o conhecimento da doença na população geral, mas ainda de maneira superficial.
As estratégias de mitigação foram bastante sucedidas, mais que os da prevenção e da
transmissão do vírus que estão ainda fracas.
Os pontos fortes e factores facilitadores que se encontrem a diferentes níveis forma: (1)
Existência de recursos financeiros, (2) Os recursos humanos disponíveis, (3) A multi
sectorialidade aparece como uma realidade, (4) Existência de suportes seja institucionais, seja
de natureza documentaria, seja estruturas físicas, seja sociológicos, (5) Alguma mudanças de
comportamento (aceitação das mulheres a fazer o teste).
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Os pontos fracos e constrangimentos que se encontrem a diferentes níveis: (1) A fraca
coordenação e planificação; (2) Ruptura de stocks de medicamentos; (3) Instabilidade tanto
dos responsáveis como a nível político; (4) Fraca gestão de informação; (5) Supervisão
insuficiente das regiões a nível da periferia; (6) Estigma e discriminação ainda fortes.
Gestao e coordenação
Em termos institucional, a ausência de sedes regionais parece ser uma sorte; o jogo dos
actores provocam as vezes conflito mais existe uma complementaridade; as estruturas
publicas de saúde carecem dum sistema financeira operacional para aproveitar os recursos
disponíveis; a gestão e estruturação da informação sobre o VIH melhorou-se; as expectativas
dos parceiros relativamente a um espaço de planificação e de concertação técnica ainda não
estão satisfeitas; uma liderança renovada mas ainda frágil, produto duma reforma inacabada.
Coordenaçao é fraca ………
Financiamento
A sustentabilidade da resposta nacional é frágil do ponto de vista financeira, pois é financiada
em grande parte pela comunidade internacional cuja a contribuição representa 81% em 2008,
e 87 % em 2009. A grande diversidade e o engajamento dos parceiros é um bom sinal de
durabilidade da resposta, embora seja ainda frágil no sentido do acesso aos recursos (por
razoes de procedimentos rígidos) e a integração de um plano coordenado. As mudanças de
comportamento parecem ser induzidas por um melhor desempenho dos serviços e com a
pressão necessária, do que por vontade própria da população, o que chama para uma
continuidade dos esforços de educação para mudança de comportamentos.
C. RECOMENDAÇOES
Recomendações feitas decorreram da análise da situação e da auscultação participativa dos
actores, mas também da visão apresentada na nova estratégia da ONUSIDA 2011-2015, e tem
cinco eixos:
(1) orientar mais os recursos em função da epidemiologia do VIH nas zonas
geográficas, nas faixas etárias e nos grupos de risco afim de reduzir as novas
infecções;
(2) Melhorar a qualidade do atendimento e a qualidade de vida das PVVIH afim de
reduzir os óbitos do VIH;
(3) Desenvolver estratégias sociais para reduzir o estigma e a discriminação;
(4) Pôr a qualidade no centro das preocupações como vertente transversal a avaliar;
(5) Fortalecer a coordenação e a parceria.
Se existir uma vontade confirmada na aceleração da resposta, de intensificação das
intervenções nos grupos expostos a alto risco de infecção e da integração dos serviços VIH, e
um desejo em fazer progredir a qualidade das intervenções, um novo plano terá que ser
elaborado tendo como base o plano actual. Se o ritmo actual e os progressos alcançados
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parecem suficientes, o plano actual pode ser utilizados mas que as condições, as inovações e
criatividade sejam valorizadas, apoiadas e capitalizadas pela coordenação nacional como foi a
partir de 2009.
O balanço da implementação do PEN é bastante positivo no sentido em que a maioria das
actividades foi implementada ou em curso, embora não tenham sido atingidos todos os
objectivos na mesma proporção. Conclui-se de que mesmo antes do termo dos 5 anos, o
actual PEN parece já ter produzido os seus melhores efeitos, e é lógico, e para não perder a
dinâmica actual de entrar num novo ciclo de planificação em 2011 com um novo plano de
combate ao flagelo capaz de mobilizar todas as forças disponíveis afim de poder chegar a
incidência zero em 2015.
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INTRODUCÇÃO
a. Introducçao a avaliação
O Plano Estratégico Nacional de luta contra o VIH e SIDA, elaborado em 2006 cobrindo o
período de cinco anos a partir de 2007 estabelece as grandes linhas e os objectivos a atingir no
contexto definido da Guiné-Bissau. Faz referência às necessidades do país em matéria de
prevenção, tratamento e seguimento da infecção VIH e das infecções oportunistas.
Este plano constitui uma referência para os intervenientes no terreno e é também um
importante instrumento de mobilização de recursos. Assim o plano foi de crucial importância
para o êxito da proposta formulada para a sétima ronda do Fundo Mundial.
Na sua implementação o ano de 2008 foi essencialmente um ano de transição para a
coordenação nacional da luta contra o VIH e SIDA devido aos seguintes aspectos:
- ao fim do programa MAP financiado pelo Banco Mundial ;
- ao longo processo de negociação do financiamento acordado na sétima ronda do
Fundo Mundial ; e
- às reformas da estrutura de coordenação nacional.
Este período de transição é percebido pelos diferentes intervenientes como um período de
indisponibilidade em recursos durante o qual as actividades de terreno mais importantes não
puderam ser implementadas. Esta percepção dos intervenientes leva-os a considerar que a
implementação do plano começou efectivamente em 2009.
Assim após quatro anos de vigência do Plano Estratégico da luta contra o VIH e SIDA - PEN
II (o que significaram efectivamente dois anos de trabalho no terreno na implementação das
actividades programadas) é necessário e importante proceder-se a uma avaliação das
estratégias e actividades previstas para o período 2007-2011.
Os resultados desta avaliação permitirão fazer o balanço relativamente à implementação do
plano, avaliar os resultados alcançados, os factores facilitadores e de constrangimento, assim
como fornecer às autoridades nacionais novas directivas visando uma melhor adequação da
resposta nacional ao perfil epidemiológico da infecção pelo VIH no país.
Esta avaliação pretende permitir adequar e integrar as informações e estratégias elaboradas
recentemente no país nas estratégias do PEN II informações e estratégias elaboradas
recentemente no país, nomeadamente o Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário II, o
Documento Estratégico Nacional de luta contra a Pobreza, a Estratégia para a Segurança dos
Produtos de Saúde Reprodutiva, o Documento de Analise sobre questões Género no PEN II e
ainda as informações epidemiológicas sobre a epidemia em particularmente nos grupos
vulneráveis tais como HSH e PS.
Permitirá ainda, responder às necessidades programáticas nomeadamente em relação ao
financiamento do Fundo Mundial sem contudo negligenciar todos os outros parceiros da
Guiné Bissau na luta contra o VIH e SIDA. Assim ainda que se pretenda fazer uma revisão a
meio termo do PEN II, mantêm-se a ambição da sua extensão até ao ano de 2013. Neste
contexto, os trabalhos adoptaram duas iniciativas recentes que contribuíram para análise da
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situação: a jornada nacional de Reflexão sobre VIH/SIDA (21-22 Outubro 2010) organizado
pelo SNLS/INASA, e a avaliação da qualidade de atendimento clínico (financiado pela
OMS). Também as reflexões durante o processo de redacção do relatório UNGASS para os
indicadores e o indício de politica nacional foram um primeiro passo, o estudo CAP 2010 e o
estudo de prevalência nacional constituíram elementos de partida para a integração dos
actores quer no processo de implementação do PEN II, como na sua extensão.

b. Objectivos da avaliação
Objectivo geral
Fazer uma avaliação documentada da execução do PEN II, fornecendo ao SNLS e à Comissão
nacional elementos chaves para a revisão intercalar do Plano Estratégico Nacional de luta
contra o VIH e SIDA (PEN II) e as linhas gerais para uma eventual extensão do PEN II para o
período 2011 - 2013.
Objectivos específicos
1. Elencar e apreciar as actividades de luta contra SIDA desenvolvidas de 2008 a 2010 no
âmbito do PEN II, tendo em conta o seu contributo para a melhoria da desempenho da
resposta nacional;
2. Apreciar o grau de cumprimento dos resultados esperados no PEN II, considerando
particularmente os seguintes aspectos :
a)

A implementação das estratégias e actividades programadas: actividades realizadas
e não-realizadas, a cobertura e acreditação dos serviços de TARV, a disponibilidade
em recursos humanos, materiais e financeiros em relação com o previsto, o grau de
aplicação dos princípios fundamentais considerados no PEN II, a pertinência da
organização de coordenação, o seu funcionamento e a sua eficácia e ainda o sistema
de seguimento e avaliação.

b)

Aspectos institucionais a nível central e regional;

c)

Aspectos clínicos (atendimento IST e TARV, aconselhamento e prevenção da
transmissão vertical);






A implicação dos diferentes sectores e parceiros na implementação do PEN II:
existência de políticas e planos sectoriais, implicação das organizações da
sociedade civil;
Identificar eventuais ajustamentos das intervenções (actividades, modalidades de
trabalho, estratégias etc.) tendo em atenção os resultados e os efeitos pretendidos
nas populações alvo;
Apreciar a relevância e a sustentabilidade das intervenções;
Identificar constrangimentos, propor formas de os superar e fazer recomendações,
no quadro da elaboração do novo ciclo de programação (2011-2013).

3. Contribuir na identificação das forças, fraquezas, constrangimentos e factores que
facilitam a implementação do PEN II
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4. Prestar contas ao Secretariado nacional de Luta Sida e informar os parceiros sobre as
principais constatações e recomendações.

c. Methodologia da avaliação
A perspectiva basear-ser-á numa avaliação que toma como referência o princípio dos “trêsum” do PEN II, isto é: existência de (1) um quadro de acção consensual para a luta contra o
VIH/SIDA que proporciona as bases para a coordenação das actividades de todos os
parceiros; (2) uma autoridade nacional coordenadora da luta contra o VIH/SIDA com um
mandato multisectorial de base alargada - liderança; e (3) um único sistema de consenso de
seguimento e avaliação a nível do país (SNLS, 2007: 1).
A metodologia adoptada para esta avaliação baseou-se em duas premissas fundamentais:
numa primeira fase, preenchida com análise documental (documentos programáticos,
legislação, relatórios, boletins informativos e outros informes) e numa segunda fase, mais
interactivo e participativo (com sessões de trabalho de grupo e plenárias, entrevistas e
validação dos resultados provisórios da avaliação) com diferentes actores implicados no
processo da implementação.
Um outro elemento importante a considerar, foi a constituição de uma Comissão de
Coordenação integrada pelo Secretário Executivo do SNLS, cuja função principal é a de
coordenação geral das actividades e a comunicação com os principais intervenientes ao mais
alto nível de forma a garantir o estrito cumprimento do plano de actividades. Esta Comissão é
também responsável pela estratégia de comunicação que visa a informação e o engajamento
de todos os intervenientes no processo.
Um consultor internacional com conhecimentos na matéria da resposta nacional e da realidade
actual do país foi recrutado para apoiar a Comissão de Coordenação do processo de avaliação.
contando com o apoio de uma técnica do INASA e de um especialista em matérias de
seguimento e avaliação, ambos nacionais
Um calendário de reuniões regulares foi estabelecido a fim de permitir uma partilha
permanente entre o consultor e os elementos da equipa técnica nacional, de modo que o
trabalho pudesse ficar divido em seguintes etapas:
Etapas e tarefas especificas
Os trabalhos da comissão consistiram principalmente em:
1- Uma consulta bibliográfica
2- Organização de seis reuniões de grupos de trabalho sobre: (i) a cartografia dos parceiros,
(ii) os aspectos preventivos, (iii) os aspectos institucionais, (iv) o aspectos clínicos, (v) o
perfil epidemiológico, (vi) o ponto de vista das organizações das PVVIH
3- Organização dum atelier de consenso nacional (16 de Dezembro)
4- Um trabalho da equipa acerca dos debates, encontros adicionais e trabalho de redacções.
O presente relatório faz constar os pontos essenciais da avaliação, incluindo:
a. o perfil epidemiológico actualizado,
b. a cartografia dos parceiros de implementação na luta contra o VIH e SIDA,
c. o grau de cumprimento dos resultados esperados no PEN II
d. uma apreciação dos efeitos, do impacto e da relevância das intervenções;
e. um quadro de analise sobre as forças, fraquezas, constrangimentos e factores
que facilitam a implementação da resposta nacional e
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f. as linhas directrizes sobre a adequação e melhoria da resposta nacional no
contexto actual do país e à luz dos conhecimentos sobre as boas práticas.
Abordagem e espírito do exercício.
Apesar de ter havido dificuldades no acesso à documentação dos anos 2007-2008 até a a
reforma operada no SNLS, a análise das informações recolhidas e produzidas a partir de uma
metodologia validada será favorecida antes dos comentários finais, de modo que o exame das
evidências (quantitativa e/ou qualitativa) possam permitir a conhecer e compreender a
evolução da epidemia no país e os resultados obtidos no seu combate. ) (isto é produzidas a
partir de uma metodologia validada).
Na avaliação, as apresentações no formato de gráficos e quadros resumos serão utilizados
tanto que possível para favorecer a reflexão e a apropriação pelos actores das evidências
disponíveis.
Os trabalhos realizados tiveram como objectivos evidenciar a tendência dos indicadores para
permitir ao longo do tempo verificar a dinâmica temporal da resposta. O que foi possível,
sobretudo, com o fortalecimento progressivo do sistema nacional de Monitorização e
Avaliação a partir de 2008 a 2009. Para construir uma curva de tendência, será preciso 3
pontos a diferentes momentos.
A natureza participativa do exercício efectuou-se não somente através dos comentários, mas
também através de uma reflexão partilhada sobre as evidencias produzidas de maneira a
identificar os factores explicativos da situação actual e no caso forem positivos nos seus
efeitos, reproduzi-los, alargá-los e amplificá-los na fase seguinte na perspectiva de uma
aceleração tanto quanto desejável pelo país.
A atribuição dos efeitos verificados em algumas actividades/estratégias particulares será
sujeito a debate utilizando tanto que possível o padrão de análise para atribuir o seguinte :
- a antecedência temporal (o factor deve existir antes do efeito aparecer)
- a relevância (o efeito do factor deve ser conhecido ou lógico)
- o volume/tamanho mínimo (o factor terá um efeito se tiver uma certa amplitude)
- a documentação anterior assente nas boas pratica
No exercício que se pôs em pratica pretendeu-se uma pedagogia “do sucesso” ou “da
eficácia”, ou seja, os actores participantes deverão ter consciência da capacidade de mudar a
dinâmica de uma cobertura, por exemplo, através de um melhor conhecimento dos factores
favoráveis, e a implementação de mudanças que concretizaram estes factores na prática.
O mesmo trabalho deverá ser feito para os casos de ausência de tendência positiva ou de
tendência negativa a fim se poder analisar os factores específicos que contribuíram para o não
progresso do indicador em questão no sentido a encontrar soluções e/ou novas estratégias
Assim sendo, a partir desta abordagem de busca das causalidades das tendências observadas,
é esperado que os actores participantes adquiram mais poder e consciência das capacidades
em mudar a realidade da resposta.
Momento do exercício
A avaliação do PEN II foi possível com o apoio da OOAS, trabalho este previsto para os
meados do ano de 2009 e que só se concretizou em Dezembro de 2010. Deduzimos que se
este exercício tivesse sido levado acabo nos finais de 2009 os resultados e as conclusões
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teriam sido diferentes, isto porque, o progresso não é linear e muitas mudanças positivas
aconteceram em 2010, o que torna o exercício muito mais interessante.
Embora o período fosse o mais favorável do ponto de vista dos resultados, o mês de
Dezembro não foi uma boa época para se conseguir a disponibilidade dos actores. A maior
parte da equipa do SNLS não esteve disponível para poder reflectir em conjunto com a equipa
de avaliação e também alguns parceiros não compareceram às reuniões e sessões de trabalho
de grupo
O tempo alocado pelo exercício, (15 dias no terreno) foi insuficiente e não permitiu um
trabalho de leitura pormenorizada sobre os relatórios dos parceiros referentes ao período
2007-2008.Para a análise dos recursos humanos não foi possível aceder a algumas
informações, porque não foi possível aceder a uma parte da informação ou então quando
esteve foi necessário reorganizá-la, factos que obrigou consumir muito mais que o previsto
nessa etapa.
Contudo, a natureza participativa do exercício foi conseguida através do exercício de uma
visão partilhada da situação actual da resposta relativamente ao programado. Isso foi precioso
nos casos em que os indicadores não foram documentados por falta de suportes e/ou de
organização da informação recolhida e também nos momentos em que não houve registos de
indicadores quantitativos que permitissem medir de maneira objectiva o grau de cumprimento
de alguns objectivos.
Para além das metas do documento inicial, os dados do resource-need model utilizado em
2006 para prever os custos do PEN foram utilizados. Produziu-se metas anuais intermediárias
em valores absolutos preciosos para fornecer um guião no progresso esperado. Esses valores
serão utilizados para comparar a situação actual com o previsto.
Agradecimentos
XXXX
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CONTEXTO
Politico
A Guiné-Bissau é um pequeno país lusófono cuja superfície é de 36,125 km quadrados,
situado na costa ocidental da África. Sua população era de 1.520.830 habitantes, é
predominantemente jovem, com 48% menos de 15 anos e 64,3% inferior a 25 anos de idade.
As mulheres constituem cerca de 51,5% da população total. A Esperança de vida à nascença é
45,8 anos e a mortalidade infantil é de cerca de 200 mortes por 1000 nascimentos em 2005. O
país ocupa a 172ième 175 (PNUD, 2008).
A Guiné-Bissau faz parte de um de um grupo de países a que Basil Davidson, nos anos
sessenta1, chama de "o país da luta armada". Este nome traduz a ideia da luta pela
independência política impulsionada por um forte desejo de romper com o sistema neocolonial, dando lugar a uma ideologia marcada por uma orientação de cariz socialista e uma
maior preocupação pelo bem-estar do homem.
Uma série de transições tenebrosas e contradições internas desencadearam o sofrimento da
população, minando a base da unidade nacional construído durante a luta pela independência.
Um exemplo é: uma ruptura com o Estado federado Cabo Verde após o golpe militar (1980),
a adopção de uma economia liberal (1985), a transição do regime de partido único ao
multipartidarismo (1991), e um processo de normalização democrática do PAIGC (ex partido
libertador e que conduziu o pós independência em regime de partido único) longo, difícil e
mal gerido. Houve também depois a adaptação de um governo baseado no centralismo
democrático, o fim da hegemonia política e ideológica na sociedade e na incapacidade de
organizar a reforma das Forças Armadas.
Em 1994 foram realizadas as primeiras eleições livres e consequentemente formado um
parlamento com a representação de diversos partidos, consagrando ainda o princípio da
separação de poderes, da liberdade de imprensa e de associação.
No entanto, o país continua a enfrentar ciclos de instabilidade político-militar e economia,
marcado pela estagnação e deterioração das condições de vida das populações, a violência
política, o desrespeito pelos direitos humanos e a degradação da situação institucional
liderado por uma fraca liderança política comprometida.
A crise do Estado torna-se ainda mais complicada por causa da combinação de três factores:
a) a desestabilização das Forças Armadas e a empobrecimento dos aquartelamentos militares
do novo quadro ideológico do pós-guerra com mudanças significativas na definição da missão
Forças Armadas; b)da retirada da ajuda militar soviética na sequência do fim da guerra-fria; c)
e, finalmente, a o conflito político-militar de 7 de Junho (1998-1999), pondo a nu a questão
do tráfico de armas e de drogas - que geram formas mais ousadas de violência.
A evolução recente do contexto político do país (2009-2010), é marcado por uma série de
assassínios políticos e tentativas de golpes de estado. As eleições presidenciais antecipadas e,
finalmente, o levantamento militar de 01 de Abril XXX (ano?), durante o qual o primeiroministro tinha sido detido por várias horas e o chefe de estado-maior general das forças
armadas deposto e preso, tendo sido libertado 8 meses depois.
1

“CCM Request for Continued Funding”, subvenção VIH Sétima Ronda, segunda fase, SNLS, Setembro 2010
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A desfragmentação do aparelho de Estado, enfraqueceu a capacidade do estado em cumprir
com as suas obrigações, como por exemplo o pagamento regular dos salários, aliado ao
desmembramento do tecido social alimentando condições propícias para a proliferação do
vírus HIV. Neste sentido, o contexto precário não é apenas um obstáculo aos esforços da
resposta nacional, mas também tende a reduzir o impacto das políticas e programas,
nomeadamente as da luta contra o HIV / SIDA.

Economia
No plano económico e financeiro, a situação económica nacional é caracterizado por uma
fragilidade, marcada por uma forte dependência da exportação da castanha de caju (que
representa mais 95% das exportações, e em média 17% das receitas do Estado), subida dos
preços dos bens da primeira necessidade e os produtos petrolíferos, desde a eclosão da crise
financeira internacional, em 2008. Sendo um país com grande potencial agrícola e por
conseguinte pouco diversificada e, contribui para que o país se mantém numa situação de
vulnerabilidade acentuada e fraca capacidade de transformação para o mercado respeitando as
normas internacionais.
Há mais de uma década que o país conhece enormes dificuldades socioeconómicas e sofre
ainda das sequências do conflito político-militar de 1998-1999. O sector privado que era
pouco desenvolvido ficou ainda mais fragilizado com esta crise influenciando a fraca
produtividade do sector agrícola, que enfrenta constrangimentos de ordem técnica e
organizacional e consequentemente, o enclavamento das regiões produtoras. A exploração dos
sectores da pesca e o turismo conhecem dificuldades de ordem estrutural ao que se deve a
falta de uma escolha política clara e a longo termo.
O crescimento económico é lento mas passou de 0.6% em 2006 para 2,7% em 2007 e 3,5%
em 2008 e 2009. De acordo com os dados do DENARP a taxa de inflação atingiu 4,6% em
2007 e 10.4% em 2008 tendo uma estreita ligação com a subida dos preços de bens
alimentares como o arroz e os produtos petrolíferos em 2007 e 2008, respectivamente. Em
finais de 2010, o FMI e o Banco Mundial anunciaram o alívio da dívida externa do país no
montante de 1,2 bilhões de dólares americanos, correspondendo a 87 por cento do valor
global da dívida externa do país. Salienta-se que os serviços da dívida que representava 2.5
vezes o PIB exercem uma pressão que asfixia as finanças públicas limitando a capacidade do
Estado de fazer face às despesas da soberania, incluindo assegurar os serviços essenciais à
sociedade: a escola e a assistência sanitária, o pagamento dos salários da função pública, a
manutenção das infra-estruturas e a segurança dos cidadãos.

Contexto social
No plano social, é pouco provável que a Guiné-Bissau possa atingir os OMD em 2015, tendo
em conta que o quadro social é pouco favorável ao desenvolvimento humano com um fraco
acesso aos serviços sociais básicos, a prevalência elevada de doenças como paludismo, o
VIH/SIDA e a tuberculose, a não consideração dos sectores sociais nas políticas públicas, o
nível muito elevado da pobreza absoluta e extrema (68,5% e 22% respectivamente em 2005,
de acordo com o DENARP) e o desemprego dos jovens.
A pobreza aumentó a vulnerabilidade da população ao VIH.
No sector educação, apesar de haver uma taxa de escolarização elevada, cerca de 100% do
ensino primário, apenas 48% das crianças concluíram o ensino básico em 2005/06 sendo uma
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das taxas mais baixas de África (RESEN GUB 2009), além da deterioração da qualidade da
educação, a proporção de pessoas alfabetizadas após seis anos de escolaridade é muito baixa.
Os esforços na redução da disparidade do género (de 0,56 em 1990/1991 para 0,83 em
2004/2005 e 0,9 em 2005/2006) são contrastados pelo baixo nível de finalização do ciclo
escolar pelas jovens raparigas e uma forte proporção de mulheres iletradas (71,4%).
O Relatório de Desenvolvimento Humano 20102 coloca a Guiné-Bissau na posição 164 entre
169 países: é explicado pela persistência dos indicadores sociais desfavoráveis e
consequentemente uma esperança de vida muito baixa (48,6 anos).

Legislativo
A Guiné-Bissau dispõe de uma lei aprovada pela ANP e promulgada pelo Presidente da
República, 10 Setembro de 2007 (Lei n. º 5 / 2007) que protege os PVVIH. Este quadro
jurídico permitiu a ANP e o SNLS estabelecerem um acordo de parceria focalizado sobretudo
nas actividades de comunicação para a mudança de comportamentos e atitudes das
populações vulneráveis e a divulgação da Lei Modelo sobre o conhecimento e protecção dos
direitos humanos em todo o território nacional. Dada a importância desta actividade de
divulgação verifica-se uma maior participação das organizações de PVVIH e as ONGs da
sociedade civil. No entanto, há que considerar outros trabalhos a serem feitos em outros
aspectos dos direitos humanos incluindo, a violência baseada no género, a mutilação genital
feminina e a descriminalização das minorias sexuais.

Cronologia resumida do período com alguns eventos chaves
relativo ao contexto e a resposta ao VIH em Guiné-Bissau
Quadro 1

Data
Dezembro de 2006
Junho de 2007

Evento

Validação do PEN 2007-2011
Aprovaçao / Introduçao ? da proposta da 7ª ronda ao / pelo Fundo
Mundial para
Dezembro 2007
IIa conferencia internacional sobre VIH/SIDA a onde? Em GuinéBissau? Organizada por quem?
Fevereiro de 2008 1ª campanha de despistagem nas universidades
Março de 2008
Mudança de Primeiro-Ministro e de governo
Maio 2008
Visita do Fundo Mundial e inicio da reforma do SNLS
Junho de 2008
PNDS II com integração dos cuidados VIH no pacote de cuidados
Setembro de 2008 Criação do Instituo Nacional de Saúde Publica (INASA)
Novembro 2008
Assinatura da subvenção 7ª ronda do Fundo Mundial
Novembro de 2008 Eleições legislativas e mudança de governo
Janeiro 2009
Chegada da nova equipa do SNLS
Março 2009
Fim do projecto MAP (Banco Mundial)
2 Março 2009
Assassinato do Presidente da Republica e do Chefe deEstado –Maior
General das Forças Armadas
Junho de 2009
Outros políticos assassinados e realização das eleições presidenciais
antecipadas
Julho de 2009
Reforma no MINSA, criação duma terceira Direcção Geral e da CSLS
2

Rapport sur le Développement Humain, PNUD, 2010
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Data
Novembro 2009
Augusto 2009
Fevereiro de 2010
Março 2010
Abril de 2010
Maio de 2010
Junho de 2010
Setembro 2010
Novembro 2010 –
Fevereiro 2011
Dezembro 2010

Evento
Assinatura dos primeiros contratos por quem ? / com que fundos ? com
os parceiros de implementaçao
Produzido o plano de seguimento & avaliação nacional, mas não
disseminado
Reunião do CSLS (clarificar de que reunião se trata…..)
Submissao do Relatório UNGASS 2008-2009 ao ONUSIDA
Avaliação negativa dos resultados atingidos com financiamento do
Fundo Mundial pelo novo Local Fund Agent (LFA)
Finalizaçao (?) Plano de aceleração da resposta (PTME, despistagem,
apoio OCV)
2ª campanha nacional de despistagem de VIH
Submissao pelo CCM de Guinée-Bissau ao Fundo Mundial da proposta
para a 7ª ronda segunda fase
DENARP II em preparação
Aprovaçao pelo Conselho do ONUSIDA do novo plano de ONUSIDA
“zero incidência”
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DESCRIÇÃO CONCISA DO PEN II E COMENTÁRIOS PRELIMINARES
O PEN2 (2007 – 2011) representa uma continuidade da planificação estratégica iniciada em
2002 com uma visão de liderança e de coordenação mais acentuada. O grande desafio
assumido nessa nova abordagem de planificação, inclui uma orientação multi-sectorial, o
reforço da liderança, da coordenação das intervenções de luta contra SIDA, aceleração das
acções de prevenção e a consolidação e reforço do tratamento antiretrovirais (TARV)
introduzido desde 2005.
O PEN contemplou a nova abordagem da luta contra SIDA na Guiné-Bissau enquadrada nos
seguintes princípios;
o dos “TRÊS UM” (existência de (1) um único quadro de acção conjunto para a luta
contra o VIH/SIDA que proporciona as bases para a coordenação das actividades de
todos os parceiros; (2) uma única autoridade nacional coordenadora da luta contra o
VIH/SIDA com um mandato multissectorial de base alargada - liderança; e (3) um
único sistema de consenso de seguimento e avaliação a nível do país),
o da iniciativa de aceleração da prevenção de novas infecções nos países africanos mais
afectados.
Neste sentido, as prioridades de intervenção visam um objectivo final, as estratégias retidas
assim como o pacote das actividades de prevenção de novas infecções e de redução do
impacto de SIDA, resultaram de um quadro de análise do perfil epidemiológico conhecido
nessa altura.
O plano foi estruturado em quatro eixos: (i) acesso universal a prevenção (ii) Mitigação do
impacto do VIH/SIDA (iii) Reforço da vigilância da epidemia, seguimento & avaliação e
promoção da pesquisa operacional (iv) Reforma da coordenação para melhorar a parceria e
mobilização dos recursos.
O plano estratégico foi orçado em cerca de 54,2 milhões (cinquenta e quatro milhões e
duzentos mil) de dólares americanos que equivalem a 27 (vinte e sete) biliões de FCFA. Deste
montante, 29,2% fora destinado a prevenção de novas infecções e 49,1% para a redução do
impacto da doença nas pessoas infectadas e afectadas. A vigilância da epidemia e o
seguimento e avaliação das intervenções de luta contra SIDA representam 10,4% do
orçamento, enquanto os restantes cerca de 12% foram destinados à Coordenação.
COMMENTARIOS PRELIMINARES SOBRE O DOCUMENTO DO PEN II.
O quadro de S&A da luta contra SIDA (CNLS, 2006: 81-85), integra as actividades e
indicadores do PEN 2007 – 2011 como quadro único de referência nacional no âmbito de luta
contra SIDA. Este esforço de estruturação favorece uma visão integrada e a mitigação de
acções atomizadas dos actores no sentido de orientarem todos esforços para um objectivo e
uma meta nacional.
No entanto, enquanto ferramenta de análise, o quadro do S&A apresenta alguns aspectos:
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− Uma formulação de hipóteses paradoxal e muito complexo (entre a fraca formulação e
bastante optimismo):
Num contexto de instabilidade política e institucional, o PEN só tomou para efeitos de
operacionalidade como uma única hipótese “ se os obstáculos socioculturais forem
superados” e não previu cenários alternativos e medidas de contingência em caso de
instabilidade política e institucional e também se se os obstáculos culturais não fossem
ultrapassados, pois são questões mais estruturais e vão muito para além do universo temporal
do PEN. Por outro lado, a complexa formulação do quadro lógico do documento, tende a não
favorecer o seguimento centrado nos resultados;
− Hipóteses e objectivos afixados na maior parte das vezes não têm suportes
quantitativos (estatísticas)
A fraqueza de fontes de informação quantitativa, não favorece a visualização das evidências e
a sua extrapolação para a população total. Este facto contribui para com que na formulação
dos objectivos e resultados, muitas vezes as prioridades são demasiadamente numerosas e
insuficientemente hierarquizadas. Como consequência, o quadro lógico apresenta-se denso,
com muitos resultados que podiam ser harmonizados.
− Uma ausência de análise do risco:
O documento carece de uma análise do risco. Ora, se o quadro lógico visa dar uma visão clara
e concisa do plano estratégico, deveria ser acompanhado de um exercício da análise do risco
(tipos, níveis e medidas de gestão a serem implementadas) de modo a poder ver em que
medida as actividades preconizadas poderiam ancorar-se na concretização dos resultados e
metas propostos.
- Alguns indicadores dos resultados insuficientemente precisos e dificulta a
mensurabilidade (muitos objectivos não são SMART3):
A elaboração do PEN não teve em conta o princípio da gestão centrada nos resultados. Com
efeito, alguns resultados esperados e os indicadores de desempenho não são específicos e
mensuráveis. Isso tornou difícil o seguimento dos indicadores das intervenções. Para esse fim,
seria útil elaborar-se uma grelha sobre o critério de selecção dos indicadores relevantes para o
seguimento e avaliação do PEN. Além disso, a definição dos indicadores deveria ter em conta
a capacidade do indicador em medir de maneira directa, os progressos realizados a curto prazo
(indicador de resultado) e sobretudo da capacidade do sistema nacional estatístico em fornecer
informações que permitam informar o indicador.
Uma outra perspectiva é de dizer que houve demais indicadores qualitativos cuja avaliação é
sempre sujeita a discussão.
− Ausência de orçamentação do PEN por objectivos:
O exercício de orçamentação obedeceu a lógica de orçamentação por objectivos, tomando só
em consideração os eixos estratégicos. Quando este tipo de ensaio não é feito, corre-se o risco
de agir na contingência e não no planificado, com o risco das decisões contingenciais serem
regras e não excepções. A realização do quadro de despesas a médio prazo e do orçamentoprograma poderá naturalmente contribuir para melhorar esta situação.
- Dificuldades de operacionalização do mecanismo de seguimento e avaliação:

3

SMART: “Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time bound” seja “Especifico, Mensurável,
Atingível, Realístico, Marcado no tempo”
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Embora o mecanismo de aplicação e seguimento-avaliação tivesse sido equacionado,
programado e orçado no documento, constatou-se que não se fez na altura delineada. Também
houve um atraso na utilização de metas intermediárias operacionalizando os objectivos e
permitindo um seguimento anual. Isso pode ter complicado e atrasado a pilotagem da resposta
nacional ainda mais no contexto de mudança profunda da coordenação nacional como
aconteceu em 2008, e atrasado. Este facto pode ter também contribuído para o défice de
apropriação nacional dos actores locais e nacionais de uma forma consequente, não só no
conteúdo como na orientação da acção dos actores tendo como base os resultados do PEN.
- Conceito de “acesso universal”
Parece haver uma incompreensão relativamente ao conceito de “Acesso universal” que nos
títulos do texto fico limitado ao único domínio da prevenção (ver a expressão do primeiro
eixo). Mas na verdade o conceito de Acesso Universal criado em 2005 pelas Nações Unidas e
OMS é mais abrangente e inclui todos serviços essenciais no sector da saúde e se trata “do
Acesso Universal aos serviços VIH/SIDA, ao tratamento, à prevenção, aos cuidados e apoio”.
Consequentemente, uma grande parte dos indicadores recomendados não foi incluída no
quadro de seguimento e avaliação inicial.
- Influência do PEN e grau de apropriação
A apropriação do PEN pelo Governo foi bastante boa pelos sectores públicos que desenharam
planos sectoriais directamente associados ao PEN. A fraca utilização inicial de metas do PEN
operacionalizadas e traduzidas em valores absolutos para cada ano e a ausência de Planos
Operacionais Anuais dificultaram a apropriação do plano pelos parceiros nos primeiros anos,
o que foi progressivamente corrigido a partir do ano 2009.
As propostas para o Fundo Mundial da 4ª e 7ª ronda foram influenciadas pelo PEN, mesmo
que alguns indicadores tenham sido diferentes.

21

CONTEXTO EPIDEMIOLOGICO E MEIOS ENGAJADOS
Um perfil epidemiológico do VIH mais conhecido.
Notificação dos casos
O INASA em 2009 relatou 1.453 casos de HIV sendo que 405 homens e 1.048 mulheres.
Embora existam fichas específicas, elas não são transmitidas de maneira regular ao nível
central, nem estão exploradas informaticamente, e nem estão sujeito a um controlo de base
individual. Dados aglomerados do boletim mensal estão utilizados para produzir a estatística,
o que dificulta que os perfis dos novos casos detectados não possam ser ainda determinados.
Mesmo assim, admite-se que 70% dos novos casos sejam mulheres. O seguinte gráfico mostra
um aumento da proporção de novos casos identificados nos grupos etários de 15-19 e 20-24
anos.
Gráfico 1
Evoluçao da proporçao de novos casos de VIH notificados entre 2007 e 2009
Guiné-Bissau
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Fonte: INASA
Entende-se que, um melhor conhecimento das características dos novos casos permitiria de se
relacionar a frente da epidemia, os modos de transmissão e das circunstâncias da descoberta
da infecção.
Prevalência
A epidemia do HIV na Guiné-Bissau é generalizada, com uma forte contribuição de grupos
expostos a alto risco na dinâmica da epidemia que está a ser melhor conhecida. De acordo
com o SPECTRUM 2009 a prevalência do HIV-1 na população adulta foi estimada em 2,6%,
mais de 20 000 pessoas que vivem com HIV-1 na Guiné-Bissau, incluindo 19 000 adultos. As
mulheres representam 54% dos PVVIH. Segundo estimativas da ONUSIDA, desde 1998 esta
epidemia tem aumentado progressivamente, tendo-se estabilizado a partir de 2005 a uma
prevalência de 2,5% (intervalo de confiança de 95% 1,9 - 3,3%).
No entanto, os resultados dos estudos comunitários em Bissau realizados pelo Projecto
Bandim mostram uma maior prevalência do HIV na Guiné-Bissau: HIV-1 triplicou em 10
anos de 1,4% para 4,2% entre 1996 e 2006 e HIV-2 diminui de 6,4% para 3,9% em áreas
urbanas. O estudo feito no meio rural de Caio (região de Cacheu, Norte) mostrou a mesma
tendência de declínio das taxas de HIV 2, que passou de 7,9% em 1990 para 4,0% em 2007 e
do HIV-1 de 0,1% em 1990 para 2,9% e em 2007.
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O último estudo sentinela entre as mulheres grávidas realizado em 2009 pelo INASA e IHMT
revelou uma prevalência de 5,8% neste grupo. Verificam-se disparidades entre as regiões,
com alta prevalência em Bafatá (10,3%), Gabú (9,6%), que são as regiões do leste, com uma
grande mobilidade populacional (zonas fronteiriças), uma área de forte comércio, e do sector
autónomo de Bissau (7,5%).
Este estudo sentinela mostrou que o HIV afecta mais a população feminina adulta. De facto, a
prevalência é estimada em 3,6% em 15-19 anos, 4,8% para 20-24 anos, 7,2% em 25-29 anos,
8,3% entre os 30-34 anos, 7% para 35-39 anos e 9,7% entre 40-44 anos.
Tabela 2 : prevalência do VIH por grupos etários e tipo de vírus, grávidas,
2009

Grupo etários
15 - 19 anos
20 – 24 anos
Total 15 – 24 anos
25 – 29 anos
30 anos e mais

Total
mulheres
grávidas
905
1234

Prevalência do VIH
VIH-1
3,5%
4,4%

4,0%
940
813

5,7%
5,3%

VIH-2
0,3%
1,0%
0,7%
2,1%
3,0%

Total
3,6%
4,8%

4,3 %
7,2%
8,0%

Era a primeira vez que a prevalência nos 15-24 anos fora identificada. As mudanças de
prevalência no seio desta faixa etária são consideradas como proxy das tendências recentes de
incidência e das modificações recentes de comportamentos de risco.
O primeiro estudo de prevalência nacional decorreu na segunda parte do ano 2010 é os dados
preliminares já se encontram disponíveis. Nos adultos, a prevalência de ambos os vírus é de
6,3%. Alem da surpresa constituída por este valor que terá que ser confirmado, importa
ressaltar desde já os seguintes aspectos:
- as mulheres estão 3 vezes mais infectadas de que os homens
- não há diferença significativa entre meio rural e urbano na prevalência, ais isto é sem tomar
em contas alguns factores de confusão.
- a prevalência global do VIH cresce com segundo a idade
- o “fanado” definido como antecedência de práticas cortantes não parece ser um factor
significativo de protecção nas mulheres (4,2 % contra 2,9%, diferença não significativa),
sendo mesmo o inverso nos homens, onde os respondentes que fizeram circuncisão parece ter
uma prevalência 3 vezes mais elevada (2,4% contra 0,7%, p<0,05).
- a antecedência de transfusão de sangue parece como um factor de risco com uma
prevalência 3 vezes mais elevadas nas pessoas que receberam derivados de sangue ( 9,4%
contra 3,3%, p<0,05)
Factores de confusão terão que ser tomados em conta para confirmar estes resultados que não
correspondem ao esperado.
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Fonte: estudo de prevalência do VIH na comunidade, Dez 20104
Mulheres e crianças
Os dados de mulheres grávidas testadas era de uma prevalência de 19,1% em 2008 e 23,9%
em 2009. O rácio da mortalidade materna é estimado em 1.100 por 100 000 nascidos vivos.
As infecções incluindo por HIV representam 16% das causas de mortes maternas. De acordo
com o relatório UNGASS, 1600 crianças vivem com o HIV. De acordo com o último
inquérito MICS 2010, existe progresso com uma redução das taxas de mortalidade infantil de
1( 138 / 1000 em 2006), 103 /1000 em 2010 e da mortalidade infanto-juvenil de (195/1000
em 2006 a 103 / 1000 em 2010. A mortalidade neonatal estimada em 2006 era de 47/1000 .
Nenhum estudo foi ainda realizado na Guiné-Bissau, mas é razoável pensar-se que dada à
ausência de diagnóstico de HIV para as crianças, o SIDA tem um papel importante,
especialmente nos falecimentos dos bebés e crianças. O modelo SPECTRUM aponta cerca de
1200 óbitos totais do VIH por ano (2009), e mais de 200 sendo crianças. Cerca de 4800
crianças menores de 5 anos perdem a vida anualmente, o VIH/SIDA representaria menos de 5
% dos óbitos desta faixa etária na base desta estimativa. Nos dados do SNLS, em 2008, 34
óbitos de crianças menores de 15 anos foram registados em 2008, e 13 em 2009. A maioria
dos óbitos de crianças associados ao VIH/SIDA não são registados.
Pessoal em uniforme
Dois estudos realizados pela SAREC na população dos militares em 1992 e 1994 mostraram
uma prevalência de HIV-1 de 1,0% e para o HIV-2 de 8,4%. Existe uma tendência a redução
da prevalência do VIH2, enquanto a do VIH1 aumenta. Os dados mais recentes estão
representados no quadro que se segue:
Tabela 3
Tipo
Número de pessoas
Prevalência observada

1995

2005

2008

Inquérito (SAREC)

Inquérito (SAREC)

Despistagem

1 592
9%

725
14%

326
19%

Estatísticas de diferentes quartéis recolhidas no relatório de missão do Instituto Politécnico de
Leiria5 mostram valores entre 12,1 e 18,8% sem referência de ano.
Profissionais do sexo

4

INASA, Inquérito sobre a prevalência do VIH na comunidade, relatorio preliminar, Dezembro 2010, Bissau
Relatório de Missão para Elaboração do Plano Estratégico de Prevenção e Controlo do HIV/SIDA na GuinéBissau Guiné-Bissau, Instituto Politécnico Leiria, Julho 2010
5

24

Desde os inquéritos sentinela 2007 e 2009 realizado no país a epidemiologia do VIH no grupo
dos profissionais do sexo tornou-se mais conhecida. O estudo realizado em 2009 em cinco
cidades de quatro regiões mostra uma tendência de aumento de prevalência neste grupo de
risco de 27,1% em 2007 para 39% em 2009, embora tenha havido uma melhoria no
conhecimento e comportamento. Em Bissau a prevalência é no sentido inverso: a tendência da
prevalência observada neste grupo é baixa 66,7% para 54,6% contrariamente às regiões: de
17,8% em 2007 para 25,3% em 2009. Existe um amento nas PS de toda idade, incluindo as
menores de 25 anos onde o valor duplicou. Não existem ainda dados sobre os clientes das
profissionais ou trabalhadoras de sexo.
Tabela 4 : Prevalência do VIH no grupo das profissionais do sexo em 2009, por faixa etária e lugar
(inquérito 2009 – PSB)
2007
Faixa etária

2009

VIH-1

VIH-2

VIH-1/2

VIH-1

VIH-2

VIH-1/2

< 25 anos

6,1%

4,1%

10,2%

12,7%

0%

22,2%

>= 25 anos

24,1%

17,7%

32,6%

28,7%

3%

49,5%

Lugar

VIH-1

VIH-2

VIH-1/2

VIH-1

VIH-2

VIH-1

Bissau

ND*

ND

65,7%

32,5%

2,6%

54,6%

Outras regiões

ND

ND

16,9%

13,8%

1,2%

25,7%

19,5%

14,2%

26,8%

22,6%

1,8%

39 %

Total
*Dados nao disponiveis

Fonte : relatorio UNGASS 2009

Jovens
Não há dados sobre a seroprevalência entre os jovens. No entanto, o inquérito CAP SR
realizado em 20086 mostrou que 21% dos jovens declararam ter tido a sua primeira relação
sexual antes dos 15 anos, uma percentagem que subiu para 31% em 2010 (CAP 2010). Entre
os respondentes desta pesquisa, 23,6% declaram também ter mais de um parceiro sexual nos
últimos 12 meses de 36,7% entre os homens e 12,8% entre as mulheres. Finalmente, 63,4%
entre os 15-19 anos e 59,1% entre 20-24 anos declaram ter usado um preservativo na última
relação sexual com um parceiro sem estar em uma união ou convivência.
A campanha nacional de despistagem de Junho de 2010 permitiu recolher dados interessantes
em Bissau neste grupo, cerca de 17 689 pessoas menores de 24 anos foram testadas em 6
liceus e 4 centros de formação profissionais, e 2 lugares de trabalho (APGB e mercado de
Bandim) e a prevalência observada neste grupo foi de 1,46% para os dois tipos de VIH. Nesta
faixa etária, verifica-se que as raparigas foram 3,5 vezes mais infectadas que os rapazes.
Motoristas e pessoas de grande mobilidade

6

Inquérito sobre conhecimentos, atitudes e praticas relativas ao VIH/SIDA, INASA, Augusto 2010
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Um estudo recente realizado em três regiões do país (Bissau, Cacheu, Gabú) numa amostra
populacional de 423 motoristas mostrou uma prevalência global do VIH de 9,3%7.
Constatou-se em alguns estudos que a propagação destas infecções, incluindo o VIH/SIDA,
intensifica-se à medida que a mobilidade é maior, 48,5 % declararam ter pelos menos dois
parceiros sexuais nos 12 últimos meses (contra 35 % no ultimo estudo CAP na população
geral) e 14% declararam ter recurso ao sexo comercial no último ano.
Dos inquiridores 37.5% consomem algum tipo de bebida alcoólica, enquanto que 8.4%
consomem algum tipo de droga, (88.6% consomem Iamba). Quase todos conhecem e já
ouviram falar do VIH/SIDA e dos preservativos através da rádio. Somente 10% fizeram
alguma vez o teste de VIH.
Relativamente á circuncisão, 94% dos motoristas foram circuncisados (fanado), dos quais
29% no hospital e 71% no mato, 29% dos respondentes tinham tido relações sexuais antes do
fanado. O estudo indicou uma ausência de protecção do fanado relativamente ao risco de
seropositividade, mas existe um factor de confusão que é o lugar do fanado. Enquanto o
fanado no hospital mostra uma tendência de protecção (prevalência de 5,8%), o fanado no
mato mostra uma tendência de mais risco (prevalência de 9,4%), embora não exista
significação estatística. Análises mais precisas devem ser feitas para tomar em conta o facto
de se ter ou não relações sexuais antes do fanado e confirmar se esses elementos num grupo
com mais efectivos.
Homens que têm relações sexuais com homens (HSH)
Um estudo exploratório sobre a população de HSH foi realizada em 2009 numa amostragem
de 50 pessoas o que permitiu destacar duas tipologias de HSH na Guiné-Bissau8. A primeira,
minoritária e residente sobretudo em Bissau, diz respeito a homens que mantêm relações
sexuais com homens por atracão sexual e a segunda, maioritária e essencialmente residente
em Bubaque, é constituída por aqueles que praticam relação sexual com homens por razões
financeiras. Os dois grupos têm um perfil de IST diferente: em Bubaque, a prevalência de
Hepatite B cera os 40% com uma prevalência nula do VIH, e em Bissau a prevalência da
sífilis elevada de 8,3% acompanhado de prevalência do VIH 1 de 25 % (16% de VIH2). É de
salientar o baixo conhecimento das IST nesta população.
Pela primeira vez, a ligação entre consumação de bebidas alcoólicas e/ou drogas com uso do
preservativos foi explorado. Os resultados mostraram que existe uma ligação negativa entre o
consumo de álcool e utilização do preservativo. Os HSH que sempre consumiram álcool antes
da relação sexual nunca utilizaram o preservativo. Do outro lado, os 75% dos que nunca
consumiram álcool antes da relação sexual, sempre (50%) ou algumas vezes (25%) usou o
preservativo. Considera-se também que o uso do preservativo depende da relação negocial no
contexto de sexo comercial.
Pode-se verificar que no estudo CAP 2010 que não se restringe a um grupo especifico, 2%
dos respondentes masculinos que residem no meio urbano, confirmaram ter tido relações
sexuais com homens e declararam não usar preservativos durante as relações homossexuais.
Apesar deste conceito ainda ser um tabu ou pouco conhecido, esta realidade é visível e foi
documentada pela primeira vez em dois estudos diferentes
7

Estudo Relatório Preliminar do estudo Sócio-Comportamental e Biológico sobre IST/VIH/SIDA nos
Motoristas e seus Ajudantes, Guiné-Bissau, 2010, INASA/CESC/PSB
8
ENDA Santé, Estudo Exploratorio de homens que fazem sexo com homens na Guiné-Bissau, Outobro 2010,
Bissau.
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Os pacientes com XXX (IST)
Entre outras IST identificadas em 2009, foram registados 5.646 casos de corrimento genital
(1809 homens e 3837 mulheres) e 157 casos de úlceras genitais (49 homens e 108 mulheres)
foram registados. Estes números mostram uma sub-notificação dos casos de IST, uma vez que
muitos homens com IST fazem a automedicação.
Nos dados de despistagem do SNLS, 27% das pessoas portadores de IST que aceitaram fazer
o teste VIH em 2009 foram seropositivos.
Os pacientes co-infectados TB / HIV
Os doentes de tuberculose são considerados como um grupo particular , em parte comum
com o das PVVIH, a tuberculose sendo a infecção oportunista mais frequente no seio das
PVVIH. Um estudo comunitário feito em Guiné-Bissau em 2002 põe em evidencia que a
prevalência do VIH era de 38,8% dentro o grupo de pessoas com tuberculose 9, enquanto que
um estudo longitudinal encontrou em 2009 uma prevalência de 36,4% no mesmo grupo,
25,7% para o VIH-1 e 10,7% para o VIH-210.
Tabela 5: casos de tuberculose esperados, notificados e despistados pelo VIH na GuinéBissau, 2007-2009
2007

2008

2009

Novos casos de tuberculose

3 914

4 046

4 257

Novos casos de tuberculose notificados

1 963

2 100

2 188

681 (34,7%)

540 (25,7%)

664 (30,3%)

276

250

268

40,5%

46,3%

40,4%

Casos de TB despistados VIH
Seropositivos VIH
Percentagem VIH +

Fonte?
Neste momento, apenas 50% dos doentes de tuberculose são diagnosticados, dos quais 30%
beneficiam de um teste VIH sendo que 40 % são positivos. Na compilação nacional das
notificações de TB ou de VIH, não podemos excluir que uma pessoa seja testada diferentes
vezes nos anos a seguir e que seja contabilizada mais de uma vez. As estatísticas podem ser
subestimadas, mas está coerente com os dados nos estudos longitudinais.
Incidência
Tendo em conta a característica estrutural dos últimos dados dos estudos longitudinais no país
em 1999 – 2000, a incidência do VIH1 parece estar a diminuir. O modelo SPECTRUM
actualizado com os resultados do último estudo sentinela indica cerca de 0,21 por 100
pessoal.ano.

9

Seng R, Gustafson P, Gomes VF, et al. Community study of the relative impact of HIV-1 and HIV-2 on
intrathoracic tuberculosis. Aids 2002;16(7):1059-66.
10
Paulo Rabna, Inés Oliveira, Agostinho N’dumba, Dlama Nggida Rasmussen, Frauke Rudolf. Prevalence of
tuberculosis infection (TB) among HIV infected patients attending antiretroviral treatment centers in Bissau,
Guinea-Bissau”. (Raw data, 2010)
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Mas numa publicação recente11 (incidência para VIH1 é estimada a 0,5 por 100 pessoal.ano
(0,31 para homens e 0,64 para mulheres, seja duas vezes mais para as mulheres) e 0,24
pessoal.ano para o VIH2. A incidência do VIH2 continua a descer entre os períodos 19871996 e 1996 – 2006, enquanto que não se verificou de uma maneira geral, nenhuma mudança
significativa para o VIH1.
Mas a incidência do VIH1 nas mulheres aumentou duas vezes mais entre os dois períodos
enquanto que a dos homens reduziu. A incidência mais elevada é registada no grupo 25-34
(0,79 por 100 pessoal.ano), seguido pelo grupo 15-24 (0,57 por 100 pessoal.ano). As
mulheres com mais idade continuem a ser as mais infectadas pelo VIH2.
Estimativa da carga de morbilidade ligada ao VIH
Afim de se poder estimar a carga da epidemia em Guiné-Bissau e dispor de um quadro de
análise para os parâmetros actuais da resposta nacional, vamos construir padrão de
distribuição dos casos de VIH em termos de pessoa (sexo, faixa etária) e lugar que sãos
tradicionais no contexto da epidemiologia.
As fontes para determinar os perfis da epidemia foram: o recenseamento populacional de
2009, as últimas estimativas do modelo SPECTRUM (Junho 2010), as estimativas dos
efectivos dos grupos contemplados (programa), o estudo sentinela de 2009, os resultados
preliminares do estudo de prevalência nacional de 2010.
A perspectiva é a de “management” e não de pesquisa. Quer dizer que o objectivo do
exercício é a de permitir de responder duma maneira objectiva a seguinte questão: “Até que
ponto a distribuição da resposta actual corresponde a distribuição da epidemia verificada no
país.” Os padrões obtidos serão utilizados para a comparação de algumas dimensões da
resposta em termos de pessoal, lugar e tempo. O mais importante é o pensamento de
comparação entre a epidemia e a resposta. A precisão nas estimativas é importante mas o mais
importante é a operacionalização dos dados para a análise. Os dados podem ser actualizados e
refinados no futuro. É preciso simplificar a realidade para facilitar a apreciação da situação no
espírito da modelização
1) Carga de morbilidade relativa entre as regiões: onde estão os casos?
A fonte utilizada é referente ao último estudo sentinela nas grávidas em 2010. Produziu taxa
de prevalência não estandardizada por regiões na base dos postos sentinelas. Não é possível
usar o estudo de prevalência nacional cuja amostragem não fora estabelecida para dar
prevalências regionais. A fonte dos efectivos é o recenseamento de 2009 da estrutura e a
população. Com base nessa estimativa foi estimada a carga epidemiológica do VIH no país a
fim de poder orientar a planificação e verificar em que medida os focos de intervenção e os
fluxos dos recursos acompanham a dinâmica da epidemia.
Tabela 7

11

Silva Z, Oliveira I, Andersen A, Dias F, Rodrigues A, Holmgren B and al Change in prevalence and incidence
of HIV-1, HIH-2 and dual infections in urban areas of Bissau, Guinea-Bissau: is HIV-2 disappearing? AIDS
2008, Vol 22 N° 10
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Taxa VIH
(gravidas,
2009)
a
5,70%
8%
3,40%
2,60%
3,20%
3,50%
8,70%
1,90%
4,50%
4,80%

Regioes
SAB
Bafata
Bijagos
Biombo
Bolama
Cacheu
Gabu
Oio
Quinara
Tombali
TOTAL

Populaçao
(censo 2009)
b
426 543
221 055
29 626
100 813
13 087
216 256
224 530
233 248
72 219
104 318
1 641 695

Percent. da
Prevalencia Peso relativo
populaçao
ajustada
do VIH em %
por regiao
c
d=axc
26,0%
1,48%
28%
13,5%
1,08%
21%
1,8%
0,06%
1%
6,1%
0,16%
3%
0,8%
0,03%
0%
13,2%
0,46%
9%
13,7%
1,19%
23%
14,2%
0,27%
5%
4,4%
0,20%
4%
6,4%
0,31%
6%
5,23%
100,00%

Fonte XXXX
2) Carga de morbilidade relativa por faixas etárias e sexo: qual idade e qual sexo tem os
casos?
Tabela 8
Carga de morbilidade ligada ao VIH por faixa etária e sexo
Grupo etário
Mulheres
Homens
Total
0 - 14
0,15%
0,06%
0,21%
15 a 24
0,45%
0,15%
0,60%
25 a 49
1,44%
0,50%
1,94%
50 e mais
0,85%
0,05%
0,90%
2,89%
0,77%
3,66%

Fonte XXXX
As mulheres se encontram 3 vezes mais contaminadas que os homens.
Tabela 9
Peso relativo do VIH em termos de faixa etária e sexo
Grupo etário
Mulheres
Homens
0 - 14
4%
2%
15 a 24
12%
4%
25 a 49
39%
14%
50 e mais
23%
1%
79%
21%

Total
6%
16%
53%
25%
100%

Fonte XXXX
No grupo das mulheres se encontram quase 8 casos em 10 de VIH no país. Dos 51% das
PVVIH na Guiné-Bissau a faixa etária dos 15-49 anos são mulheres.
Conclusao:
Os dados disponíveis permitem caracterizar melhor a dinâmica da epidemia no país, ela
confirma, contudo, a situação de epidemia generalizada e a modelagem baseada em software
EPP mostra sinais de estabilidade global.
No entanto existem diferentes tendências nas regiões e nas grandes cidades do país fora da
capital como as cidades de Bafata, Gabú e Buba que apelam mais pesquisas, o que não
implica a demora de mudança de estratégia para acompanhar melhor a circulação do vírus. O
aumento da prevalência no seio do grupo das profissionais do sexo, e a existência de
prevalência mais elevada em diferentes grupos de pessoas expostas a alto risco de infecção
29

podem contribuir á propagação e disseminação do vírus na população geral e chama atenção
para intervenções mais urgentes
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CAPITULO XX: RECURSOS DA RESPOSTA NACIONAL

A. PARCERIA
Cartografia dos parceiros da implementação da resposta
A resposta nacional é constituída das contribuições conjuntas de todos os actores a qualquer
nível seja para a coordenação, o financiamento, o fornecimento de dados, a assistência técnica
e/ou a implementação de estratégia em si. Houve um aumento no número de parceiros na
implementação, tanto ao nível institucional como ao nível do sector privado, devido à
consciência mais elevada do perigo que representa a epidemia em termos e aos esforços de
mobilização e de advocacia; num contexto favorecido pela maior disponibilidade financeira
para o combate ao VIH/SIDA.
Um dos objectivos do novo PEN é de desenvolver a parceria. Um total de 107 parceiros de
diferentes tipos sem contar com as organizações de base comunitária, em 11 categorias foi
identificado. A lista foi organizada numa folha de cálculo (ver documento separado).
1- Parceiros por tipo de apoio
Tabela 10
Nº

Tipo parceiro

1

Institucional GB

2

Governos estrangeiros

3

ONG internacional

4

ONG nacional

5

Sindicato/org.prof.

6

Organisaçao regional

7

Org. Multilateral

8

Privados lucrativos

9

Organisaçao religiosa

10 Organi. pesquisa
TOTAL

Apoio
implementa Advocacia A definir
çao

Apoio
financeiro

Apoio
tecnico

0

1

15

0

0

5

0

0

1

0

1

2

9

0

2

0

3

29

0

7

0

0

5

0

0

1

1

0

0

0

8

6

0

0

0

0

0

6

0

1

1

0

5

0

0

2

1

1

0

0

18

14

70

1

10

A maior parte das organizações presta apoio no domínio da implementação, onde as ONG
nacionais são mais representadas, sem esquecer os ministérios, os privados e as organizações
religiosas. O apoio técnico é prestado pelas organizações multilaterais e cinco ONG. Sem
surpresa, o apoio financeiro depende das organizações multilaterais e dos governos
estrangeiros, de uma organização regional e dos institutos de pesquisa. As fontes são bastante
diversificadas.
2- Parceiros por tipo de intervenções:
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Tabela 11
Prevençao cuidados

Tipo de parceiro

Nº
1

Institucional

2

Governos estrangeiros

3

ONG internacional

4

ONG nacional

5

Sindicato/org.prof.

6

Organisaçao regional

7

Org. Multilateral

8

Privados lucrativos

9

Organisaçao religiosa

10 Organi. pesquisa
TOTAL

S&A &
pesquisa

Gestao/
coorden

Advocacia A definir

12

5

0

0

0

0

3

3

1

0

0

0

11

7

0

0

0

0

30

5

0

0

0

6

5

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

7

5

2

1

1

0

9

0

0

0

0

1

5

1

0

0

1

0

1

1

2

0

0

0

83

28

6

2

2

7

A maior parte dos parceiros intervêm no domínio da prevenção, em primeiro lugar as ONG
nacionais. A participação de parceiros de diferentes tipos é visível no domínio dos cuidados, o
que é uma oportunidade para o MINSA obter mais apoio neste domínio, onde as ONG
internacionais se destacam e apenas dois parceiros contribuem para a coordenação, do ponto
de vista do financiamento e dos protocolos de parceria, este factor é preocupante.
3- Parceiros por localização geográfica:
Tabela 12
Nº

Tipo de parceiro

Naciona
l

SAB

Baf

Gab

Biom

Bola

Bijag

Quina

Tomba Cacheu

Oio

A definir

1

Institucional GB

12

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

Governos estrangeiros

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3

ONG internacional

2

5

1

3

0

1

2

2

2

5

1

0

4

ONG nacional

7

4

9

6

1

5

2

1

3

4

6

1

5

Sindicato/org.prof.

3

2

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

6

Organisaçao regional

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Org. Multilateral

6

1

1

1

0

0

0

1

1

2

1

1

8

Privados lucrativos

4

5

1

2

0

0

0

0

1

1

0

1

9

Organisaçao religiosa

1

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

39

24

15

12

3

6

4

5

7

13

10

4

10 Organi. pesquisa
TOTAL

Constata-se que a maior parte dos parceiros apoiam as acções no sector de Bissau enquanto a
cobertura “nacional” é um conceito muito fraco. As três regiões com mais parceiros são
Bafata, Cacheu e Gábu. Não parece haver regiões totalmente descobertas, embora um exame
cuidadoso por região seja pertinente.
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Nome da mapa

Fonte: relatório 2009, SNLS (a mapa não corresponde ao conteúdo dos quadros)

Para que os parceiros possam mudar de estratégias, afixar-se ou retirar-se do país, dispor de
novos financiamentos, o mapa precisa de actualizações constantes.
Descriçao dos mecanismos de parceria
Coordenação
XXXX


resposta nacional ao VIH:

Até o final de 2009 reunioes de coordenação mensais regulares entre SNSL e agencias das
Naçoes Unidas.
Grupos de trabalho técnicos XXXX / sectoriais ……


Actividades financiados pelo Fundo Mundial:

Reunoes regulares entre o BP e os SR ???? XXXXX
Troco de informação
XXXXXX

B. Meios financeiros
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O orçamento previsional da resposta nacional ao VIH foi calculado com ajuda do Resourceneed model é apresentado de acordo com os quatro domínios de intervenção definidos na
estrutura do documento de PEN. Os custos de seguimento e avaliação são incluídos na linha
do terceiro domínio, juntamente com a pesquisa e avaliação. Foram locados para o
Seguimento e avaliação 6 % do orçamento global, coordenação/administração 7%, pesquisa
4%, e advocacia 2% do total estimado. A estimativa dos custos para a
coordenação/administração foi feita com base nas informações sobre os custos da actual
estrutura de coordenação, mais os custos da assistência técnica que se quer para os próximos
anos.
O montante total estimado do orçamento anual do PEN / da resposta nacional XXXXX era de
54,2 milhões de US dólares ou seja, 27 biliões de FCFA com uma taxa de câmbio de 512
CFA/US$ para 5 anos. A prevenção representa 29,2%, a redução do impacto 49,1 % (devido
aos custos com o tratamento e cuidado com as crianças), a vigilância e seguimento e avaliação
10,4 % e 11,2 % para a coordenação.

Tabela 13
Custos do PEN contra VIH/SIDA 2007-2001 (x1000 US$)
Acesso universal a prevençao
Grupos vulneraveis
Jovens
Trabalhadores do sexo e clientes
Sector formal
Pessoal em uniformes
Motoristas
Mulheres vendideras
Provisao de serviços
Condom provisao
Melhorar tratamento IST
Despistagem e Aconselhamento Volontario
Prevençao da transmissao Mae Filho
Communicaçao social
Cuidados de saude
Seguridade do sangue
Prevençao post exposiçao da transmissao
Segurança das injecçoes
Prevençao universal

Reducçao do impacto
Cuidados e serviços de tratamento
Cuidados domiciliarios
Cuidados paliativos
Diagnosticos biologicos
Tratamento das infecçoes oportunistas
Profilaxia contra I. oportunistas
Analises de laboratorio, seguimento TARV
Tratamento ARV
Formaçao
Apoio nutricional
Cuidados integrados
Cuidados orfaos

Vigilancia, seguimento evaluaçao
Pesquisa
Seguimento e avaliaçao

Coordinaçao e implementaçao
Advocacia
Coordinaçao, administraçao
Assistencia tecnica / formaçao
TOTAL x 1000 FCFA
TOTAL x 1000 US$

2007
1 436
227

2008
2 297
554

2009
3 175
871

2010
4 070
1 177

2011
4 852
1 435

2007-2011

182
12
16
13
1
3

378
30
90
29
5
21

557
50
169
45
10
40

716
73
253
62
14
60

827
99
332
79
18
79

2 661
264
860
228
49
203

1 101

1 554

2 028

2 526

2 967

10 175

549
63
267
158
63

639
94
498
260
63

734
119
743
369
63

835
138
1 003
487
63

914
153
1 241
596
63

3 671
566
3 752
1 870
315

108

190

276

367

450

1 391

40
2
1
65

41
3
2
142

43
5
4
225

44
7
5
312

44
8
6
392

212
25
18
1 135

15 831
4 265

919
512

2 754
1 705

4 985
3 249

7 600
5 134

10 379
7 241

26 636

13
1
11
0
0
150
317
1
20

73
4
21
75
22
452
992
2
64

132
10
32
132
52
954
1 824
4
107

189
21
46
210
96
1 625
2 791
7
149

248
40
60
192
155
2 439
3 903
11
192

655
77
170
610
326
5 619
9 827
25
533

17 841

406

1 049

1 735

2 466

3 138

406

1 049

1 735

2 466

3 138

8 795
8 795

317

673

1 083

1 545

2 013

5 632

122
195

259
414

416
666

594
951

774
1 239

2 166
3 466

1 099

1 204

1 177

1 258

1 360

6 096

49
550
500
1 885 430

104
600
500
3 463 896

167
660
350
5 209 584

238
720
300
7 236 417

310
800
250
9 302 337

866
3 330
1 900
27 097 664

3 771

6 928

10 419

14 473

18 605

54 195

PRECISAR TAXA DE CAMBIO UTILIZADO
No fim do quarto ano de implementação do plano, somente as despesas de 2008 e 2009 foram
registadas de uma maneira global no quadro de um exercício MEGAS iniciado no fim de
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2009. De acordo com o relatório UNGASS, os recursos financeiros engajados foram nos 2
últimos anos os seguintes. A taxa de câmbio utilizada em 2006 foi a mesma para poder
reduzir o efeito do câmbio nas diferenças observadas.
Tabela 14
Ano 2008
Categorias

Previsto

%

Gasto

%

US$
Diff. GastoGasto/Prev.
Prev.

Prevençao

2 297 000

33%

1 441 852

41%

-855 148

-37%

Cuidados e tratamento

1 705 000

25%

908 746

26%

-796 254

-47%

OCV & protecçao social

1 049 000

15%

44 674

1%

-1 004 326

-96%

Reforço da gestao & RH
Meio favoravel & desenv.
Communitario

1 514 000

22%

827 890

23%

-686 110

-45%

104 000

2%

166 334

5%

62 334

60%

259 000

4%

169 354

5%

-89 646

-35%

6 928 000

100%

3 558 849

-3 369 151

-49%

Pesquisa

Total

100%

Em 2008, 51% dos recursos previstos foram utilizados. Todas as linhas mas em particular a
das OCV e protecção social foram descobertas. A estrutura dos gastos aparece bastante
similar com excepção da linha das OCV que reduziu-se de 15% a 1% e da prevenção que
subiu de 33% à 41%. Em valor absoluto, houve um progresso com relação ao ano 2007 onde
aproximadamente 1,5 milhões de US$ foram utilizados para 3,6 milhões de US$ em 2008, ou
seja de duas vezes mais.
Tabela 15
Ano 2009
Categorias

US$
Diff. GastoGasto/Prev.
Prev.

Previsto

%

Gasto

%

Prevençao

3 175 000

30%

1 325 490

25%

-1 849 510

-58%

Cuidados e tratamento

3 249 000

31%

1 415 660

27%

-1 833 340

-56%

OCV & protecçao social

1 735 000

17%

105 691

2%

-1 629 309

-94%

Reforço da gestao & RH
Meio favoravel & desenv.
Communitario

1 676 000

16%

1 821 767

34%

145 767

9%

167 000

2%

469 994

9%

302 994

181%

416 000

4%

143 146

3%

-272 854

-66%

5 281 749

100%

-5 136 251

-49%

Pesquisa

Total

10 418 000

Em 2009, também 51% dos recursos previstos foram utilizados, mas o gasto total melhorou
de 3,6 a 5,2 milhões de US$. Gastou-se menos no domínio da prevenção, dos cuidados e para
as OCV, mas a linha de gestão com a chegada da nova equipa do SNLS chegou um pouco
acima do previsto, e houve duas vezes mais despesas no domínio da advocacia.
Tabela 16

35

Comparaçao ano 2009/2008
Categorias

2 008

%

2009

%

US$
Diff. GastoGasto/Prev.
Prev.

1 441 852

41%

1 325 490

25%

-116 361

-8%

908 746

26%

1 415 660

27%

506 914

56%

OCV & protecçao social

44 674

1%

105 691

2%

61 017

137%

Reforço da gestao & RH

827 890

23%

1 821 767

34%

993 877

120%

Meio favoravel & desenv.
Communitario

166 334

5%

469 994

9%

303 660

183%

Pesquisa

169 354

5%

143 146

3%

-26 207

-15%

1 722 900

48%

Prevençao
Cuidados e tratamento

Total

3 558 849

100%

5 281 749

100%

Em valor absoluto, comparando 2008 e 2009 gastou-se 48% de recursos adicionais em 2009
relativamente a 2008. Os montantes para a prevenção reduziram de 8%, enquanto que os
gastos para os cuidados, as OCV, a advocacia subiram mais, mas sobretudo para a
coordenação e gestão. Assim mesmo que os gastos não atinjam o previsto, houve um aumento
significativo da utilização dos recursos financeiros entre 2008 e 2009.
Em 2008, as despesas para os ARV representavam 12 ,7% da despesa nacional, com uma
despesa mediana por PVVIH sendo de 273 US$. A despesa media por habitante era de 2,61
US$, isto é 0,53% do PIB nacional do mesmo ano.

C. Meios em recursos humanos
Um investimento enorme nos recursos humanos foi conseguido durante os quatro anos do
PEN. Vamos distinguir a formação para a prevenção e mitigação, e a formação para os
prestadores de serviços mas especializado.
Foram organizadas desde o início inúmeras formações de pessoal trabalhando na resposta ao
VIH a diferentes níveis, e para diferentes tipos de actividades no terreno no quadro das acções
da prevenção. Existe uma hierarquia ainda confusa de todos esses actores no que concerne a
definição dos seus papéis: pares educadores, activistas, voluntários, animadores, supervisores.
E nem sempre são utilizados ferramentas adequadas para o seguimento e apoio das
actividades de pessoas formadas no terreno. Mas recentemente, os activistas para o apoio
domiciliar e PVVIH foram incluídos, o que revela a preocupação de se fortalecer este aspecto
dos PVVIH no contexto familiar.
A tabela seguinte coloca algumas informações que não estão suficientemente organizadas a
nível da coordenação nacional, muito embora seja expressa a vontade de diversos grupos
populacionais, nomeadamente as pertencentes ao meio urbano em participar nas campanhas
de prevenção e luta contra o VIH/Sida
Tabela 17 – Pessoas formadas em 2009 – 2010 com fundos do Fundo Mundial (?)
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Tipo de pessoas
formadas
Formadores para
CMC
Pares educadores
(população geral)

Numero
(2009-2010)
20

Sujeito da
formação
X

918

X

Activistas

305
(militares) +
242 (civils)
5 - 75

X

X

Grupo de formadores em várias
organizações
Em diferentes grupos
populacionais (jovens,
mulheres, …)
Ministério da Defesa, Céu &
Terra, Cida Alternag,
Ministério do Interior
ENDA, AGUIBEF

15-20

X

SNLS

121

X

> 35

X

Nova Vida, Actionaid, outras
associações de PVVIH
Seguimento & avaliação,
contabilidade, etc…

Pares educadores
(profissionais sexo)
Pontos focais
Ministérios
PVVIH
Outra pessoal

Comentários

É importante realçar o engajamento do Ministério da Defesa e do Ministério do Interior na
criação de grupos de voluntários no seio dos funcionários. A rede dos pontos focais nos
ministérios está bem estabelecida desde o início do PEN II. Resta organizar e melhorar de
uma maneira muito operacional e bem definida a tipologia social do engajamento social na
luta contra VIH/SIDA na Guiné-Bissau.
No que concerne aos técnicos de saúde para a formação ao atendimento das PVVIH, a mesma
constatação pode ser feita: muitas formações foram organizadas pelo PNLS e depois CSLS ao
longo dos 4 anos com ajuda de vários parceiros (UNICEF, OOAS, AWARE-USAID, Fundo
Mundial, OMS…). A filosofia das formações era de depois de se formar todos os técnicos em
diferentes estratégias, distribui-los a nível de todas as estruturas públicas de saúde, sem
controlar até que ponto o pessoal formado foi efectivamente a prestar serviços de VIH. Ao
contrário, organização não governamentais investiram nas suas equipas para sítios de
prestação bem definidos.
Tendo em conta que os s recursos para a formação são irregulares e que o MINSA não dispõe
da liberdade de os gerir, há uma tendência para aumentar o número de pessoal sempre que a
oportunidade se apresenta. A tabela de recursos humanos do banco de dados do MINSA12 foi
utilizada para avaliar o número e o tipo de técnicos formados, e a actividade semanal
consagrada ao atendimento de PVVIH. 329 técnicos diferentes estão registados na tabela
com pelo menos uma data de formação e o tempo que prestam cuidados aos doentes VIH.
Formações realizadas e registada pela CSLS/MINSA
2007
2008
2009
2010
Médicos
3
18
4
Enfermeiros
11
11
97
17
Enfermeiros auxiliar
16
12
1

Tabela 18

12

E um trabalho preliminar que seria interessante aprofundar. Trata-se da única fonte de informação
informatizada de técnicos formados no domínio do VIH/SIDA. Um eixo de pesquisa seria de comparar a tabela
com o padrão de colocação de pessoal entre os 61 sitios de prestações de serviço VIH.
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Parteiras
Técnicos laboratório
Técnicos farmácia
Outros
TOTAL

6

1

5
25

3
31

58
25
16
9
235

9
17
4
52

Estão registadas 343 formações estão registadas, uma média de 1,04 por técnico: somente 18
técnicos (5%) tiveram a sorte de participar em duas sessões de formação. Embora existam
muitas oportunidades de se melhorar a prática (reunião, seminário, etc…), os tempos de
formação são necessários. O ano 2009 viu um investimento dramático em formação com dois
terços de todos esforços documentados, tendo sido mais acentuado em 2010. A formação de
auxiliares tende a desaparecer, o que demonstra uma vontade de melhorar a qualidade dos
cuidados, embora esta categoria possa ser útil nos CTA’s do país.
A formação inicial estava separada entre as estratégias para depois ser integrada para os
técnicos de saúde, visando a uma integração dos cuidados e tratamento no pacote de cuidados
no ponto de serviço. Um sistema de acreditação das pessoas devidamente treinadas nos
cuidados para o VIH foi implementado pela CSLS/MINSA na base da participação a pelo
menos uma sessão de formação que integrou todos os aspectos clínicos do VIH. A política de
integração dos cuidados do PEN foi seguida em termos de recursos humanos. Cada pessoa
devia ser capaz de dar todo tipo de cuidados e receber um número de acreditação.
Houve pela parte de outras organizações ou instituições que realizaram formações que não
foram registadas, como é o caso do Ministério da Defensa (20 técnicos), Céu&Terra (15
técnicos), o projecto de saúde reprodutiva do FNUAP para uma grande proporção de técnicos
e médicos, etc…Para melhor coordenar as actividades existe já um suporte nominal no
CSLS/MINSA a desenvolver no seio do banco de dados.
Fica ainda a estabelecer com a contribuição dos parceiros um programa de reciclagem para
em prioridade os técnicos nos sítios de prestação de serviços de VIH e com uma supervisão
regular.
Num estudo do atendimento clínico do VIH em 13 CTA13, entre 198 técnicos e activista
existentes, foram formados 95 em TARV/IO (48%), 184 em aconselhamento (93%) e 119 em
despistagem com teste rápido (60%). Uma avaliação mais fina das competências por
estratégia pode ser desenvolvida.
A Direcção dos Recursos Humanos do MINSA forneceu o seguinte quadro de pessoal nos 61
centros prestadores de serviço VIH no terceiro trimestre de 2010:
Tabela 19
Medico
Pessoal formada e
activa em cuidados
VIH
Pessoal total nos
centros serviços
VIH
Proporção
implicada nos
13

Enfermeiro

Parteira

Técnico
laboratório

Técnico
farmácia

25

129

72

40

16

92

184

104

86

8

< 27%

< 70%

< 69%

<46%

-----

Ver: Avaliação do Atendimento Médico das PVVIH na Guiné-Bissau (NANAJE, ALBINO: 2010).
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cuidados VIH
Tempo semanal
para cuidados VIH

12 h

13 h

16 h

0h

12 h

Não foi possível verificar se todas as pessoas formadas foram colocadas em todos os 61
centros, daí a proporção dada como um máximo para cada categoria: existe uma parte de
pessoal formado que fica fora dos 61 sítios. As categorias mas formadas estão os enfermeiros
e as parteiras, a seguir os técnicos de laboratório, e depois os médicos. O tempo semanal
médio declarado para cuidados aos doentes de VIH é cerca de 13 h, e 16h para as
parteiras.
O banco de dados indicou também para cada técnico o tempo semanal para as actividades de
despistagem, TARV e de PTMF. Um total de mais de 3 500 horas por semana estão prestados
pelas pessoas formadas, o que corresponde à 88 pessoas a tempo inteiro de técnicos. A partir
da lista de pessoal colocada nos 61 pontos de serviços VIH, duma estimativa de
productividade de 40 horas por semana dos técnicos, este investimento temporal declarado
pelos técnicos formados representa aproximadamente 12 % de todo o tempo de trabalho
semanal dos tecnicos de saude nos 61 pontos de serviço. Com uma productividade media
de 30 horas por semana, a estimativa estabelece-se a 16%. Este valor é uma estimativa alta,
porque assume-se que todos tecnicos formados prestam serviços nos 61 pontos de serviços, o
que não foi verificado.
Este valor podera ser comparada com o peso do VIH nos serviços de saude.
5%
3%

6%

0%

8%

Tecnico far
Tecnico lab
Enfermeiro(a)
Parteira

46%

Médico

32%

Aux enfermeiro
Outro

Mais de três quartos do tempo dedicado para os cuidados VIH estão prestados pelos
enfermeiros (46%) e parteiras (32%), enquanto que os médicos representam 8%.
O quadro seguinte indica que quase metade do tempo passado foi utilizado para a despistagem
e aconselhamento (47%), seguido por actividades de PTME (40%), e por fim os cuidados por
TARV (13%).
Tabela 20
Total
formado
(qualquer
tipo)

Tempo
semanal
total em
DA

Tempo
semanal
total em
TARV

Tempo
semanal
total em
PTMF

Tempo
semanal
total

Equivalente
tempo
inteiro
(40h por
semana)

39

Médicos

25

146

58

90

294

7-8 pessoal

Enfermeiro

126

757

233

625

1615

40 pessoal

Parteira

72

518

106

492

1116

28 pessoal

Tec farmácia

16

96

96

192

4-5 pessoal

Tec laboratório

40

10

10

--------

Outros

47

138

309

7-8 pessoal

329

1 665
47%

3 536

88 pessoal

66

105

463
13%

1408
40%

O estudo da repartição do tempo entre enfermeiros / parteiras e médicos revela o quadro
seguinte:
Tabela 21
Rácio tempo enfermeiro/médico
Rácio tempo parteira/médico
Rácio tempo parteira +enfermeiro
/médico

DA

TARV

PTMF

Total

5,2

4,0

6,9

5,5

3,5

1,8

5,5

3,8

8,7

5,8

12,4

9,3

Para cada hora de cuidados por médicos, entre 5 e 6 horas de cuidados de enfermeiros e
quatro horas de cuidados de parteiras são dados. Os médicos são mais implicados no TARV, e
menos implicados na PTMF. Se adicionar tempo de enfermeiros e parteiras, a cada hora de
médicos corresponde a 9 horas de um técnico.
E possível que exista uma contribuição reduzida dos médicos nos cuidados de VIH na GuinéBissau. Poucos médicos foram formados e a implicação deles parece ser reduzida, incluindo
nos cuidados de TARV. O resource need model dava para 2010 uma necessidade de 109
médicos a tempo parcial (50%) para cuidar dos PVVIH esperadas em seguimento, o que
corresponde a mas de 2000 horas semanas, e os dados demonstram apenas que 15% deste
tempo é alocado. Esses dados merecem ser verificados, por que é uma variável importante na
qualidade do atendimento clínico.
D. MEIOS EM RECURSOS FISICOS

Pontos de serviços desenvolvidos na pirâmide sanitária
A cobertura em pontos de serviços para a despistagem e os cuidados, e a seguinte:
Tabela 22

Centro DV
TARV
PTME
Fonte: SNLS

2007
34
12
14

2008
44
22
23

2009
62
26
53

2010 (T3)
55
27
52

2010 (fim)
70 (+15)
33 (+6)
65 (+13)

40

A política do PEN de integração dos serviços em 41 sítios integrados de serviços completos,
não foi seguida. Em primeiro lugar, o número de sítios ultrapassou o previsto nomeadamente
para a despistagem a partir de 2008, e no âmbito de desenvolver a PTME a partir de 2009
para esta valência. A abertura de PTMF em cada área sanitária foi implementada, o que
conduziu ao número elevado de centros de saúde implicados no final de 2010 (65) ou seja,
mais de metade das áreas sanitárias. Contrariamente o número de sítios para o TARV
manteve-se cerca de 27 centros em 2009 e nos finais de 2010 mais 6 novos centros atingindo
assim um total de 33.

Evoluçao do numero de pontos de serviços com oferta de tratamento
antiretroviral
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Evoluçao do numero de estruturas de saude com serviço de despistagem e
aconselhamento para as gravidas e da prevençao da PTME
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Evoluçao do numero de pontos de serviços para a despistagem e
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No terceiro trimestre de 2010, os sítios com pelo menos uma valência e com relatórios de
actividade (quer dizer actividade não igual a 0) eram de 61 estruturas bem distribuídas na
pirâmide sanitária entre os três níveis do sistema: 3 estruturas de referência nacional (5%), 7
estruturas de referência regional (12%), e 51 estruturas do primeiro nível (83%).
Em total, a expansão dos pontos de serviços contínua com uma recente formação de activistas
em PVVIH e de técnicos no último trimestre 2010 para abrir os serviços VIH prestados no
país em 19 centros de saúde em 9 das 10 regiões do país. O número de centros de despistagem
ultrapassa largamente o objectivo no PEN de 41 estruturas integradas previstas para 2011. São
os imperativos para melhorar a despistagem (e particularmente a PTMF) e de favorecer a rede
de estruturas públicas de saúde que explica a integração incompleta das estratégias no centro
existentes, e as poucas estruturas apoiadas pelas ONGs que ficam de lado por falta de
mecanismo e esquema de parceria.
Dos 4 “grandes parceiros” nos anos 2007 que são Caritas (hospital de Cumura), Céu & Terra,
San Egídio, Cida Alternag, saiu San Egídio por não sido ter renovado o protocolo de acordo
pelo MINSA para o hospital Raoul Follereau. Os novos parceiros foram Projecto Saúde de
Bandim, MDM e ENDA.
Como as actividades de despistagem, tratamento antiretroviral e de PTMF traduz-se entre os
três níveis do sistema de saúde? A actividade registada no terceiro trimestre 2010 entre as 61
estruturas foi tomada em conta para responder a esta questão.

Distribuiçao de actividades de cuidados VIH entre os 3
niveis do sistema de saude (terceiro trimestre 2010)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

83%
75%
55%
Nivel 1

38%
37%
26%
19%

25%

Nivel 2
23%

Nivel 3
12%
0%

DA

TARV

PTMF

5%
Sitios VIH

As actividade de PTMF aparecem como sendo as mais descentralizadas e em coerência com a
distribuição dos sítios entre os três níveis. As actividades de despistagem apesar de ser mais
centralizadas têm uma distribuição diferenciada entre os três níveis. São as actividades do
TARV que parecem concentradas para os três quartos aos níveis 2 e 3 do sistema de saúde.
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DESEMPENHO POR AREA DE RESULTADO DO PEN
O PEN II tinha 4 eixos de intervenções, 22 objectivos específicos, e 196 acções planificadas.

Segmentos populacionais de maior risco e vulneráveis
1.1 Programa especifico por grupos de maior risco
Tabela 23
Grupos vulneráveis identificados Estudos/inquirito
Estrategias e politicas Programa especifico implementado
do PEN
realizados para melhor elaboradas
conhecimento
Crianças de mães infectadas pelo VIH Analise da situaçao das
Programa de apoio institucioanl
Plano estrategico CMC
1 e/ou falecidas
orfaos e afectados pelo
(SOS, Casa Emanuel),ou familiar
crianças (2007,
VIH
(2008,
M.
(Plan, Caritas)
UNICEF), Estrategia das
solidariedade)
OCV (2009)
Adolescentes (10 – 19 anos de idade),
em especial, as raparigas

Vendedeiras ambulantes de todas as
áreas e regiões do país
Profissionais de sexo e seus clientes

Motoristas (taxistas, candongueiros e
camionistas) e marinheiros

MARA e EVA study
(2009, ENDA)

Nao
Estudo sentinelle
(INASA 2007 & 2009),
cartografia dos TS
(2009,ENDA)

Politica da juventude Campanha de despistagem nos
(Institute da juvendude/ liceus/universidade (SNLS, MINSA),
SE Juventude), Estrategia Centro
Multifoncional
jovens
de comunicaçao jovens (AGUIBEF, FNUAP), melhoria do
(ENDA, 2010)
curriculum escolar
sensibilizaçao
por
SIMMAPA
(sindicados de motoristas)
Nao
Nao

clínica móvel (ENDA), sensibilizaçao
& preservativos (AGMS)

sensibilizaçao
por
SIMMAPA
(sindicados de motoristas)

Estudo biocomportamental
(INASA/PSB, 2010)

Nao

Info no SIS, CAP 2010,
estudo sentinelle, ???

Guiao de tratamento
(SNLS,2007)

Tratamento nos centros de saude sem
base actualizada, Despistagem VIH
proposta sistematicamente em certos
lugares

Nao

Nao

Nao

Portadores de IST

Migrantes temporários

Pessoas com uniformes: militares e Dados de DA, estudo existe um plano anual de Saúde
militar:
campanha
paramilitares
SAREC
actividades
despistagem,
distribuição
preservativos, TARV (2 sitios)
Jovens, ambos sexos, frequentando
discotecas e outros lugares risco;

As raparigas de 15-25 anos nas
escolas

Nao

Nao

Nao

de
de

AGMS (venda de preservativos)

Politica no sector da Ministro da Educaçao, Forum
educaçao
Nacional da juventude e populaçao,
Centro multifuncional de jovens

Dos 10 grupos vulneráveis mencionados no PEN, 8 beneficiaram de intervenções
especializadas e adaptadas. Somente o grupo dos migrantes e das raparigas de 15-25 anos nas
escolas não foram alcançados.
No PEN II, o grupo de homens que tem relações sexuais com homens (HSH) não esta
incluído como grupo vulnerável.
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Duas campanhas de despistagem foram organizadas nas escolas e universidades em 2008
(mas de 4 000 pessoas testadas) e em 2010 que beneficiaram aos adolescentes e as raparigas,
mas na mesma proporção de que os homens. (51,3% das 24 310 pessoas testadas). O quadro
seguinte resume o grau de cobertura por programas/iniciativas especializadas cada grupo de
maior risco identificado:
1.2 Estimativa das coberturas pelos programas de prevenção nos segmentos populacionais de
maior risco e vulneráveis
Tabela 24

Segmentos
populacionais
Crianças de
mães infectadas
e/ou falecidas
Motoristas
Vendedeiras
Profissionais do
sexo
Casos de
tuberculose
Pacientes com
IST*
HSH

Prevalências Efectivos
estimadas
estimados
------------

Seropositivos Beneficiário Cobertura
estimados

110 000 -----------

11 000

10%

9%

5 000

450

600?

10-15%

8%

60 000

4 800

300?

5%?

39%

4 000

1500

400 ?

10%?

38%

2300**

870

Cuidados
integrados

40 %

(20-25%)

55 000

----------

7000

10- 15%

?

4 000 ?

0

0%

Pessoal em
(19%)
15 000?
----------2 000?
uniforme
Raparigas 15-24
4,3%
158 167
6 800
5 000?
anos
* pelo menos pessoa declarando ter tido um episodio de IST durante o ano passado.

10-15%
3 – 6%
Fonte: SNLS

** novos casos detectados anualmente

Uma mesma pessoa pode ficar nas duas categorias ao mesmo tempo. Não é possível de somar
um total. O quadro somente faz estimativa da amplitude do trabalho de despistagem activa a
realizar em diferentes segmentos populacionais de maior risco, e do trabalho residual a fazer
para os programas atingir os grupos.
Na realidade, os grupos pouco atingidos (menos de 10%) estão os HSH, as vendedeiras, e as
raparigas de 15-24 anos. Os grupos já atingidos mas de maneira reduzida (10-15%) estão as
crianças de mãe infectadas, os motoristas, as profissionais do sexo, pacientes com IST e
pessoal em uniforme. O grupo maior atingido é o das pessoas com tuberculose, mas com uma
margina de progresso ainda muito significativo.

Acesso Universal a prevenção das IST/VIH/SIDA
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Objectivo específico 1.1: Elevar de 7% para 60%, a proporção da população, com ênfase nos
jovens, que conhece e identifica correctamente, pelo menos, três
vias de transmissão do VIH/SIDA
O objectivo tinha duas estratégias: comunicação para a MDC nos grupos vulneráveis
prioritários, e implementação do programa de prevenção das IST/VIH/SIDA no meio laboral.
Foram realizadas campanhas de massa com informação sobre VIH/SIDA e direccionada aos
diferentes grupos (retalhistas, jovens, pessoal em uniforme,…) e diferentes zona do país, por
vários parceiros. Este facto contribuiu para a melhoria do nível de conhecimento da doença
junto da população e, ainda centenas de pares educadores foram formadas. Contudo, não
houve nenhuma equipa técnica encarregue das questões de CMC embora existia uma equipa
multissectorial de comunicação até 2008. Por outro lado, os encontros com líderes
comunitários foram organizados em 2010, mas constatou-se de que não existe nenhuma
padronização e nem a formalização do material utilizado e muito menos um plano para
enquadrar as actividades.,
Suportes de comunicação foram criados mas em quantidades insuficientes de acordo com o
grupo de trabalho que julgou urgente priorizar este aspecto tanto ao que se refere à produção
como a sua reprodução. Entretanto, se uma pesquisa realizada pelo INEP fala sobre as
percepções do VIH nas diferentes etnias do país, se vários parceiros dispõem duma
experiência no domínio da CMC em grupos específicos, falta ainda capitalizar e montar um
plano de comunicação global a partir de todos os elementos. Houve um esforço do SNLS no
sentido de colmatar essa fragilidade recrutando dois (2) responsáveis para a área da
comunicação, que não ficaram muito tempo e nem foi possível traduzir as suas contribuições
em acções com impacto. Uma análise da situação foi realizada por peritos internacionais
(portugueses) favoreceu a um melhor conhecimento do contexto, mas não se traduziu em
propostas concretas no sentido de responder ao desafio actual.
As comemorações do 1º de Dezembro não foram ocasiões de grandes manifestações durante
dois anos consecutivos (2007 e 2008), por causa do acidente de viação que vitimou os
jornalistas em 2006, a quando da cobertura das comemorações do dia mundial da luta contra a
SIDA. Em 2009 foi retomado a celebração e em 2010, a ANP foi mobilizada na forma duma
sessão especial sobre o VIH/SIDA, amplamente divulgada nos Media nacionais e
internacionais.
Um guião para os diferentes sectores devia ser produzido, mas não chegou a acontecer, mas
ao nível do sistema educativo, foi feito a revisão curricular e foi introduzida uma abordagem
por competências até a 8ª classe. No que concerne aos professores, formação é ainda parcial e
se limitou ao sector público (o que levou a um grande debate durante os encontros de
trabalho). Não obstante a isso, um grupo de formadores em cada sector (ministérios) foi
identificado. É de salientar que o sector privado beneficiou duma iniciativa do BIT em 2008
para uma campanha de prevenção especifica no meio de trabalho.
Um elemento importante que se constatou, é que não houve dados nacionais sobre o
conhecimento das vias de transmissão do VIH a nível da população geral ou concretamente
entre 15-49 anos até o estudo CAP 2010. Existem dados para os 15-24 e o grupo das
profissionais do sexo.

Tabela 25
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2006

2008

2010

(estudo CAP)

(estudo CAP)

(estudo
CAP/prev)

7%

------

22%

Faixa etária

Conhecimento de 2 meios
de prevenção

IC95% [18;26]

Jovens de
Conhecimento de 3 meios
de prevenção e rejeição de
2 rumores

15 – 24 anos

Conhecimento de 2 meios
de prevenção

População

Conhecimento de 3 meios
de prevenção e rejeição de
2 rumores
Percentagem de jovens
que teve relação sexual
antes dos 15 anos

ND

13%

12%
IC95% [10;14]

ND

ND

23%

15-49 anos

IC95% [19;26]

População

ND

ND

15%

15-65 anos

IC95% [12;17]

Jovens de

21,8%

15 – 24 anos

(MICS2006)

21%

31%
IC95% [29;33]

Os resultados que apontavam para três vias de transmissão, mostraram que o nível de
conhecimento foi baixo, e deste modo, os estudos seguintes tomaram como indicador pelo
menos duas vias de transmissão. O indicador UNGASS contempla conhecimento de três vias
de transmissão e rejeição de duas vias erradas. O estudo CAP 2010 contemplou os dois
resultados com intervalos de confiança.
Desde 2006, o grau de conhecimento de dois meios de transmissão do VIH melhorou-se de
maneira significativa. Mas se se contempla o indicador mais abrangente utilizado ao nível
internacional, não parece haver progresso entre 2008 e 2010 na população dos 15-24 anos,
com apenas 13%.
Sem referência anterior, observa-se que o nível de conhecimento para as duas vias de
transmissão no grupo dos 15-49 anos é o mesmo que para os 15-24 anos em 2010. Podia
esperar-se que a percentagem verificada na faixa etária dos mais jovens fosse
significativamente mais elevada devido ao seu maior grau de alfabetização, o que não
aconteceu.
Tabela 26

Profissionais do sexo
Conhecimento de 2 meios de prevenção
Conhecimento de 3 meios de prevenção e
rejeição de 2 rumores

2007

2009

(estudo TS)

(estudo TS)

42%

ND

ND

31,4%

Fontes : estudos sentinelas nas profissionais do sexo, 2007 e 2009
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Outros conhecimentos foram melhorados neste grupo, particularmente entre 2007 e 200914.
Constatou-se que os conhecimentos das profissionais do sexo são duas vezes mais elevadas
que no seio da população geral (mas fica ainda muito baixo). Supõe-se que este resulta dos
programas dirigidos a este grupo-alvo. Nesta base, pode-se afirmar que se foi possível atingir
os resultados encorajadores com o grupo dos profissionais do sexo (que é menos alfabetizado
e de um nível social mais baixo que a media da população geral), deve ser possível chegar a
este nível no seio da população geral, caso os programas e as estratégias adequados foram
implementados.
No que concerne a percentagem de jovens que teve a primeira relação sexual antes dos 15
anos, observa-se um aumento entre os dois inquéritos CAP, passando de 21% à 31%. Esta
demonstra a tendência rápida de uma baixa da idade da primeira relação sexual chama
atenção para uma evolução positiva dos conhecimentos compreensivos dos mais jovens das
vias de transmissão do VIH e dos meios de prevenção adequados.
O objectivo foi considerado como parcialmente atingido.

Objectivo específico 1.2: Aumentar, de 33% para 60%, a utilização do preservativo nas
relações sexuais ocasionais nos últimos 12 meses
As estratégias foram no sentido de promover o uso do preservativo nos grupos vulneráveis
prioritários, melhorar o sistema de aprovisionamento, desenvolver o marketing social dos
preservativos, e mobilizar recursos adicionais para aumentar disponibilidade.
Tabela 27
2006
Estudo CAP
Percentagem dos 15-49 anos a ter relação
sexual com mais dum parceiro nos últimos 12
meses
Percentagem dos 15-49 anos a ter relação
sexual com mais dum parceiro sexual nos
últimos 12 meses que declara ter utilizado o
preservativo na ultima relação ocasional

ND

2008
Estudo CAP
23,9 %

33 %

63%

Percentagem de jovens solteiros 15-24 anos
que declararam ter utilização o preservativo
em todas as relações sexuais ocasionais nos
últimos 12 meses

33%

ND

Percentagem dos 15-24 anos a ter relação
sexual com mais dum parceiro sexual nos
últimos 12 meses que declara ter utilizado o
preservativo na ultima relação ocasional

49,8 %

2010
Estudo CAP
35 %
IC95% [32;37]
59 %
IC95% [55;62]
65 %
IC95% [60;70]

ND

ND

Houve campanhas de sensibilização ao uso de preservativos e utilização de muitos canais de
distribuição Esta que em 2009 teve pouca coordenação entre os actores, e também de fraca
assertividade nos prazos consecutivos atrasando deste modo a sua disponibilização. Isso
14

Para uma maior profundidade, ver o relatório UNGAS 2010.
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resultou no mesmo ano para que o número de preservativos vendidos por marketing social
fosse muito baixo (menos de 10% relativamente ao total), por um lado, e a distribuição
gratuita através nos centros de saúde pareceu ser mais eficaz em termos dos volumes
distribuídos, por outro. A sustentabilidade do abastecimento tem ainda a ser fortalecida para
acompanhar as metas de distribuição fixadas.
A percentagem da população adulta que declara ter mais dum parceiro sexual nos últimos 12
meses aumentou mais da metade entre 2008 e 201015.
No mesmo período, a percentagem dessas pessoas a utilizar o preservativo nas relações
sexuais de risco quase que dobrou, e aumentou de maneira significativa entre 2006 e 2010.
Pode-se considerar que este factor deve-se ao problema de abastecimento de stock que
ocorreu em 2009. E o objectivo de chegar à 60 % está quase alcançado.
Tabela 28:

Preservativos distribuídos
2007

2008

2009

2010

Previsto PEN

2 548 000

3 030 000

3 650 000

4 310 000

Realizado

1 703 748

1 917 220

1 795 993

ND

No terreno, constata-se uma economia de preservativos que aparece ainda não ser disponível a
larga escala. O número não cobre todas as necessidades. Pode haver outras fontes não
registadas no sector privado. De salientar que em 2009, são menos de 11% dos preservativos
que foram vendidos na estratégia de marketing social, enquanto 55% foram distribuídos nas
estruturas públicas de saúde.
Mas globalmente, combinando as duas informações, o número de relações a risco (quer dizer
relações ocasionais sem preservativos) parecer ter aumentado entre 2008 e 2010. Os ganhos
de cobertura com preservativos não foram suficientes para acompanhar as mudanças
comportamentais, isto é, um aumento do número de relações sexuais ocasionais.
Apesar disso, as onze actividades previstas, 4 foram feitas, e é coerente considerar que este
objectivo foi atingido.

Objectivo específico 1.3: Reduzir de 8% para 4%, a proporção da população sexualmente
activa que declara ter tido uma IST nos últimos 12 meses
Tabela 29
População 15 – 49 anos
Percentagem de pessoas que declara ter tido uma
IST nos 12 últimos meses

15

2008
(estudo CAP)

2006
8%

5%

2010
(estudo CAP)
9%
IC95% [8;10]

Não existia nenhuma base de referência no início da implementação do PEN
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Para este objectivo, parece não ter havido nenhum progresso desde 2006. É preocupante
porque somente uma parte das IST é sintomática por um lado, sendo que também existe, por
outro lado, uma sob declaração nos inquéritos, enquanto é demonstrada a probabilidade mais
elevada de contaminação pelo VIH nas pessoas portadores de IST. De salientar que não há
diferença entre o meio rural e urbano para este indicador, e que as mulheres declararam
significativamente mas IST (11%) que os homens (7%).
A meta do PEN operacionalizada era de aumentar progressivamente o número de pessoas
tratadas em cerca 7000 a 18 000 em 2011. Mas na realidade o número de pessoas tratadas é
estável entre os anos desde 2007.
Tabela 30

Previsto

Realizado

2007

2008

2009

2010

2011

14

23

32

41

50

Numero de casos IST
tratados

7 546

11 258

14 224

16 551

18 330

Casos d’IST tratados

6 313

6 526

6 214

ND

-------

Percentagem de casos d’ IST
tratados

Fontes: SIS
Mesmo com uma sob declaração, os dados do SIS estão coerentes com o resultado do estudo
CAP, demonstrando de que a situação não traduz nenhuma mudança e de que este objectivo
não foi alcançado. A possibilidade de verificar-se um aumento significativo dos tratamentos
fora do sistema público de saúde (privado, tratamento direita nas farmácias) é pouco provável.
Nas seis (6) actividades previstas, metade (3) delas não foram realizadas. Assim é coerente
com a constatação de um objectivo não atingido. Embora o trabalho feito pelo serviço de
saúde reprodutiva para a formação dos técnicos, e as iniciativas para o grupo de profissionais
do sexo (realizadas pela ENDA e pelo PSB), será preciso fazer muito mais para demonstrar
um efeito sobre este factor facilitador reconhecido de infecção pelo VIH.

Objectivo específico 1.4: Aumentar para, pelo menos, 30% a proporção da população
sexualmente activa que conhece o seu estado serológico.
Tabela 31

Proporção de jovens, 15 – 24 anos de idade,
sexualmente activa que declara estar
disponível para o teste de despistagem
Proporção da população 15-49 anos
que fez teste de VIH nos últimos 12 meses
(voluntariamente)
Proporção da população 15-49 anos
que fez teste de VIH nos últimos 12 meses e
que conhece os resultados

2008

2010

2010

Estudo CAP

Estudo CAP

MICS16

84%

ND

ND

17 %

19%

IC95% [16;19]

(mulheres)

(11,5%)
ND

95 %
IC95% [55;62]

ND

Fonte: estudo CAP 2008 e 2010, estudo MICS 2010

16

4° Inquérito por amostragem aos Indicadores Múltiplos (MICS) & 1º Inquérito Demográfico de Saúde
Reprodutiva (IDSR), resultados preliminares, Novembro 2010
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Infelizmente e só recentemente essa questão foi colocada no padrão de questionário dos
inquéritos. Segundo a nossa avaliação, o indicador é duvidoso, na medida que o estatuto
serológico não é só uma vez, mas pode desenvolver de acordo com os comportamentos duma
pessoa, sendo necessário medir este aspecto regularmente, solicitando os testes feitos e
inclusive os do ano anterior. Já se sabe que há pessoas que fazem o teste regulamente para
confirmar o seu estatuto serológico mas como não há uma estatística de base, não é possível
de medir o progresso relativamente a este indicador.
Em 2008, 11,5% das pessoas que responderam afirmativamente ao estudo do CAP que já
fizeram o teste, não foi tomado como referência um período preciso (ia adicionar testes feitos
nos anos anteriores e super estimar o valor), nem saber se conheciam o resultado (ia também
super estimar o valor porque pode se estimar que entre 5 e 10% das pessoas não vão apanhar
o resultado). Dai a conclusão que 11,5% foram super estimados em relação a definição mais
restrita do indicador de 2010. Os resultados dos estudos CAP e MICS em 2010 são da mesma
dimensão com 17% e 19%, respectivamente.
Daqui podemos concluir que o progresso verificado entre 2008 e 2010 foi maior do que 5,5 %
e que houve um progresso significativo em termos de despistagens nos dois últimos anos.
Todavia, não é possível determinar se objectivo de 30% em 2011 pode ser atingido, mas a
tendência demonstra que é possível chegar a um estado de evolução razoável, na ordem de
25 %. Quer dizer que este objectivo demonstrou progresso significativo mais não foi/será
totalmente atingido.
Tabela 32
2007

2008

2009

2010

2011

Número de sitios de ADV
(previsto)

11

21

31

41

51

Despistagem diagnostica
(previsto)

2000

3694

5778

8250

11 111

729

1498

2313

3176

3970

Despistagem no TB
(previsto)
Despistagem voluntaria
(previsto)

14497

29881

46 199

63 511

79 388

Despistagem total
(Previsto)

17 226

35 073

54 290

74 937

94 469

Despistagem total
Realizado

11 773

13 132

10 343

43 250*

*9 meses

Fonte : SNLS, PEN

A partir das metas operacionalizadas, foi realizado com o propósito de chegar a 30% da
metade população sexualmente activa, um número de teste anual incluindo IST, TB,
despistagem diagnóstico e voluntário. A actividade de base incluiu cerca de 2000 testes por
trimestre com excepção do segundo trimestre de 2008 e o segundo trimestre de 2010,
correspondente à duas campanhas (a primeira ao nível de Bissau e a segunda ao nível
nacional, orientada para a população jovem).
O efeito da campanha sobre a actividade não se sustentou a primeira vez, e será interessante
ver, se as actividades irão ser incrementadas no sentido quer do reforço como da sua
sustentação até ao fim de 2010 (dados ainda não disponíveis) e em 2011. A estratégia de
campanha é beneficiária pela actividade de despistagem na Guiné-Bissau, e infelizmente não
se organizou nada semelhante durante dois anos consecutivos, tendo em conta o efeito
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positivo da primeira campanha nas escolas em termos de número de testes, e de pessoas
despistadas17

Numero de despistagens por trimestre, 2007-2010
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Deste modo, embora a dinâmica é encorajadora, não se pode considerar que o objectivo
não pode ser atingido completamente independentemente das metas terem sido
ultrapassadas, as coberturas nos estudos apontam a um progresso ainda abaixo do que
foi esperado.
Objectivo específico 1.5: Garantir o pacote integrado de PTV para, pelo menos, 50% das
mulheres em CPN
Tabela 33
2007
Proporção das grávidas despistadas nas CPN
totais (previsto)

15%

Proporção das grávidas despistadas nas CPN
totais (realizado)

2008

2009

2010*

24%

32%

41%

16 %

20 %

32 %

43 %

Proporção das grávidas despistadas nas CPN com
despistagem

69%

62%

69%

81%

Proporção das grávidas seropositivas que
beneficiam de tratamento profiláctico para reduzir
o risco de TV conforme o protocolo da OMS

ND

55%

51,4%

56,5%

Proporção das grávidas despistadas que são
acompanhadas pelos respectivos maridos

ND

ND

ND

ND

Numero de crianças
seropostivas (infectadas)

ND

ND

ND

nascidos

de

mães

615
(ND)

* 9 meses
O pacote integrado de PTV inclui a despistagem e aconselhamento, a despistagem da sífilis, e
o tratamento das IST, e o tratamento preventivo com ARV se a mãe for seropositiva, a base
17

Relatório sobre o Acesso Universal a prevenção, cuidados, tratamento e apoio na Guiné-Bissau, SNLS, Janeiro
2010.

51

de tri terapia ou de mono terapia. Mas o objectivo foi operacionalizado em termos de acesso a
despistagem do VIH no seio da consulta pré-natal.
Nos anos 2007 e 2008 não se constatou grande melhoria. Que começou no fim de 2009 a
cobertura de mulheres despistada na população de CPN subiu com a abertura de mais centro
de PTME e continuou-se em 2010 acompanhando pelo aumento da taxa de mulheres a fazer o
teste nos sítios de CPN. Assim o objectivo será ultrapassado em 2010 em 9 meses através o
impacto da melhoria da cobertura e da aceitação das mulheres a fazer o teste. O numero de
mulheres despistadas mais que dobrou entre 2007 e 2010, assim que o numero a ter acesso a
terapia ARV para prevenir a transmissão vertical. Em 2010, foram incluídas nas estatísticas
que já se encontraram em TARV antes da gravidez, o que contribuiu a aumentar os efectivos
de mulher a tomar a profilaxia. No quadro, foram contemplados as mulheres que iniciaram o
esquema (e não que acabaram), conforme o indicador utilizado no relatório UNGASS.
Tabela 34
2007

2008

2009

2010*

2011

Previsto

Mulheres
grávidas
despistadas

8 047

13 070

18 379

23 995

29 068

Realizado
6 886

8 235

13 864

18 400

Previsto

Mulheres
grávidas
seropositivas

321

518

728

948

1 149

Realizado

Mulheres grávidas seropositivas
com profilaxia

497

551

745

1 099

359

305

383

621

*9 meses

Alem dos esforços sobre a cobertura com a participação estreita de UNICEF, foi criado um
comité sob a tutela do Ministro da Saúde para melhorar o desempenho da estratégia PTMF
em Maio. Uma sensibilização e conjunção de acção foram iniciadas no momento da
campanha nacional de despistagem de Junho. Também em Augusto, as equipas e parteiras
receberam apoio a logística (cartões de telefone e consumíveis). Em Outubro, um novo plano
de PTMF foi redigido
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Os dados compilados por trimestre mostram bem o progresso dramático conseguido em 2010.
Faltam ainda acções de sensibilização a nível comunitário, e para informar e motivar os
homens, assim que os lideres tradicionais.
Os cuidados para as crianças nascidas de mães seropositivos não foi fáceis. A estratégia de
alimentação mudou-se em favor da manutenção da amamentação se a mãe desejar assim, em
vez duma política sistemática de amamentação artificial. O novo guião de OMS saiu em 2010.
Cada país deve decidir duma política, o que ainda não foi feito na Guiné-Bissau. UNICEF
parou de financiar o leite e parceiros como CEU & Terra tive dificuldades a perseguir as
acções em lugar.
Objectivo específico 1.6: Garantir, que 100% das transfusões sanguíneas continuem sendo
feitas em condições de segurança segundo as normas
Tabela 35
* 9 meses

2007

Bolsas testadas (previsto)

2 013

Bolsas testadas

2008
2 072

2 660

Prevalência do VIH entre os dadores de sangue

5,7%

2009
2 133

2 072
5,45 %

2010*
2 196

3 443

(732)

6,6%

7,2%

AgHBs (Hepatite B)

ND

ND

11,3%

12,3%

Sífilis

ND

ND

0,1%

0,1%

Proporção das transfusões em condições de
segurança conforme as normas (critérios internos)

100 %

100%

100%

100%

Sistema de controlo de qualidade externa

Não

Não

Não

Desde
Junho

Existe na Guiné-Bissau um serviço de transfusão de sangue situado no Hospital Nacional
Simão Mendes e seis bancos de sangue nas regiões em 2010 (Bafatá Cacheu Gabu Mansoa,
Bubaque, Tombali), um total de 7 de transfusão de sangue . Estes centros foram renovados e
equipados, e os técnicos foram formados com o financiamento do Fundo Global (4 ª ronda).
Todas as unidades de sangue são sistematicamente testadas para HIV, hepatite e sífilis de
acordo com um protocolo nacional padronizado. A actividade de transfusão aumentou
consideravelmente em 2660 a partir de doações de sangue colectadas e testadas em 2007-3443
em 2009. Mais de 80% das doações vêm de famílias de pessoas que necessitam de transfusão
de emergência e as doações voluntárias continuam fracas.
Entre o último trimestre de 2008 e o terceiro trimestre de 2009, o Serviço Nacional de Sangue
sofreu uma ruptura no fornecimento de testes de HIV, através dos canais habituais de centrais
de compras nacionais, mas graças ao apoio de vários parceiros (CTA do Hospital Nacional, a
UNICEF, o hospital Cumura), o teste de HIV em transfusão de sangue não foi interrompida.
Todas as unidades colectadas e transfundidas foram testadas.
O controlo interno de qualidade do sangue e derivados ao nível do CENAS e os centros
regionais, é fornecida pelo Serviço Nacional de Sangue do sangue de acordo com os
procedimentos estandardizados e em conformidade com a política nacional desta área. È
necessário a presença de um técnico formado em controlo de qualidade na equipe de serviço
nacional. Embora tenham sido feitos alguns esforços para garantir os procedimentos de
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controlo interno, a garantia de qualidade externa de sangue e derivados têm sido alguns
problemas.
Até 2003, o serviço beneficiava de um sistema de segurança externa de um laboratório em
Itália no quadro de um acordo de Cooperação Italiana. Desde então, o departamento tem um
acordo com os serviços de laboratório em Portugal para garantir a qualidade do exame de
sangue, mas não para o teste de HIV. Recentemente, um acordo de parceria foi assinado entre
o SNLS e um laboratório privado, em Bissau, para o controle externo do sangue e derivados
do CENAS e os centros regionais. Os resultados das diferentes prestações de serviço estão
disponíveis e foram validados pelo Fundo Global, como parte da revisão dos dados realizados
no terceiro trimestre de 2010.
Campanhas regulares (2 ou 3 vez por ano) para colheita de sangue foram organizadas. O
apoio o banco de sangue foi conseguido mas falta ainda um lugar adequado. Faltam ainda
dois a ser renovados na periferia em Tite (no sul) e em São Domingos (no norte).

Objectivo específico 1.7: Assegurar as condições mínimas de prevenção da infecção por
exposição ao sangue e aos materiais picantes e cortantes em 100%
das estruturas de saúde
Tabela 36
Proporção de casos de acidente a exposição
de sangue tratados devidamente
Proporção de pessoas que recebe profilaxia
pós-exposição

2009
ND

2010
89% (8/9)

ND

ND

Não há evidência sobre a utilização sistemática do material de injecção a uso único pelos
técnicos da saúde, nem a existência de prática de destruição dos materiais picantes (existência
de incineradores, protocolos de gestão, etc…). A política de gestão e destruição dos lixos
picantes foi adoptada com o Plano Nacional de Vacinação em 2003, mas nunca foi aplicado.
Não há ainda inquérito sobre a questão global da gestão dos lixos picantes no país.
Para agravar a situação, não existe igualmente um sistema de registo dos acidentes por
exposição ao sangue ou por picadas no local de trabalho. Em caso de acidentes deste género,
são completamente inexistentes a disponibilidade de informações ou guias em como fazer o
seguimento.
No estudo da qualidade do TARV levados a cabo em Novembro de 2010 a 13 centros de
tratamento do país(18), dos 9/13 sítios ofereceram PEP, constatou-se que somente 5/13
tinham ARV para o efeito. Destes 3 sítios registaram um total de 9 casos expostos nos 12
meses precedentes, dos quais 8 receberam a PEP.
A presente avaliação considera que o objectivo foi parcialmente atingido, na medida que
existe materiais e kits nas estruturas, e que foi realizada formação dos técnicos ao nível dos
centros de saúde mas que não se sabe como evolveram as praticas.

18

Ver: Avaliação do Atendimento Médico das PVVIH na Guiné-Bissau (NANAJE, ALBINO: 2010).
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Objectivo específico 1.8: Reduzir a prevalência das IST/VIH nas profissionais de sexo
Uma cartografia e dois estudos realizados em 2007 e 2010 permitiram conhecer melhor este
grupo de risco e consequentemente medir o progresso relativamente a este indicador. No
entanto, a metodologia de identificação da amostra não é probabilística, devido ao facto de ter
sido feita através das redes sociais. Deste modo, atendendo ao tipo de população estudada,
não se conseguiu determinar a população global das profissionais do sexo no país.
Não obstante a isso, três organizações (PSB, ENDA e AGUIBEF) desenharam e
operacionalizaram actividades específicas de prevenção para este grupo específico, com
estratégia dinâmica e com meios inovadores. Uma clínica móvel (viatura) foi instalada a partir
de 2009 em Bissau, Gabú, Canchungo, e Bubaque com serviços de aconselhamento, e
tratamento das IST. Pares educadores foram formados e ainda foi implementado um sistema
de distribuição de preservativos gratuitos.
No total, 55% das PS entrevistadas em 2009 declararam ter recebido preservativos, e faixa
etária correspondente a e mais de 25 anos de idade beneficiaram mais deste serviço (38%
menos de 25 anos, e 65 % mais de 25 anos). Destas, 93% das PS declararam ter utilizado
preservativo com o ultimo cliente, verificando assim uma melhoria clara em relação a 2007
onde a proporção era de 60 %.
Observou-se um aumento da prevalência nesta categoria. Houve também um aumento da
infecção pelo VIH-1, 12.8% em 2007 e 22.6% em 2009. Estes foram acompanhados de um
aumento da prevalência declarada dos IST e da prevalência comprovada de gonorreia,
enquanto o nível de prevalência de sífilis encontrado em 2009 foi elevado. Também houve o
aumento da dupla infecção VIH, 7.5% em 2007 para 14.6% em 2009. Somente a infecção
pelo VIH-2 observou-se um declínio de 7.5% em 2007 para 1.8% em 2009.
Os resultados seguintes foram recolhidos nos dois inquéritos:
Tabela 37

2007
(estudo TS)

2009
(estudo TS)

Proporção de profissionais de sexo que
declara ter utilizado o preservativo com o
ultimo cliente*

60%

93%

Declara ter um IST nos 3 últimos meses

13%

20,6%

29%

25,0%

ND

19,6%

Gonorreia

7,4%

17,4%

Hepatite B

ND

12,2 %

Tricomonas

13,8%

9,4%

Profissionais do sexo

Prevalência de IST
Fungos
Sífilis

Prevalência VIH (1et/ou2)
26,8%
39
* indicador UNGASS Fonte : estudo sentinela nas profissionais do sexo, 2007 & 2009

%

Apesar de se ter observado através dos resultados que houve uma mudança de comportamento
relativamente a utilização do preservativo, considera-se que o objectivo estabelecido ainda
não foi atingido.
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Redução do impacto do VIH/sida
2.4.2.1. Objectivo Geral
Melhorar as condições de vida às pessoas infectadas e afectadas pelo VIH/SIDA
Objectivo específico 2.1: Garantir acesso ao tratamento das IO e TARV a 80% de PVVIH
elegível ao tratamento
Existe 29 sítios para o tratamento antiretroviral, ou seja entre 1 e 3 por região. Cada região
dispõe de pelo menos um centro, mais na quer dizer que a actividade esteja uniforme entre os
centros. Cada centro dispõe duma acreditação não formal de abertura de serviços de TARV,
não existem procedimentos de acreditação, embora cartas foram enviadas neste sentido pela
CSLS a certas alturas.
Tabela 38

Metas de pessoas atingidas por
infecção avançada de VIH que
recebem o TARV

2007

2008

2009

2010*

8%

25%

43%

60%

Metas de novos casos em TARV
(adultos)

246

795

1 360

1 952

Novos adultos em TARV

175

1776

1275

1402**

Metas novos casos em TARV
(crianças)

89

274

428

532

Nova crianças em TARV

27

61

59

103**

Adultos em TARV (fim do ano)

890

1 832

2 764

(3 345)**

4 100

4 400

4900

(4900)

Numero de adultos elegíveis
TARV (com < 200 CD4)*

#(%) de adultos atingidas por
infecção avançada de VIH que
recebem o TARV
Crianças elegíveis em TARV (fim
do ano)

21,7%

95

56,4%

(68,2%)**

122

(170)

1000
1100
1100
% de crianças atingidas por
infecção avançada de
4,1%
8,6%
11 %
VIH/SIDA que recebem a
TARV
* Projecções ajustadas de SPECTRUM, Junho de 2010 ** 9 meses

(1100)

Numero de crianças elegíveis
TARV*

41

41,7%

(15,4%)

As estratégias foram no sentido de promover os serviços de CDV e TARV, consolidar os
serviços existentes, implementar um plano de extensão do TARV, reforçar o sistema de
aprovisionamento de medicamentos IO e ARV, reforçar a capacidade dos laboratórios
clínicos, implementar um plano de integração das actividades VIH/TB e estender o TARV
para crianças seropositivas.
A revisão das estratégias e actividades deste objectivo levou a muitas discussões e debates no
grupo de trabalho. Sobre a questão do fornecimento gratuito dos exames complementares para
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PVVIH, o grupo julgou necessário melhorar o sistema de referência dos doentes, de modo a
prever um mecanismo de colheita das amostras, permitindo aos doentes de reduzir os custos
de deslocação (transporte) para a realização das análises. Foi criado um mecanismo de
reembolso dos laboratórios prestado pelo SNLS – mas é praticado em somente 3 sítios,
havendo ainda a maioria dos doentes que financiam a sua deslocação.
Relativamente a questão da acreditação das estruturas, houve um debato sobre o papel a
desempenhar pelo CSLS. Existe um manual mas cujo seu procedimento formal é fraco no que
concerne a sua utilização nas supervisões ainda muito irregular.
Foram previstos 40 sítios de TARV, em 29 foram possíveis constatar a sua operacionalidade
nos finais de 2010, (incluindo 2 para homens e mulheres em uniforme), mas verificando uma
distribuição de actividades muito desiguais.

A formação dos técnicos de aprovisionamento em medicamentos foi feita assim como o apoio
logístico, houve debate sobre a eficácia do investimento em termos de disponibilidade real
dos produtos (caso do Bactrim e do constrangimento para o tratamento das IST). O sistema de
controlo de qualidade dos medicamentos ainda não começou.
Os laboratórios regionais foram reabilitados com apoio da subvenção da quarta ronda do FM,
e os técnicos foram formados. Falta ainda a equipar Canchungo, Buba e Bafatá, e conseguir
um abastecimento regular dos reagentes.
A elaboração de um documento sobre a integração das actividades VIH/TB está por concluir,
ainda assim, nos Hospitais Raoul Follereau, HNSM e Cumura faz-se a gestão da coinfecção.
Embora tenha havido esforços pela parte da UNICEF em fornecer papel de filtro para a
realização de PCR no que concerne ao TARV pediátrico, e uma proposta aos serviços do
hospital Le Dantec no Senegal para a confirmação precoce do estatuto serológico dos recémnascidos. a confirmação precoce do estatuto serológico dos recém-nascidos ainda não se fez
na Guiné. Todos os outros serviços para as crianças não foram completamente esquecidas,
mas não foram muito satisfatórias. Assim, somente entre 10-15% das crianças elegíveis
recebem o TARV.
O país ainda não conseguiu adoptar as recomendações da OMS sobre tratamento dos PVVIH
com um nível de CD4 inferior a 350. O programa nacional integrou menos novos casos do
que previsto, mas caminhava na direcção de atingir 68% das necessidades antes do fim do ano
2010, acima dos 60% previstos. Com o ritmo actual, espera-se que 80% será atingida antes do
fim do ano de 2011. Em oposição, o TARV pediátrico ficou atrás (11% das necessidades em
2009) mas mostra sinais encorajantes visto que durante ano de 2010 com mais 40% de
crianças beneficiai rios em relação a 2009.
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Objectivo: percentagem de PVVIH eligiveis para o TARV em
TARV (2007 - 2010)
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O progresso da fila activa foi regular desde 2007 e mostrou sinais de estabilização em 2008
com tendência a subir depois. A partir do terceiro trimestre de 2009, o número de pessoas em
seguimento estabilizou-se enquanto que o número de PVVIH em TARV continuava a crescer.
Duas assumpções: ou o número de pessoas despistadas está a descer (não se verificou, houve
mas de 100% de progresso entre 2009 e 2010), ou a capacidade máxima de atendimento foi
atingida e existem sinais de saturação, ou seja mais pessoas estão a sair/morrer em pré TARV.
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Mesmo assim, com a abertura de novos sítios, o crescimento do numero de pessoas em
seguimento se realizou principalmente na periferia de Bissau onde 87% das pessoas em
TARV estão acompanhadas. Os quatro centros com mais de 200 pessoas em TARV estão
localizados em Bissau. No último ano, como pode verificar-se no gráfico seguinte, esta
concentração se realçou: quase todo progresso feito é visível nos quatro maiores centros do
pais.
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A velocidade do crescimento reduziu-se em 2010 (+34%, contra 72% em 2009 e 40% em
2008) mas os dados não demonstram sinais de desconcentração: 88% das novas PPVIH em
TARV foram admitidas nos quatros centros acima citados. De salientar que coma a saída da
Comunidade San Egidio houve com uma queda de cem (100) doentes no Hospital Raoul
Follereau.
Estes centros são apoiados por parceiros que dispõem de estratégias de financiamentos
alargadas e que não são dependentes da subvenção do Fundo Mundial. Dai o padrão de
progresso da curva que não mostra muito impacto do ano 2009 onde as verbas da subvenção
da Sétima ronda foram disponibilizadas pelo SNLS.
Apesar do objectivo ter sido atingido há um certo grau de insatisfação face as
desigualdades de acesso pelos PVVIH situados nas periferias. A a presente avaliação
considera que a abertura de novos sítios de TARV tive pouco impacto sobre esta situação o
que merece uma reflexão específica.
Evolution du nombre de patients sous TARV (dec 07 - Juin 10)
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Objectivo específico 2.2: Garantir acesso aos cuidados e apoio comunitário às pessoas
infectadas e afectadas pelo VIH/SIDA
Tabela 39

Sub indicador
Proporçao
de
PVVIH
que
abandonaram o TARV nos últimos
12 meses

2007- 2008

2009 - 2010

Em 30 meses, 791 PVVIH
entraram
das
quais,
63
abandonaram (HNSM)

6,7 % de todas pessoas que
iniciaram o TARV em 2008
abandonaram no ano seguinte
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Proporçao de
mantém
as
funcionários

instituições que
PVVIH
como

ND

ND

3

4

Numero de ABC/ONG com
programas de apoio comunitário
aos infectados e afectados

C&T, Cida Alternag, Hop.
Mansôa, Caritas (Cumura)

Fontes: relatório do CTA de HNSM, relatório Hospital de Mansôa, SNLS

Este objectivo deve garantir o acompanhamento dos PVVIH com vista a maior aderência ao
TARV. As actividades visavam assegurar o apoio nutricional a PVVIH sob TARV, favorecer
o apoio psicossocial com a rede de parceiros e formar activistas para implementar as
actividades.
Como não existe ainda um registo global das PVVIH que permita o seguimento dos
indicadores longitudinais, a taxa do abandono não pode ser calculada para toda coorte de
PVVIH. A estatística foi produzida com a metade dos sítios para o ano 2008 e resultou em
6,7% de abandono e perdido de vista. Constatou-se que há varias estatísticas produzidas mas
sem a devida correcção e harmonização da metodologia, o que faz com que este indicador
ainda não esteja bem documentado.
O apoio nutricional as PVVIH em TARV não foi regulamente distribuído e mesmo assim, não
interesse todos os sítios. Ao nível do país, somente 4 dos 29 sítios dispuseram da logística e
recursos suficientes da parte do PAM com financiamento do Fundo Mundial da quarta e
sétima ronda. Mas em 2009, somente 2 sítios foram abrangidas e assim, 18% das pessoas em
TARV foram beneficiadas.
Tabela 40
2007

2008

2009

2010

2011

Número de PVVIH em TARV com
apoio nutricional (previsto)

201

642

1 073

1 491

1 922

Número de PVVIH em TARV
com apoio nutricional (realizado)

ND

ND

511*

1 013 **

-----------------

60%

60%

60%

60%

60%

890

1 832

2 764

(3 345)

-------------

18%

30%

----------------

1 760

2 526

3 313

% de PVVIH sob TARV com
apoio nutricional (previsto)
Numero de pessoas em TARV
% de PVVIH sob TARV com
apoio nutricional (realizado)
PVVIH com cuidados.
domiciliados (previsto)
Pessoas beneficiáras de visitas
domiciliares e apoio diverso
* 2 meses: Novembro e Dezembro 2009

167

970

>564***
(>17%)

** Cida/Alternag e Cumura *** Nova Vida, Céu & Terra, Hospital Mansoa

Houve um aumento da percentagem de 18 a 30% em 2010, contudo a meta de 60% ainda não
parece tangível a curto prazo. Os critérios de má nutrição estão bem definidos, mas a
estratégia sofreu um enorme constrangimento em 2008, quando foi descoberto que houve
alimentos doados pelo PAM que foram desviados e vendidos nos mercados locais Este facto
levou a paragem da sua distribuição por algum tempo e no encontro realizado com as
associações de PVVIH referiram que este tipo de apoio não se faz em todos os sítios..
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No que concerne ao apoio domiciliário, quatro CTA’s fazem ou fizeram visitas domiciliárias:
C&T, Cida Alternag, Hospital de Mansôa, e Hospital de Cumura. As condições de realização
e a organização regular ainda não estão bem padronizadas. Não houve nenhuma
contratualização formal para garantir um serviço continuado, e a maioria dos sítios não
beneficiaram. No entanto, quase 1 PVVIH sobre 5 recebe visita domiciliar .Um grupo de
172 activistas foi formado no fim do ano 2010, incluindo PVVIH, e supervisores. Resta agora
definir e seleccionar os beneficiários e organizar em diferentes sítios os serviços de apoio
domiciliários com o o financiamento assegurado. A presente avaliação constatou que não está
ainda claro que esta organização deve ser feita através da rede actual dos CTAs, assim como a
constituição das equipas de activistas. Importa referir que no inquérito das PVVIH 19, 90%
deles declararam ter vontade de visitas domiciliárias.
Examinando todos os indicadores associados, a avaliação considerada que este objectivo
foi parcialmente atingido.

Objectivo específico 2.3: Reduzir a vulnerabilidade dos OCV infectados e afectados pelo
VIH/SIDA
Tabela 41

População estimada 0-4 anos
População estimada 5-17
anos
Metas: percentagem das
necessidades cobertas,
orfãos
Metas: órfãos apoiados (tudo
tipo de apoio).
OCV apoiados
(educação saúde)
Numero de organização que
focalizam OCV
Numero do organização de
base communitaria que
focalizam OCV nas
intervenções comunitárias

2007

2008

2009

2010

2011

15 485

15 822

16 160

16 479

16 479

102 944

106 556

110 360

114 274

114 274

5%

13%

20%

28%

35%

1 184

3 059

5 061

7 191

9 153

(3 593)*

(4544)*

3 422

11 452

4

4

4

7

ND

ND

ND

ND

*dados não verificados, não havia listas de beneficiários em todas organizações apoiantes nesta altura

O objectivo previa de adaptar o plano nacional de apoio as OCV, adaptar as estratégias de
alimentação recém-nascidos e lactantes, e reforçar a parceria com organizações
especializadas.
A estratégia nacional de apoio aos órfãos e crianças vulneráveis foi actualizada em 2009.
Houve um ateliê de validação mas com disseminação insuficiente. Para além da formação de
formadores em 2010, houve poucas actividades de formação. foi realizado ainda um debate no
grupo de trabalho sobre o assunto estando prevista uma acção de formação para activistas em
2011. Existe um apoio da fundação da Primeira-dama neste domínio.
O documento de referência da OMS sobre as estratégias de alimentação dos recém-nascidos
de mães seropositiva foi publicado em 2010. Anteriormente, as estratégias e as mensagens
eram insuficientes e pouco claras, o que fez com que a UNICEF parasse de financiar o
19

RENAP, Nova Vida, Sabo Nhima, ENDA. Pacientes em terapia Anti-Retroviral na Guiné-Bissau: acesso aos
serviços, qualidade de vida e desempenho do sistema de saúde. Resultados preliminares, Bissau, 2009.
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fornecimento de leite a partir de 2008. E referir que os parceiros ainda não têm um guião
específico para a Guiné-Bissau e a política para esta matéria ainda não foi definida.
No que toca a parceria com as instituições que dão apoio aos OCV, ela começou
efectivamente com recursos significativos em 2010, e especialmente com apoio da subvenção
proveniente da sétima ronda. Antes, quatro parceiros históricos já tinham iniciado com
recursos próprios (Caritas, Casa Emanuel, Aldeia SOS e, CÉU & Terra), mas três novos
parceiros (Associação Tabanca, Plan GB e AIDA) integram o núcleo e apoiaram a estratégia
ao nível comunitária, o que permitiu o aumento do número de beneficiários enquanto dois
parceiros continuaram uma abordagem em instituições (Aldeia SOS e Casa Emanuel).
Em 2010, as metas relativamente às metas de órfãos apoiados foram largamente ultrapassadas.
Todavia, existe ainda uma falta de clareza nas estratégias a estabelecer no terreno, mas a
dinâmica tem permitido que os padrões de apoio tenham começado a harmonizar-se no
domínio educacional, nutricional e em saúde com fornecimento do material educacional,
assistência médica e medicamentosa. Um outro aspecto a registar, é a implicação dos
parceiros de apoio aos OCV como as Organizações de Base Comunitária, que não foram
implicados de maneira significativa, algo que deve ser melhorado.
Relativamente a taxa de frequência escolar comparativa entre órfãos e não órfãos, um
indicador UNGASS para analisar o progresso no domínio educativo da estratégia em favor
dos OCV, constatou-se os seguintes progressos:
Tabela 42

Crianças de 10-14 anos

2006

2010

Não órfãos

69,3 %

72 %

Órfãos

71,3 %

79 %

Fontes : MICS 2006 e 2010

A taxa de escolarização dos órfãos continua a progredir para agora significativamente
ultrapassar a dos não órfãos, o que testemunha os esforços feitos não só pelas organizações
mas também pelas famílias e comunidades.
A avaliação considera este objectivo como atingido.

Objectivo específico 2.4: Reduzir a estigmatização das pessoas infectadas e afectadas pelo
VIH/SIDA.
O objectivo tinha três estratégias: implementar actividades de CMC contra estigmatização
com as PVIH, integrar as PVVIH nas acções contra VIH/SIDA e reforçar as associações de
PVVIH.
Tabela 43
Indicador
Proporçao de pessoas que declaram
estar dispostas a compartilhar a
vida com as PVVIH
Proporçao das PVVIH entre os
activistas na luta contra SIDA

Resultado
ND
Não existe inquérito com este indicador
Não existe um registo de todos activistas, nem uma definição clara do
“activista”. Provavelmente menos de 5% até meio de 2010
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Projectos e programas com
participação dos PVVIH apoiados
com fundos de luta contra SIDA

UNICEF, Actionaid, ENDA, SNLS
apoiaram associações de PVVIH

Muitas actividades contra a estigmatização foram organizadas com a ActionAid, Ministério
da Defensa e do Interior, ENDA, Facolsida e com a RENAP-GB em Bissau. A lei VIH/SIDA
foi discutida em diferentes lugares. Diferentes líderes de associações de PVVIH
comprometeram-se a testemunhar e falar abertamente sobre a doença.
A implicação de PVVIH como activistas está a progredir nos dois últimos anos, destacando-se
aqui os esforços da ENDA, ActionAid, e do SNLS. 172 PVVIH foram formadas como
activistas em Novembro 2010 para apoio domiciliário.
Em termos de apoio às associações de PVVIH, denota-se que muito foi feito e mais
organizações nasceram contabilizando no momento 8 em 2010 (ver o quadro a seguir):
Tabela 44
Data
criação

RENAP-GB

2007

Mem
bros

Organizações apoiantes

rede Actionaid, SNLS,

2002

KABUKA

2007

65 Unicef, Actionaid

SABO NHIMA

2006

65 ENDA, SNLS, Unicef,

2007

45

ESPERANCA

2007

70 Unicef, Actionaid

AJVD

2010

37 Unicef,

BILCOS

2010

102 Ainda não

8

1 084

35

20

Sócios
activos
Apoio
domi

15

6

Actionaid
AMBA

BOA ESPERANCA

TOTAL

Sócios
activos
na D&A

UNICEF, ONUSIDA,
OSIWA
Unicef, SNLS

NOVA VIDA

700

Sócios
formados

10

1

7

42

20

35

O apoio recebido consistiu em ajudar a o desenvolvimento organizacional através da
legalização (jurídica) das mesmas e apoio financeiro para instalação das sedes, a organização
de encontros, a realização de inquéritos nas comunidades das PVVIH em TARV em 2009, e
ainda aquisição de equipamentos diversos.
Embora o engajamento é visível, a resposta da sociedade guineense deixa ainda a desejar de
acordo com as próprias PVVIH, e o debate nos grupos de trabalho. Torna-se ainda difícil
atribuir a origem de um óbito ao VIH/SIDA, devido ao facto do medo existente da doença.
Existe ainda uma parte da população que acredita que o SIDA tem uma origem super natural e
as vias de transmissões ainda não são bem conhecidas o que dificulta a aceitação e uma
atitude positiva face ao VIH/Sida, ou seja, a estratégia da visibilidade da doença como tal
ainda deve ser algo a aperfeiçoar.
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A proporção de pessoas (15-49 anos) que expressa uma atitude positiva de aceitação em
relação as PVVIH é variável com o tipo de questões colocadas, e não é fácil fazer-se sentido
desta realidade complexa como pode se verificar no quadro seguinte:
Tabela 45
Inquérito
Proporção das mulheres (15-49) que
expressa atitude de aceitação as 4
questões
(MICS 2006)
Proporção da população de (15-49) que
expressa atitude e aceitação em relação as
PVVIH
(CAP, 2010)
Proporção das mulheres (15-49) que
expressa atitude de aceitação
(MICS 2010)

Resultado

24,8%

Comentário
Resposta positiva a 4 questões *

79%

A questão foi colocada de maneira
geral

8%*

Resultados preliminares, não se
sabe se as mesmas questões foram
colocadas

*1) concordaria para acolher um membro da família doente com o VIH/SIDA ? 2) aceitaria legumes frescos dum vendedor
seropositivo ? 3) Achava que um professor seropositivo deve estar autorizado a ensinar ? e 4) não queria aguardar segredo o
estatuto dum membro da família relativamente ao VIH ?

No inquérito MICS de 2006, 75% das mulheres entrevistadas concordara com um atitude
discriminaria:
- 20,6 % das mulheres não teria dado cuidado dum membro da casa doente com VIH.
- 42,7% queriam guardar segredo se um membro da casa tem SIDA,
- 41,8 % achavam que um professor com VIH/SIDA não doente não deveria ser autorizado a ensinar ,
- 48,0 % não compraram legumes a um vendedor doente do SIDA

No estudo CAP 2010, 79% das pessoas demonstraram um atitude positiva aos PVVIH, mas a
questão parece ficar a nível geral, e os homens demonstraram atitude mais positiva do que
mulheres (87 % vs 71%)
Já no inquérito MICS de 2010, o resultado parece ser pior do que em 2006, mas não se sabe
se as mesmas questões foram colocadas. No estudo ICPN e no quadro do relatório UNGASS,
durante as entrevistas, denota-se que o estigma contra PVVIH foi mencionado como ainda
muito persistente no país. No estudo sobre a população de PVVIH20, 81% dos que
responderam declararam não sofrer discriminação no dia-a-dia, mas 82% afirmaram que não
teriam dito nada da doença à ninguém.
Globalmente, é difícil afirmar se houve progresso, mas os esforços feitos parecem terem sido
insuficientes, facto que segundo o consenso do grupo de trabalho deve-se considerar que
este objectivo não está atingido.

Reforço da Vigilância da epidemia, seguimento e avaliação e
promoção da pesquisa operacional
20

Pacientes em terapia Anti-Retroviral na Guiné-Bissau : acesso aos serviços, qualidade de vida e desempenho
do sistema de saúde, Novembro 2009, (RENAP, Nova Vida, Sabo Nhima & ENDA), resultados preliminares,
não publicado.
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O objectivo geral deste eixo era no sentido de dispor de informações epidemiológicas,
comportamentais e socioculturais completas e fiáveis sobre a dinâmica e o impacto da
epidemia de modo a permitir uma melhor orientação das intervenções e repartição racional
dos recursos mobilizados.
Objectivo específico 3.1: Determinar a prevalência e a tendência da epidemia e dos
comportamentos de risco na população geral e no seio dos grupos
vulneráveis prioritários
Tabela 46
2007

2008

2009

2010

Prevalência nacional*(15-49)

--

--

--

5,3%

15-24 anos infectados*

--

--

4,3%**

3,2%

862

1 277

1 826

ND

(Mulh: 73%)

(Mulh: 70%)

(Mulh: 70%)

278

442

408

Número de novos casos de SIDA
notificados por ano pelo sistema de
Informação sanitária
N° de óbitos por SIDA nos últimos 12
meses
* resultados preliminares

** mulheres, estudo sentinela nas grávidas

(365)***

*** 9 meses

A duas estratégias visavam introduzir o sistema de vigilância sentinela de segunda
geração e reforçar a capacidade do sistema nacional de informação sanitária.
O Instituto Nacional de Saúde (INASA) foi criado em 2008 com a função de desempenhar o
papel de estrutura de referência e competência para a vigilância epidemiológica, o sistema
nacional de informação sanitária, a pesquisa e a informação sanitária. Integrou a antiga
Direcção de Higiene e Epidemiologia do MINSA, o Laboratório Nacional de Saúde Pública e
o projecto de pesquisa Projecto Saúde de Bandim. A sua sede foi construída e funciona no
espaço do Hospital 3 de Agosto, ao lado das estruturas do SNLS..
Um estudo nacional de prevalência foi conduzido no terceiro trimestre de 201021 pela
primeira vez, do qual constatou-se que a amostragem não permite determinar os níveis da
prevalência nas regiões, e por razão financeira não foi possível realizar um IDS+. No fim de
2009, pela primeira vez, foi realizado um estudo sentinela nas grávidas que incluiu pelo
menos dois postos em cada região. O grupo de risco das profissionais do sexo beneficiou de
dois estudos bio-comportamentais em 2007 e 2009, assim como os motoristas em 2010, e foi
ainda realizado pela primeira vez no país um estudo no grupo do HSH Como também um
estudo CAP em 2010. No entanto, o projecto SAREC parou em Junho 2010, mas outros
estudos longitudinais com o PSB continuam ao nível comunitário na região de Bissau para o
seguimento das incidências do VIH1 e VIH2.
No campo da vigilância no domínio das IST constatou-se de que continua a verificar-se no
grupo de doadores de sangue e nas profissionais de sexo. Mas a retroinformação de natureza
epidemiológica não se faz de maneira regular. O SNLS publicou um boletim informativo em
Setembro 2010 sobre o VIH/SIDA e realizou-se uma jornada de reflexão sobre temáticas
ligadas à resposta nacional, organizada em parceria com o INASA, em Outubro 2010. O
INASA que integrou a Direcção de Higiene e Epidemiologia está a organizar toda a rede de
vigilância com devido apoio dos parceiros.
21

Até ao momento somente os resultados preliminares estão disponíveis.
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Apurou-se que o sistema nacional de informação sanitária foi fortalecido com a criação do
INASA e beneficiou do apoio do SNLS para a informação sobre VIH/SIDA. O Plano de
seguimento & avaliação elaborado em Agosto de 2009 foi revisto em Abril 2010. O SNLS
recrutou um gestor de dados que ajudou tanto o SNLS a estruturar o seu banco dados como o
INASA na criação/revisão de formulários e na partilha de dados entre as duas instituições (ver
a ficha das 3 doenças, boletim mensal do SIS).
No terreno, muitos centros ainda não dispõem e/ou não preenchem regularmente os registos.
Nao existem registos para os doentes VIH em seguimento. O banco de dados clínicos
nacionais ainda não está operacional. O INASA está encarregue de fornecer todos suportes
informacionais a fim de melhorar a capacidade de aprovisionamento e consequentemente
acabar com as situações de ruptura de stock, resultado da falta de informação. O SNLS
financiou o CSLS no sentido de produzir fichas específicas de seguimento clínico das PVVIH
e por fim, todos técnicos beneficiaram de uma formação em 2009 sobre os formulários.
Porém, resta ainda melhorar a qualidade da informação produzida
Globalmente, a avaliação considera este objectivo como atingido, e assinala um
progresso significativo é notável.

Objectivo específico 3.2: Monitorar a sensibilidade dos germes responsáveis pelas ISTs aos
antibióticos, a resistência aos ARVs e a coinfecção VIH/TB
Assinala-se eu não houve nenhum estudo realizado sobre a resistência das bactérias
responsáveis pelas IST aos antibióticos nem do VIH aos ARV utilizado no pais. Não há
elementos para opinar sobre a realidade de resistência do VIH aos ARV.
Com as rupturas de stock que afectou a maioria dos centros de saúde obrigando desta forma
os clínicos a mudar de tratamento, associado ao facto de prevalecer ainda no país a ausência
de regulação do mercado dos medicamentos (toda a gente pode comprar tudo o que quiser nas
farmácias? ou na rua), leva-nos a afirmar de que a resistência aos antibióticos deve ser
elevada e reforçada. Em 2007, um estudo levado a cabo no hospital regional de Oio em 100
pacientes22, foram identificados 4,6 % dos doentes em TARV tratados mais de 6 meses com
ARV, com menos de 200 linfocitos CD4/mm3 e somente 66% dos doentes declararam seguir
correctamente o tratamento nos 3 últimos meses.
No que concerne à confecção VIH/TB, existem registos separados dos casos de TB e de VIH,
mas apurou-se que existem ligações operacionais entre os programas. O HNSM, Hospital
Raoul Follereau e Hospital de Cumura fazem a gestão combinada das duas infecções. O
LNSP dispõe do equipamento e das equipas para realizar já alguns protocolos e o seu controlo
de qualidade externa faz-se com o apoio da OMS/AFRO para as serológicas VIH.
Foi verificado que não existe também informações sobre a prevalência das infecções
oportunistas nas PVVIH. Um modelo de quantificação dos medicamentos para as IO foi
desenvolvido com o apoio da Cooperação Francesa, na base da experiência de dois médicos

22

Problèmes et Besoins des Personnes sous Trithérapie : Enquête Préliminaire en vue d’un Programme de Prise
en Charge Globale des PVVIH, Dr Kossinov/EMI, Mansoa, Novembre 2007.
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em 2008, mas as suposições em termos de prevalências nunca foram confirmadas por
consenso ou evidência bacteriológica.
O LNSP recebeu 2 aparelho de bioquímica, 2 aparelhos de hematologia, 1 aparelho de CD4,
assim como reagentes. Foram realizadas formações a 40 técnicos de laboratórios em 2009 e
21 em 2010. Podemos inferir que, talvez a missão e a integração do LNSP no INASA ainda
não esteja bem definida o que explica o seguinte paradoxo: goza de um estatuto de laboratório
nacional de referência mas utiliza uma grande parte dos recursos em reagentes e equipamento
para a prestação de análises de biologia clínica. No grupo de trabalho, o apoio ao LNSP foi
considerado como suficiente relativamente as necessidades.
Assim, este objectivo foi considerado como não atingido, embora a maioria das
actividades foram feitas, elas não correspondem ao fulcro dos desafios preconizados
Objectivo específico 3.3: Determinar o peso da epidemia sobre os serviços de saúde e
noutros sectores
Tabela 47

Indicador

Dados

Percentagem de ocupação de camas pelas PVVIH

> 50%
(estimativa no HNSM, Bissau)

Percentagem de dias de hospitalização para as PVVIH

28%
(estudo Hospital Regional Oio)

Fardo de SIDA sobre a economia familiar e nacional

ND

Considera-se que pouco foi feito relativamente a essas questões, que são mais de natureza
económica. Não houve estudo específico sobre o peso do VIH no sector da saúde, embora a
epidemia seja uma ameaça contemplada no plano de desenvolvimento dos recursos humanos
Mas existem algumas evidências que chamam atenção e confirmam a pertinência do
objectivo. No HNSM, os médicos estimaram que em 2010, mais de 50% de camas eram
ocupados para PVVIH. No hospital regional de Oio (Mansoa), onde as estatísticas
hospitalares estão disponíveis, foi feita uma análise da actividade nos registos entre 2007 e
2009 (28 meses) revelando que só neste período, houve 1520 internamentos e 120 óbitos. O
peso do VIH era de 19% dos internamentos, 28% dos dias de internamento, e 34% dos óbitos
hospitalares. A duração média de internamento para PVVIH era de 12 dias em vez de 7 dias
para outros tipos de doenças.
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90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

VIH
Non VIH

20%
10%
0%
Admission

Jours d'hospitalisation.

PVVIH

Non VIH

Internamentos totais

19%

81,3%

Dias de internamento.

28%

71,9%

34%

65,8%

12,1

7,1

Óbitos
Duração média de
internamento (dias)
Tabela 48

Décès

No estudo das PVVIH de 2009, 10% das pessoas entrevistadas declararam precisar dum
internamento anualmente. Na base da dimensão da cobertura em TARV no fim de Setembro,
seriam pelo menos entre 330 – 350 pessoas a precisar de cuidados hospitalares por ano
(unicamente para pessoas seropositiva já em TARV).
O MINSA engajou um trabalho considerável em 2010 no domínio do seguimento da
actividade económica em 7 hospitais do país. A partir das evidências existentes, seria possível
de explorar mais adiante esta questão. No entanto, é notória que as necessidades de cuidados
hospitalares continuam a aumentar e criam uma carga adicional aos cuidados hospitalares
desconhecidos, não avaliados e não financiados.
Do ponto de vista do peso do VIH na mortalidade, foi possível acompanhar a evolução dos
elementos nos últimos quatro anos como demonstra a tabela a seguir:
Tabela 49

2007

2008

2009

2010

1 300

1 200

1 200

(1200)

278

442

408

(365)

Mortalidade geral (obitos anuais)*

23 080

23 518

23 965

24 421

Percentage obitos VIH / obitos geral

5,6%

5,1%

5,0%

4,9%

Percentage obitos em seguimento

21%

37%

34%

(30%)

Obitos por SIDA (SPECTRUM)
Obitos nas PVVIH (em seguimento)

/obitos VIH
*com uma taxa anual de 16 por 1000 , a população do censo de 2009 e uma taxa de crescimento natural
anual da população de 1,9%

As informações disponíveis permitem-nos constatar que o peso relativo do VIH na
mortalidade global aponta para uma tendência em decrescimento de 5,6% verificado em 2007
para se situar abaixo de 5 % em 2010. A parte dos óbitos ligados ao VIH no país que acontece
no grupo de pessoas em acompanhamento clínico, mostra uma tendência a aumentar para se
estabilizar em cerca de 30%. Isso quer dizer que, ainda dois terços dos óbitos ligados ao SIDA
acontecem fora do sistema de seguimento (doentes perdido de vista, pessoas que não sabem
do estatuto serológico).
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Contudo, não foi feito nenhum estudo sobre o impacto do VIH e nos diferentes sectores,
embora esteja previsto para início de Janeiro de 2011 um estudo sobre o “Impacto
socioeconómico do VIH/SIDA na população vulnerável na Guiné-Bissau” .
A avaliação considera que o objectivo ainda não está comprido

Objectivo específico 3.4: Tornar operacional, o Sistema Nacional Único de Seguimento e
Avaliação das actividades de luta contra SIDA na Guiné-Bissau
Tabela 50

Indicador

Resultado

Disponibilidade de todas as informações relativas
ao VIH/SIDA

Banco de dados do SNLS melhorou-se,
boletim em Setembro 2010

Proporção de intervenientes cujas informações não
são recolhidas pelo sistema de S&A

Quase
todos
intervenientes
enviam
relatórios de actividades e dados no padrão
requerido
> 95 %

Proporção de utilização de informações do sistema
de S&A para planificação das intervenções

ND

A estratégia era de implementar um manual de seguimento & avaliação.
Um fórum técnico composto de parceiros e o pessoal do departamento do SNLS reuniu-se
entre 2007 e 2008, no qual se fez o balanço da situação referente a esse mesmo período e
contribuiu na harmonização dos suportes de dados, com assistência técnica de peritos de
diferentes agências.
Constatou-se que diferentes versões de um manual foram estabelecidas, mas na prática não
foram utilizadas pelos parceiros.
Houve um esforço no sentido de recrutar peritos nacionais e internacionais o que contribuiu
para fortalecer as capacidades que foram progressivamente reforçadas após da reforma do
SNLS.
Uma parte das dificuldades encontradas foi ligada à complexidade do padrão dos indicadores
a seguir. Foi simplificado e revisto o plano de S&A em Abril 2010, inspirado pelas
recomendações do Fundo Mundial. Este facto contribuiu para simplificar os indicadores
utilizados, mas não foram revistos as metas anuais correspondentes.
No entanto, foi confirmado que existe um único sistema de seguimento e avaliação para o
VIH/SIDA, com uma parte dos dados tratados pelo INASA (notificação dos casos, boletim
mensal das estruturas de saúde), e pela CSLS/MINSA (informação individual das PVVIH em
seguimento), e pelo SNLS (outra informação). Mas o sistema ainda não é sustentável uma
vez que a parte do CSLS ainda não recebe financiamento regular para a manutenção do banco
de dados e sua a consequente actualização, e sem contar que o mecanismo para partilhar a
informação ainda não está completamente definido (a CSLS não tem acesso fácil a
informação do SNSL). Mas o mais importante é que os três locais de tratamento de
informação dependem exclusivamente das subvenções do Fundo Mundial, assim como o
financiamento de todas as fichas de recolha de dados. Para as supervisões no terreno, o
sistema é operacionalizado graças ao apoio da OOAS e da UNICEF que financiam desde
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2008 até a actualidade0. A estratégia do financiamento do seguimento e avaliação deve
merecer uma atenção especial, caso as verbas do Estado sejam disponibilizadas, em termos
fortalecer o seu funcionamento, visto que na actualidade depende exclusivamente do
financiamento externo.
A utilização dos dados de S&A para o planeamento está ainda no começo e tem que ser
desenvolvido. Antes de ser utilizada, a informação deve ser compilada e aclarada tendo em
conta que a fase da análise precisa que seja construído um modelo padrão de modo a
apresentar a informação e os dados de maneira a facilitar a tomada de decisão sobre as
questões estratégicas e operacionais. Daí que é recomendável uma combinação de
pensamento epidemiológico (tempo, pessoal, lugar) e económico (custo e recursos),
elementos que ainda são fracos, pois não se trata apenas de preencher os dados nos quadros,
por um lado, e por outro, será necessário antes de exigir as estruturas na periferia, fortalecer
esta capacidade ao nível central.
A avaliação considera este objectivo como parcialmente atingido.

Objectivo específico 3.5: Reforçar a capacidade nacional em matéria de pesquisa operacional
Tabela 51

Indicadores
Protocolos redigidos
% de pesquisas realizadas que focalizam o VIH/SIDA

Resultado
4
0%

A criação do INASA em 2008 permitiu reforçar a capacidade nacional de pesquisa no
domínio da saúde e da epidemiologia. Em Março de 2010, este instituto organizou uma acção
de formação em pesquisa operacional em saúde para 20 técnicos nacionais (16 da saúde e 4
do sector social). A acção foi solicitada e financiada pela Organização Oeste Africana para a
Saúde (OOAS) no sentido reforçar as capacidades nacionais na pesquisa operacional como
um factor facilitador para uma tomada de decisão baseada em evidências com a finalidade de
melhorar a qualidade do sistema de saúde. E deste modo a formação permitiu familiarizar os
participantes com conhecimentos e técnicas utilizadas da concepção, execução e divulgação
dos resultados de uma pesquisa operacional.

No aspecto ligado aos protocolos, quatro foram explorados: a) Determinantes da utilização
dos Centros de Saúde de Fulacunda e Quebo pela população; b) Mortalidade dos
Trabalhadores de Saúde dos Serviços Públicos de 2005 a 2009 na Guiné-Bissau; c)
Prevalência da Hipertensão nas Mulheres em Idade Fértil; d) A Prevalência de Diabete
Melitus nas idades entre os 30 a 60 anos
Não obstante a isso, não houve nenhum protocolo desenhado no domínio do VIH/SIDA. Mas
no estudo da mortalidade dos trabalhadores da saúde, considera-se que a questão do
VIH/SIDA pode ser explorada se as causas dos óbitos forem explorados.
70

Reconhece-se que não se sabe se outras instituições (PSB, Effective Intervention) fizeram
pesquisa no domínio do VIH/SIDA É de salientar que, a agenda para a pesquisa na GuinéBissau que está a ser estabelecida com apoio de COHRED ainda não foi concluído,
permitindo desta forma fazer advocacia para introduzir este assunto de pesquisa operacional
ligados ao VIH/SIDA.
Analisando todos os elementos da estratégia, a avaliação considera que este objectivo foi
atingido parcialmente.

Reforma da coordenação para melhorar a parceria e mobilização
dos recursos
O objectivo geral era de implicar todos os intervenientes na luta contra o SIDA com vista à
melhorar a eficácia e a eficiência da resposta nacional
Objectivo específico 4.1: Obter um engajamento político-institucional forte na luta contra
SIDA a todos os níveis
Previu-se uma estratégia de reforço dos grupos de advocacia e da legislação em favor da luta
contra VIH/SIDA. No que concerne à advocacia, constatou-se que não existe um pacote de
apoio audiovisual para a actividade com os decisores, embora tenham sido realizados
entrevistas a altas autoridades em 2008. Independentemente disso, não houve um plano de
acção abrangente neste âmbito, mas existem elementos que derivam dos acordos entre
Ministérios e o sector privado.
No 1º de Dezembro 2010, foi organizado uma sessão especial sobre o VIH/SIDA na
Assembleia Nacional Popular, com a presença do Primeiro-ministro, uma iniciativa que teve
êxito dado ao engajamento político que teve dos decisores e parlamentares, sendo necessário
prevê-lo a intervale regular e não ser um acto ocasional.
Um outro aspecto fundamental foi a aprovação na ANP e a promulgação pelo Presidente da
República da lei 5/2007 (ver abaixo). Esta contou com o apoio um forte apoio de
organizações da sociedade civil como do IMC, da Liga Guineense dos direitos humanos e
demais organizações. Mas de maneira geral, poucas intervenções foram realizadas durante “os
maiores eventos políticos”
Tabela 52

Indicador
Montante dos fundos nacionais engajados pelo
governo na luta contra VIH/SIDA
Existência de lei a favor da luta contra SIDA

Percentagem de maiores eventos nacionais que
incluem elementos de luta contra SIDA

2007

2008

2009

2010

ND

266 724 $
(7%)

237 951 $
(4,3%)

ND

Lei VIH
5/2007
poucos

Lei SR
2010*
poucos

poucos

poucos
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* Lei sobre a Saúde Reprodutiva. Falta confirmar o nº no Boletim Oficial, pois não se encontra nos arquivos da
ANP. Mas há confirmação que foi aprovada e promulgado pelo PR

O fraco engajamento do governo na luta contra o VIH/SIDA é visível, os recursos
disponibilizados não são de natureza financeira mas são valorizadas como contrapartida os
recursos humanos e as infra-estruturas. As despesas do governo no esforço de combate ao
VIH que representava 7 % caíram para 4,3% entre 2008 e 200923. Ou seja, conclui-se que a
contribuição do governo não acompanhou o crescimento do engajamento dos parceiros no
país.
Um marco histórico na acção nacional em favor da luta contra o flagelo, foi a promulgação da
lei nº 5/2007 relativo a Prevenção, Tratamento e Controle do VIH/SIDA, no dia 10 de
Setembro de 2007. Isso traduz a preocupação do Estado e do governo de enquadrar a resposta
nacional na legislação. A lei é sofisticada e procura bases na declaração universal dos direitos
humanos, na carta africana dos direitos do Homem e dos povos e ainda algumas convenções
importantes (eliminação da discriminação de todas as formas de discriminação a respeito das
mulheres; direito das crianças, protecção dos migrantes; declaração de Abuja sobre
VIH/SIDA). Infelizmente a lei adoptada é um texto tipo / standard, que foi sugerido por
parceiros regionais e que não foi adaptada ao contexto em Guiné-Bissau. Outra problema é
que a lei não foi implementada. Desde a sua aprovação na Assembleia em 2007, não foi feito
ninhum progresso no desenvolvimento dos regulamentos para a sua applicaçao. Carece de
regulamentação de estruturas de acompanhamento para as três dimensões (prevenção,
tratamento e controle);
Uma estratégia integrada de educação e informação baseada na articulação inter-ministerial
foi projectada, na qual prevê-se punição no caso de informações erróneas; No capítulo
dedicado às medidas de protecção, o legislador deu mais ênfase nos aspectos sancionatórios
do que nos aspectos preventivos e de cariz pedagógico. Este tipo de abordagem não favorece
a criação de dispositivos técnico-legais e operativas que permitem a blindagem de
procedimentos e processos de protecção, sem ser pelas sanções;
No capítulo da lei que versa sobre o papel atribuído à medicina tradicional, destaca-se a
criação de uma comissão de medicina tradicional que encarregar-se-á pelo recenseamento,
acreditação e controle das actividades tradi-terapeutas que operam no território nacional sobre
VIH, mas remete para um despacho ministerial da tutela, da regulamentação sobre a sua
composição e funcionamento. O legislador proibiu categoricamente o exercício da medicina
tradicional no tratamento do HIV, sem o prévio acordo da referida comissão, correndo o risco
de ser punido até 3 anos de prisão;
No que concerne a teste de despistagem e aconselhamento, o artº 16 salvaguarda o
consentimento na realização do teste, assegura em que condições os testes de despistagem
deverão ser feitos e orienta o Estado a engajar-se no encorajamento do teste voluntário, mas
só aos ditos indivíduos de alto risco de infecção. Estas formulações são vagas no sentido de
que quando solicita o Estado a engajar-se não faz focalização em que estrutura do Estado, por
um lado, e não visa todos os indivíduos, por outro.

23

Não se conseguiu criar uma linha orçamental específica para o VIH/SIDA no orçamento geral do Estado
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No capítulo que trata dos serviços da saúde e da assistência às pessoas portadoras do
VIH/SIDA, a lei garante os cuidados de saúde gratuita em todos os estabelecimentos públicos,
incluindo os especializados no tratamento do VIH/SIDA e ainda o direito à plena
participação; Isto é sem ter uma base económica para poder estimar o custo total, nem prever
nenhum mecanismo pelo seu financiamento.
No capítulo VI, dedicado às questões de confidencialidade médica, assegura as
responsabilidades das instituições médicas e do pessoal médico e paramédico e ainda todas
entidades com acesso à informação sobre os resultados de testes de despistagem, a garantirem
o segredo profissional sobre o estatuto serológico da pessoa que está a viver com VIH. O
legislador salvaguardou algumas excepções (i.e. quando uma pessoa da saúde é chamada a
testemunhar perante um juiz devido a um procedimento judicial em que a determinação do
estatuto serológico é uma questão fundamental do litígio). Contudo, o legislador previu ainda
os mecanismos do anúncio aos cônjuges, parceiros sexuais como também aos menores e
maiores protegidos, regulamentou as sanções por violação da confidencialidade, que varia de
dois a dez anos de prisão e ainda de uma multa em dinheiro.
No capítulo VII, sobre os actos discriminatórios, denota-se quase que uma preocupação
exclusiva do legislador com situações potenciais discriminação nos espaços públicos (locais
de trabalho, escolas, viagem, isolamento, serviços de crédito e seguros), mas não considera
situações domésticas e/ou familiares e comunitárias, onde tem prevalecido praticas
discriminatórias consideráveis, portanto uma das acções menos conseguidas pelo legislador e
que vale a pena actualizar.
No último capítulo (VIII), relativo à transmissão voluntaria do VIH, o legislador prevê penas
aos autores e cúmplices entre dois a doze anos de prisão.
Fez-se debates sobre a lei nos diferentes ministérios e divulgação nas regiões e para
profissionais de saúde. Mas pouco foi feito para a tradução da lei nos diferentes meios
profissionais.
Em 2010, o país adoptou a Lei x/2010 da Saúde Reprodutiva que inclui também aspectos
ligados a VIH/SIDA. Caso concreto, na alínea f) do art.º 15 do capítulo V dedicado aos
cuidados e serviços de saúde da reprodução, é destacado o tratamento e a prevenção das
infecções sexualmente transmissíveis (ICT) e VIH/SIDA às grávidas; Por fim, no capítulo VI
(disposições penais), o art.º 19 que debruça sobre as condições de incriminação, prevê no seu
ponto 2. b) qualquer transmissão voluntária do VIH/Sida são incriminadas e penalmente
reprimidas.
No trabalho de grupo, houve debate para procurar saber o qual foi um “maior evento
nacional” na Guiné-Bissau, mas gerou-se um amplo consenso para dizer que de uma maneira
geral, o VIH é pouco visível. Podemos mencionar a última campanha para as eleições
presidenciais (2009) onde a questão do VIH/SIDA foi mencionada, e a conferência nacional
sobre o VIH em Bissau em Dezembro de 2007 com a presencia do Presidente da Republica.
Este objectivo foi considerado pela avaliação como parcialmente atingido.
Objectivo específico 4.2: Levar a cada sector, público ou privado assim como a sociedade
civil a apropriar-se da luta contra SIDA como uma urgência
nacional
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Tabela 53
Indicadores
Proporção das instituições nacionais com aspectos
de luta contra SIDA nos seus planos de acção
Proporção de ministerios chaves que executaram
os seus planos de acção sobre VIH/SIDA
Numero de ONGs activamente implicados no
planeamento, orçamento e monitorização e
avaliação das actividades de VIH/TB
Proporção de grandes empresas que têm uma
política e programa de resposta no local de
trabalho

Situação em 2010
Aproximadamente 50% dos ministérios do governo
tem um plano de acção
Equipas e pontos focais foram activos no sector de
educação, defensa, interior, agricultura, transporte,
saúde, comércio, administração territorial
São organização implicadas nos trabalhos do Comité
Nacional de Seguimento & avaliação
Algumas, mas não chega a metade

Enquanto nenhum documento de política nacional de luta contra SIDA foi produzido, muitas
actividades de advocacia foram desenvolvidas ao nível do SNLS em favor do VIH/SIDA,
incluindo advocacia a nível internacional, como foi o caso da organizaçao da terceira
conferência internacioanal sobre o VIH/SIDA, em Bissau, que contou com a com a
participaçao do Presidente da Republica (finais de 2007) e a conferência internacional da
CPLP sobre VIH/SIDA em Portugal (2009). Também o Ministro da Educação esteve presente
tanto no conselho nacional e luta contra Sida de Fevereiro de 2010como durante a campanha
de despistagem, reforçando o engajamento político dos decisores.

Houve dois fóruns que funcionaram com apoio técnico dos parceiros entre 2007-2008 e um
segundo sob a iniciativa do representante da ONUSIDA em 2009. Estes fóruns embora
previstos no documento do PEN, não foram tomados em conta ou tido como prioridade pelo
actual SNLS
Foram levadas a cabo numerosas actividades foram implementadas com vista a reforçar a
capacidade técnica dos intervenientes, a destacar: constituição dos pontos focais nos
ministérios, formação ao nível das sedes regionais antes de 2009, formação em gestão de 20
ONGs em 2010, formação de diferentes índoles para os técnicos de saúde pela CSLS.

Os indicadores previstos são dificilmente mensuráveis, tendo em conta que no momento deste
exercício, não havia uma cartografia de todos os parceiros devidamente documentada que
permitisse estruturar as respostas.
Este objectivo foi considerado pela avaliação como parcialmente atingido.

Objectivo específico 4.3: Melhorar a capacidade de mobilização dos recursos adicionais e
aprimorar a gestão financeira para atingir os objectivos do PEN
Tabela 54
Indicador
Existência de um plano de acção único a cada nível de
coordenação

Em 2010
Diferentes planos existe no SNLS, mas a integração
é difícil, o pano de acção do FM sendo o mais
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prioritário de todos
Percentagem de estruturas de coordenação com a
capacidade de implementação

ND

A primeira estratégia visava reformar os órgãos de coordenação
Sobre o incentivo dos doadores, nomeadamente do Fundo Mundial, realizou-se em 2008 a
reestruturação e reforma do CNLS, o orgao cargado da coordenação da resposta nacional.
Esta reforma inclui sobre tudo uma reforma do SNLS. Uma comissão foi criada sob a tutela
do Ministro de Saúde com o apoio do grupo temático das Nações Unidas que remodelou o
organigrama do SNLS e redigiu novos termos de referência. Isso permitiu a assinatura da
subvenção de 44 milhões de dólares americanos da sétima ronda, um montante nunca atingido
no país para a luta contra VIH/SIDA
O modelo anterior das estructuras decentralizadas do CNLS, 5 núcleos regionais (Bafata,
Gabu, Cacheu, Oio e Bissau), não foi continuado e as sedes regionais foram progressivamente
extintos, e após um período de transição foram estendidas às ONGs activas nas regiões.
Um recrutamento internacional foi lançado para os 6 postos de directores e do Secretariado
Executivo, e um anúncio publicado em “The Economist”, num processo que terminou em
finais de 2008, com a chegada dos directores em Janeiro e o recrutamento da equipa local em
Março 2009, respectivamente. Foi uma reforma radical que envolveu muitos esforços e criou
muita animosidade entre os diferentes intervenientes, especificamente no que concerne ao
recrutamento de expatriados.
Contudo, houve discussões abertas e durante a avaliação sobre o estatuto do SNLS (entre
ligação governamental estreita vs autonomia), algo que ficou como um apêndice do governo.
O SNLS dispõe de um plano de acção baseado na subvenção do Fundo Mundial, constatou-se
que tem enfrentado alguma dificuldade em integrar as diversas intervenções, mas mesmo
assim, não foi razão de impedimento para a assinatura de protocolo anual com as Nações
Unidas e a renovação do acordo para os ARV no âmbito da cooperação bilateral com o Brasil.
No domínio da gestão, um progresso enorme foi realizado com a organização de uma
Direcção Administração e Financeira, capaz de gerir verbas de grande dimensão, contratos
com vários tipos de parceiros, prestação de contas ao Fundo Mundial de uma maneira
satisfatória, razão pela qual, o SNLS obteve como nota de avaliação de desempenho no
terceiro trimestre de 2010 pelo LFA de B1, uma nota nunca atingida pelo país. Por fim,
assinala-se também o facto de que não existia nenhum indicador de medição.
Desafio: o SNLS tem duas capacetes: 1) coordenador da resposta nacional e 2) beneficiário
principal do Fundo Mundial. Esta situação causa uma sobrecarga de trabalho para o pessoal
do SNLS e uma confusão de tarefas.
Mecanismos e pratica da coordenação xxxxxxxxxxx
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A segunda estratégia estava direccionada no sentido de reforçar a integração das acções
dos actores.
Se ao nível do SNLS, as tarefas e os deveres foram redefinidas, não foi de igual modo o
relacionamento com outros actores. O Papel do CCM (Comité de Coordenação Sectorial)
encarregue das subvenções do Fundo Mundial, como estrutura multissectorial, inclui muitos
actores que o SNLS tem que coordenar ou financiar. por outro lado o CCM tutela e
supervisiona o SNLS em todos os assuntos relacionados com a subvenção do Fundo Mundial
cuja a gestão é feita pelo SNLS. No documento do PEN, o CCM é apresentado com um alterego do SNLS, mas as duas instâncias são de naturezas diferentes. Para o CCM, trata-se da
coordenação dos fundos do FM para as três doenças. Enquanto que para o SNLS, tem haver
com a coordenação das actividades e fundos para a luta contra VIH/SIDA.
A missão da avaliação apurou que a ausência de um fórum técnico criou conflito entre o CCM
e os outros actores o que impediu uma sinergia dos esforços. Num país cuja dimensão é
pequena, verifica-se que são as mesmas pessoas a ocupar vários lugares. Foi sugerida que está
questão deve ser agendada e discutida. A criação dum verdadeiro Comité Sectorial de Saúde
(o que falta ainda) poderá levar a integrar o CCM como instância representante dum doador
principal do sector da saúde. O processo de criação pode inspirar-se do mecanismo
implementado pelo Fundo Mundial para os CCM.
Ao nível da intervenção regional, a situação simplificou-se pelo facto de não ter mais
estruturas descentralizadas do SNLS. A capacidade técnica dos actores a diferentes níveis
recebeu uma atenção específica com as formações os directores e quadros nacionais
(seguimento & avaliação, contabilidade, …), formação ainda que tende a perseguir.
O orçamento de funcionamento da estrutura de coordenação restou é financiado quer pelo
Banco Mundial (até 2008) como pelo Fundo Mundial (desde 2009).
No domínio da planificação não existem sessões de planificações operacionais com os
parceiros, e faltam ainda indicadores de desempenho no domínio da coordenação. Fica a ideia
que o fórum técnico trabalha num ambiente no qual se gerou alguma confusão entre os papéis
de um fórum técnico e de um comité de S&A, na medida que este último (Comité de S&A)
não consegue e nem vai jogar o papel de um fórum técnico implicado na planificação e a
remodelação dum plano de acção multissectorial.
A terceira estratégia era de reforçar as capacidades de gestão. Neste domínio, muitas
intervenções foram conseguidas, destacando o manual de procedimentos do SNLS (2009), o
guião para o seguimento avaliação, a revisão do protocolo de atenção integrada para as
PVVIH e o guião para o uso de sangue. Mas faltam ainda as normas e o padrão para análises
dos planos de acções e de uma maneira geral, do desempenho técnico dos actores.
No que concerne ao controlo de qualidade a nível da gestão, o SNLS no quadro do manual
interno e para o efeito de seleccionar beneficiários do Fundo Mundial, criou um procedimento
de avaliação dos parceiros (questionário com pontos que determine os montantes que podem
receber). Organizações locais beneficiam de serviços de auditória (3 dias por mês) para os
ajudar a preparar relatórios e providenciar formação. Um especialista local em finanças faz
um trabalho prévio de auditoria das contas do SNLS todos os anos, antes de proceder a
auditoria oficial. A cada trimestre, todos os directores recebem uma lista das despesas feitas
nas secções do orçamento sobre a sua responsabilidade. E o agente do Fundo Mundial
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(nomeado LFA) realiza missões trimestrais para verificar relatório do SNLS e todos os
relatórios das organizações sub-beneficiarios.
Globalmente, este objectivo é considerado como atingido, com consenso.
Objectivo específico 4.4: Reforçar a capacidade técnica de implementação das actividades de
luta contra SIDA
Tabela 55

Indicador

Comentário

Percentagem de estruturas de luta contra o VIH/SIDA que oferecem
serviços de qualidade segundo as normas nacional

Não existe um mecanismo de
acreditação formal, mas a CSLS dá a
luz verde para abrir o serviço

Percentagem das instituições implicadas na luta contra SIDA com
planos de formação e reciclagem dos respectivos profissionais e
activistas

ND

Percentagem das instituições de referência que realizaram o controlo
de qualidade das actividades essenciais sob sua responsabilidades

ND

A primeira estratégia era de confiar as instituições de referência nacionais a formação e
reciclagem dos técnicos e activistas
Não está bem definido o mandato das estruturas nacionais de referência relativamente à esta
questão e este aspecto foi discutido durante as sessões de avaliação por um grupo de trabalho.
Constatou-se que a descrição da actividade é vaga. Sendo que no trabalho de grupo, foi
reforçado o facto de que falta uma renovação e descrição do papel de cada estrutura.
No tocante à formação, ficou comprovado que existem muitas iniciativas de formação, mas
descoordenadas e sem um plano global. A supervisão foi retomada de maneira sistemática em
2010 com o SNLS e CSLS trabalhando conjuntamente. Antes, cada parceiro realizava
supervisões separadas. As qualidades das intervenções não estão devidamente avaliadas.
Existem directrizes para os locais de prestação de serviço de VIH/SIDA e também houve uma
iniciativa de apadrinhamento (11 padrinhos para apoiar os CTA em todo país, no quadro do
projecto) que a CSLS implementou com sucesso (apoio do projecto AWARE – USAID).
O projecto da Saúde reprodutiva financiada pelo FNUAP trabalhou muito também neste
sentido, especialmente no domínio de higiene, da gestão dos insumos e do tratamento das
IST. A lista de todas as pessoas formadas está elaborada e compilada pela CSLS. E é somente
a partir desta informação que o plano de supervisão e de reciclagem poderá ser feito.
A formação dos técnicos para a gestão do sangue foi organizada pelo CENAS e igualmente
foi procedido a reciclagem dos técnicos de laboratórios pelo LNSP (2010). Mas as formações
dependem da disponibilidade de financiamento assim como as supervisões, o que fez com que
sem um plano e fundos segurados, tudo fique ainda mais vulnerável com o risco de
desorganização.
A segunda estratégia era de providenciar assistência técnica residencial. Isso foi feito no
quadro do concurso internacional para reformar o SNLS. Nos 6 postos abertos, dois foram
para quadros guineenses (secretario executivo e director de seguimento & avaliação), e quatro
para expatriados. Esta configuração era prevista até a avaliação a meio termo. Ainda não está
definido se este processo será mantido ou não. Como as funções de coordenação da resposta
nacional e do gestor do fundo VIH do Fundo Mundial estão misturadas no SNLS, é provável
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que a decisão seja influenciada pelo próprio FM com base na sua visão das capacidades
nacionais actuais para assumir as responsabilidades para a segunda fase da subvenção.
Houve debate no grupo de trabalho para saber se a presença dos expatriados era ainda
indispensável, tendo em conta a característica temporária da composição actual
“internacional” do SNLS e o custo adicional que representa. Põe-se em questão a avaliação
técnica e objectiva das capacidades do pessoal, a comparar com as exigências tanto ao nível
interino (nacional) como ao nível internacional, associado aos meios a adoptar para constituir
uma equipa adequada com os desafios presentes. Um certo grau de nacionalismo e a busca da
melhor eficácia técnica não são sempre compatíveis, e o grupo de trabalho sugere que haja
debate sobre o assunto.
Mencionar a capacidade técnica das organizações parceiros e o grão de utilização pelo SNSL
e /ou na resposta nacional.
Coordenaçao técnica: grupos de trabalho técnicos XXXX
Globalmente a avaliação considera este objectivo foi considerado como atingido.
Objectivo específico 4.5: Implementar um mecanismo de mobilização de recursos para a luta
contra SIDA a todos os níveis
Tabela 56

Indicador

Comentário

Percentagem de recursos mobilizados em relação às
necessidades

De acordo com a estimativa feita inicialmente e o
montante gastos em 2008 e 2099, somente 60% dos
recursos foram utilizadas. Mas para a subvenção da
ronda 7, a taxa de execução será cerca de 54%.

Número de parceiros (internos e externos) implicados
na luta contra SIDA

104 parceiros foram engajados na luta contra
VIH/SIDA na Guiné-Bissau até 2010, das quais 17
são parceiros financeiros (5 governos, 7 organizações
internacionais, 1 organização regional, 1 ONG
internacional, 2 de pesquisa, e 1 religiosa)

Este objectivo tinha duas estratégias: reforçar a capacidade financeira a todos os níveis,
e fazer advocacia para angariação de financiamento PEN.
O projecto de criação de um Fundo Comum Descentralizado do VIH nunca se concretizou,
para além de um estudo foi feito e uma conta bancária aberta. Assim todas actividades
referentes não foram realizadas. Embora não é considerado como uma prioridade, mas o
conceito é encarado como relevante. A ideia inicial era do governo fornecer fundos para
acções na periferia, fundos estes que ainda não foram desbloqueados.
O documento de advocacia para o apoio financeiro dos parceiros não foi realizado, mas a
advocacia é realizada sem um quadro orientador, a medida das oportunidades que o contexto
proporcionar. Está previsto que ao nível regional, que a advocacia se faça com o apoio dos
governadores, o que não se verificou. Mas a implicação de alguns governadores é uma
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realidade em algumas regiões, o que a avaliação considera de muito positivo, podendo ser
visto como um efeito em não deixar sedes regionais de se açambarcarem tudo.
Por fim, constatou-se que houve muitas oportunidades e actividades de angariação de recursos
a favor da luta contra VIH/SIDA. A título ilustrativo, convénios de parcerias foram
estabelecidos com a banca (Ecobank, BAO, BRS) e alguns grupos empresariais nacionais
como a (MTN, Lenox, Malaika, etc…), mas que não produziu efeitos significativos
comparados com os fundos internacionais.
De uma maneira geral, houve consenso para considerar que este objectivo não foi
atingido.
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DISCUSSÃO DAS CONTRIBUICÕES
NACIONAL À EPIDEMIA DO VIH.

DO

PEN

A

RESPOSTA

Após à revisão do contexto, dos meios engajados e do grau de progresso de cada objectivo,
resposta nacional ao VIH/SIDA como tradução do PEN será discutida em termos de
efectividade, eficiência, relevância, e efeitos e impactos.
A discussão basear-se-á sobre as evidências e os consensos dos grupos de trabalho e
sobretudo nas acções qualitativas.

Eficácia
No total, 66 actividades previstas sobre 195 foram consideradas como já realizadas (34%), 98
em curso de realização ou parcialmente realizadas (50%) e 31 das actividades foram avaliadas
como não realizadas (16%) ainda (ver lista abaixo). O quadro seguinte resume o estatuto das
actividades em relação aos seus objectivos (ver em anexo par os pormenores por actividade).
O grau de do cumprimento das actividades foi analisado nos grupos de trabalhos, e rediscutido no dia do ateliê de trabalho. A medição dos objectivos foi determinado a partir dos
valores dos indicadores, ou seja, houve de um lado a avaliação das actividades e de um outro
a avaliação dos objectivos através de um esquema de 3 cores que permitisse avaliar até que
ponto as actividades foram totalmente, parcialmente ou não realizadas.
Nos 22 objectivos, 7 foram considerados como atingidos, 9 em curso de realização, e 6 não
cumpridos. Nem todos os objectivos representam a mesma quantidade de trabalho e o
respectivo investimento, mas verifica-se um certo desequilíbrio entre elas e de maneira
resumida:
Os 7 objectivos considerados como “atingidos” abordam com as seguintes áreas:
1. a utilização do preservativo nas relações sexuais a risco
2. as condições de segurança das transfusões sanguíneas
3. o acesso ao tratamento antiretroviral para 80% das PVVIH elegíveis
4. a redução da vulnerabilidade dos OCV
5. a determinação da prevalência e tendências do VIH em diferentes grupos
6. a melhoria da capacidade de mobilização dos recursos adicionais para o PEN
7. o reforço da capacidade técnica de implementação das actividades de luta contra VIH
Os 6 objectivos considerados como “não atingidos” e sem mudança visível referem-se a:
1. a não redução da proporção da população com IST
2. a não redução da prevalência do VH no grupo dos profissionais do sexo
3. a persistência de um clima de estigmatização das PVVIH
4. a ausência da monitorização dos germes responsáveis das IST, VIH, tuberculose
5. a ausência de conhecimento do peso da epidemia em diferentes sectores
6. a ausência de um mecanismo de mobilização de recursos para luta contra o VIH

80

RESULTADOS ATENGIDOS: OBJECTIVOS ESPECIFICOS E ACTIVIDADES

Accesso universal a prevençao

Baseline
(2006)

2010

Meta 2010

Fonte

Opinao

Actividades Coerencia de
Quase
Quase
Parcial
nada
tudo

Objectivo
Geral 1
Elevar de 7% para 60%, a proporção da população, com
ênfase nos jovens, que conhece e identifica
correctamente, pelo menos, três vias de transmissão do
Objectivo
específico 1 VIIH/SIDA

7%

22%

60%

CAP 2010

parcial

33%

59%

60%

CAP 2010

atengido

Reduzir de 8% para 4%, a proporção da população
sexualmente activa que declara ter tido uma IST nos
Objectivo
específico 3 últimos 12 meses

8%

9%

---

CAP 2011

nao atengido

Aumentar para, pelo menos, 30% a proporção da
população sexualmente activa que conhece o seu estado
Objectivo
específico 4 serológico.

(<11,5%)

17%

30%

CAP 2012

parcial

< 17%

57%

50%

dados SNLS

parcial

100%

100%

100%

relatorio
CNAS

atengido

ND

ND

100%

nao ha dados parcial

27%

39%

ND

Baseline
(2006)

2010

Meta 2010

Aumentar, de 33% para 60%, a utilização do preservativo
Objectivo
específico 2 nas relações sexuais ocasionais nos últimos 12 meses

Garantir o pacote integrado de PTV para, pelo menos,
Objectivo
específico 5 50% das mulheres em CPN
Garantir, que 100% das transfusões sanguíneas continuem
sendo feitas em condições de segurança segundo as
Objectivo
específico 6 normas
Assegurar as condições mínimas de prevenção da
infecção por exposição ao sangue e aos materiais picantes
Objectivo
específico 7 e cortantes em 100% das estruturas de saúde
Reduzir a prevalência das IST/VIH nas profissionais de
Objectivo
específico 8 sexo

Redução do impacto do vih/sida
Objectivo
Geral 2

Melhorar as condições de vida às pessoas infectadas e afectadas pelo VIH/SIDA

Objectivo
específico
2.1

22%
Objectivo específico 1: Garantir acesso ao tratamento
(T4-2007)
das IO e TARV a 80% de PVVIH elegível ao tratamento

Objectivo
específico
2.2

Objectivo específico 2: Garantir acesso aos cuidados e
apoio comunitário às pessoas infectadas e afectadas pelo
VIH/SIDA

Objectivo
específico
2.3
Objectivo
específico
2.4

68%
(T3-2010)

estudo
sentinela

Fonte

3

3

12

6

coerente. 4 actividades
levaram debate

7

4

coerente

3

coerente

2

2

coerente

2

3

2

coerente

1

5

5

bastante coerente

1

5

1

coerente. 1 actividade com
debate

3

3

a dimensao e/ou o alcance
das actividades nao foram
sufficientes

nao atengido

Opinao

Actividades Coerencia de
Quase
Quase
Parcial
nada
tudo

60%

dados SNLS

atengido

4 organisaçoes tem
programa

2526
PVVIH

dados SNLS

parcial

Objectivo específico 3: Reduzir a vulnerabilidade dos
OCV infectados e afectados pelo VIH /SIDA

ND

> 6000

3 640

dados SNLS

atengido

Objectivo específico 4: Reduzir a estigmatização das
pessoas infectadas e afectadas pelo VIH/SIDA.

ND

ND

ND

grupo de
trabalho,
ICPN

nao atengido

julgamento objectivo e
actividades

3

13

9

3

1

julgamento objectivo e
actividades
bastante coerente, mas 5
actividades com debate

coerente

5

1

o resultado foi melhor de
que se podia esperar

3

3

a dimensao e/ou o alcance
das actividades nao foram
sufficientes

Reforço da Vigilância da epidemia, seguimento e avaliação e promoção da pesquisa operacional
Baseline
(2006)

2010

Meta 2010

Fonte

Opinao

Objectivo Dispor de informações epidemiológicas, comportamentais e socioculturais completas e fiáveis sobre a dinâmica e o impacto da
Geral 3
epidemia de modo a permitir uma melhor orientação das intervenções e repartição racional dos recursos mobilizados.
Objectivo
específico
3.1

Determinar a prevalência e a tendência da epidemia e dos
estudos TS, motorista, HSH,
comportamentos de risco na população geral e no seio dos
prevalencia
grupos vulneráveis prioritários

Objectivo
específico
3.2

Monitorar a sensibilidade dos germes responsáveis pelas
ISTs aos antibióticos, a resistência aos ARVs e a
coinfecção VIH/TB

Objectivo
específico
3.3

INASA,
UNICEF

atengido

Actividades Coerencia de
Quase
Quase
Parcial
nada
tudo

1

8

julgamento objectivo e
actividades

8

coerente

atelier dia 16 nao atengido

1

4

a dimensao e/ou o alcance
das actividades nao foram
sufficientes

nao ha estudo. % dias hospitalizaçao
Determinar o peso da epidemia sobre os serviços de saúde 28% (Mansoa) Camas occupadas
HNSM >60%
e noutros sectores

atelier dia 16 nao atengido

2

1

coerente

Objectivo
específico
3.4

Tornar operacional, o Sistema Nacional Único de Informaçao disponivel, actualizada,
Seguimento e Avaliação das actividades de luta contra retroinformaçao a melhorar
SIDA na Guiné-Bissau

atelier dia 16 parcial

2

1

coerente

Objectivo
específico
3.5

Reforçar a capacidade nacional em matéria de pesquisa Formaçao feita
operacional

4

3

coerente

ND

ND

ND

atelier dia 16 parcial

1

Reforma da coordenação para melhorar a parceria e mobilização dos recursos
Baseline
(2006)

2010

Meta 2010

Fonte

Opinao

Objectivo Implicar todos os intervenientes na luta contra o SIDA com vista à melhorar a eficácia e a
Geral 4
eficiência da resposta nacional

Actividades
Quase
Quase
Parcial
nada
tudo

Coerencia de julgamento
objectivo e actividades

Objectivo
específico
4.1

Obter um engajamento político-institucional forte na luta
contra SIDA a todos os níveis

grupo
trabalho 15
dez

parcial

4

2

2

bastante coerente, 3
actividades levaram
debates

Objectivo
específico
4.2

Levar a cada sector, público ou privado assim como a
sociedade civil a apropriar-se da luta contra SIDA como
uma urgência nacional

grupo
trabalho 15
dez

parcial

1

2

1

coerente, 2 actividades
com debate

Objectivo
específico
4.3

Melhorar a capacidade de mobilização dos recursos
adicionais e aprimorar a gestão financeira para atingir os
objectivos do PEN

grupo
trabalho 15
dez

atengido

2

9

4

objectivo atengido embora
as actividades nao foram
feitas como esperado (3D)

Objectivo
específico
4.4

Reforçar a capacidade técnica de implementação das
actividades de luta contra SIDA

grupo
trabalho 15
dez

atengido

4

2

bastante coerente

Objectivo
específico
4.5

Implementar um mecanismo de mobilização de recursos
para a luta contra SIDA a todos os níveis

grupo
trabalho 15
dez

nao atengido

3

3

bastante coerente

5
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Duma maneira geral, existe uma coerência entre a realização das actividades e o
cumprimento dos objectivos referentes, o que quer dizer que o objectivo é cumprido.
Muito embora mediante certo grau de incoerência nos seguintes aspectos:
1= Prevalência do VIH não reduzida nas profissionais do sexo: as actividades foram feitas de
maneira bastante satisfatória, com um melhor conhecimento do grupo e o início de uma
estratégia especifica para este grupo. Mas como pode se ver no quadro, é provável que uma
proporção reduzida das profissionais do sexo beneficie dos programas de prevenção.
2= Redução da vulnerabilidade dos OCV: a apreciação das actividades mostrou que há ainda
progressos a serem feitos ou ficou a impressão de que pouco estava a ser feito. Devido aos
progressos feitos em 2010 relativamente ao número de órfãos beneficiários o objectivo
quantitativo foi atingido; Mas o objectivo quantitativo foi atingido, devido a progresso
importante do ano 2010 no número de órfãos beneficiários. É necessário dar-se mais atenção
aos números que revelam tendências e mudanças sociais.
3= Redução da estigmatização das PVVIH. As actividades de apoio foram realizadas, mas
trata-se de uma realidade social complexa que levara tempo a mudar e tal só será possível se
houver a vontade e engajamento para se dar a continuidade das actividades previstas.
4= Monitorização laboratorial dos germes e vírus (IST, VIH, TB): Os laboratórios foram
reabilitados e o LNSP recebeu todo apoio planeado, muito embora houvesse outros aspectos a
considerar. Mas o objectivo chamava para mais de que equipamento: protocolos de pesquisa,
financiamento, e uma claridade na missão que talvez o LNSP ainda não dispõe.
5= Obtenção dum engajamento político-institucional forte na luta contra VIH/SIDA. O
objectivo foi considerado como parcialmente atingido, embora poucas actividades tenham
sido foram realizadas. O progresso registado pode ser subestimado na ausência de critérios
objectivos.
Conclui-se que o domínio mais avançado é o eixo 2 – o da redução do impacto, No total, o, e
os três outros domínios caminham no bom sentido apesar de termos constatado que algumas
actividades não foram enquadradas
Durante o exercício da avaliação e discussão em planaria, houve consenso fácil relativamente
a todas as actividades e domínios, havendo, contudo, actividades e objectivos que foram
objecto de debate e pontos de vistas divergentes, eis os tópicos:
•
•
•
•
•
•

1.1.1.1. Não existência dum plano de comunicação social
1.1.1.4&9 Falta de apoio técnico e de mecanismo de validação para produzir e
difundir materiais e suportes de comunicação (kit):
1.1.1.14 Como os políticos e deputados estão envolvidos, 1 de Dezembro, sessão de
Assembleia Nacional Popular de 2010.
1.7.2.3. Disponibilizar kits de profilaxia pós-exposição (PPE)
2.1.1.2. Realidade duma subvenção a 100% do tratamento e dos exames
complementares aos PVVIH
2.1.2.2&4. Acreditação das estruturas com melhor performance no TARV e outros
serviços como estruturas de referência, e reforço da capacidade técnica aos serviços
que não reúnem critérios de acreditação
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•
•
•
•
•
•

2.1.4.2&4. Apoio logístico aos serviços responsáveis pelo aprovisionamento e gestão
dos ARVs (meios de transporte, cadeia de frio, condições de armazenamento), e o
aprovisionamento regular dos medicamentos e materiais médicos para os serviços
2.2.1.1. Assegurar apoio nutricional aos PVVIH sob TARV
4.1.1.2. Formulação dum plano de acção para os líderes de diferentes grupos
4.1.1.5 Programação de intervenções de advocacia durante maiores eventos políticos
4.2.2.4. Uma linha orçamental específica para o Programa VIH/SIDA
4.3.2.1. A clareza e reforço do papel de cada estrutura de coordenação da luta contra
SIDA e o reforço da capacidade técnica da estrutura de coordenação da execução do
PEN e o papel dos expatriados

Será interessante verificar se estes mesmos pontos foram tidos em conta na análise das forças
e fraquezas e é recomendável que estes temas sejam discutidos e pensados num novo ciclo de
planificação. Houve no entanto, actividades que não foram realizadas e que receberam, pelos
diferentes grupos de trabalho, a cor vermelha. O grau da prioridade para cada actividade
consta no quadro que se segue:

Tabela 57

Actividades consideradas como não realizadas
1
2

Ausência de um grupo técnico de apoio sobre a comunicação e mobilização social
em VIH/SIDA
Elaboração de módulos de formação de formadores em diferentes sectores e guias
de mobilização sociais
Falta de implementação do plano nacional de apoio aos OCV

3
4
5
6
7

Definir, validar e adoptar uma politica/estratégia nacional de luta contra as IST
Aprovisionamento das estruturas com medicamentos, reagentes e consumíveis
para tratamento das IST
Determinar uma posição clara no que concerne á alimentação das crianças
nascidas de mães seropositivas
Implicar os líderes de opinião comunitários na causa de PTV (em relação com o
plano de saúde comunitário e redução mortalidade MI do MINSA)
Programas de informação sobre as vantagens de PTMF nas comunidades

8
9
10
11
12
13
14

Formar/reciclar prescritores sobre utilização racional de sangue
Criar procedimentos, informação e condições para a prevenção aos pos-exposiçao
Ausência de procedimentos de acreditação, e esclarecer a questão das estruturas de
referencia
Garantir o sistema de controlo de qualidade dos ARVs
Implementar um diagnóstico precoce da infecção VIH nas crianças
Fornecer boletins epidemiológicos de VIH/SIDA, IST, TB
Seguimento microbiológico laboratorial dos germes das IST

15
16

Realizar um estudo de impacto do VIH em diferentes sectores

Prioridade
Alta
Após da redacção
dum plano de
comunicação
Médio: existem
actores já activos no
domínio
Alta
Alta
Alta
Alta
Médio
cobertura já subiu
em 2010
Médio
Alta
Alta
Baixo
existe fornecedores
Alta
Alta
Médio, após duma
estratégia eficaz de
luta contra as IST
Alta
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17
18
19
20
21
22

Formular um plano de acção de advocacia para os líderes e programar actividades

Alta

Elaborar documentos jurídicos em diferentes domínios para melhorar a prevenção
nos grupos expostos a alto risco de infecção de, lutar contra o abuso sexual da
criança/mulher
Elaborar uma politica nacional multissectorial de luta contra VIH/SIDA

Alta

Definir o estatuto jurídico do SNLS
Criação e implementação do Fundo Comum Descentralizado do SIDA
Formular documento de advocacia para o apoio financeiro dos parceiros

Médio
Após do PEN
Médio, a estrutura
actual faz o trabalho
Médio,
Financiamento existe
Alta

Houve actividades não previstas mas que tiveram impacto na resposta nacional:
Tabela 58

Estratégia de clínicas móveis para
profissionais do sexo (2009)

Impacto sobre
resultados

Promotor

A programar

Alto

ENDA

Sim

Ainda não

ENDA/ONUDISA

Cada x anos

Médio

ONUSIDA

Sim

Alto

CSLS/MINSA

Sim

Ainda não

ONUSIDA/ENDA

Sim

Sobre o grupo dos
jovens
Sobre os órfãos

UNFPA/AGUIBEF

Estudo HSH (2010)
Medição dos gastos VIH (2009)
Campanha nacional de despistagem
(2008, 2010)
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Eficácia do programa para a detecção dos novos casos de VIH :
Qual é o desempenho do sistema nacional relativamente aos casos detectados em relação aos
novos casos totais? Em outros termos, qual é a taxa de detecção? Sem dispor de informação
de tipo longitudinal nem de pormenores de casos notificados, podemos comparar os
elementos seguintes:
Tabela 59

2007
2008
2009
2010*

Novos casos Novos
(estimativa
casos
SPECTRUM) (SIS)
2 300
862
2 100
1277
2 100
1 453
(2 100)
ND

Novos casos
Detectados (SNLS)
(DA+PTME=total)
563 + 497= 1 060
3397+ 551 = 3 948
2553+ 745 = 3 307
4026+ 1099 = 5 125

Novos casos
Que chegam
seguimento
2 175
2 830
2 798
3 077

* 3 trimestres

É difícil interpretar o quadro precedente, mas algumas ilações podem ser feitas
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- Existe entre os anos uma tendência oposta entre as estimativas do modelo SPECTRUM que
baixa, e os dados dos SIS e SNLS que aumentam, embora em proporção diferenciada. Isto é
por causa do melhor desempenho do programa nacional (melhoria da detecção dos casos
incidentes e prevalentes) a identificar pessoas já infectadas.
- Existem mais casos a serem notificados nos dados dos sítios que nas estatísticas do SIS. A
razão se prende talvez pelo facto de que o SIS não capta todos os casos (dados mais baixos),
e os dados dos sítios podem incluir as mesmas pessoas que foram despistadas varias vezes
(dados subestimados cerca de 10-15%).
- Existe novos casos a serem detectados do que novos casos a serem seguidos: existe uma
certa inércia das pessoas seropositivas para aderir ou estarem em seguimento. Pode haver
problema de capacidade de seguimento que complica a integração dos detectados nas
consultas, especialmente com a concentração e centralização actual de cuidados VIH. Quer
dizer que existe um grupo de pessoas seropositivas que sabem do estatuto serológico mas que
não estão em seguimento. Há estratégias a desenvolver para limitar essas “percas”. Com uma
correcção de 15 % dos “detectados”, pode se estimar a perda entre os “detectados” e os
“seguidos” cerca de 10%.

Eficiência
Eficiência económica
Há poucas informações que permitem ligar o volume das actividades com o montante
definido para este efeito, o sistema de informação não permite ainda fazer este tipo de análise
e só foi possível calcular estimativas de alguns custos unitários com os dados do MEGAS.
Despistagem voluntaria e diagnostico
Custo
total Nível anual de Custo unitário Custo unitário
x1000 CFA
actividade
por despiste
(US$= 512CFA)
(CFA)
2008 (rotina)
126 700
13 132
9 600 CFA
18,8 US$
2009 (rotina)
16 500
10 343
1 600 CFA
3,1 US$
2008-2009
143 200
23 475
6 100 CFA
11,9 US$
2010 (campanha)
25 000
24 310
1 100 CFA
2,1 US$

Tabela 60

O custo de despistagem variou muito entre 2008 e 2009, e por isso fez-se a média dos 2 anos,
para se chegar a um preço unitário de 6 100 CFA (quase 12 US$). E compatível com o custo
de 15 US estimado no resource-need model para uma estratégia de rotina. Mas durante a
campanha, o custo caiu à 2,1 US com a metade da despesa em camisolas, quer dizer que o
custo por despiste numa campanha é incluindo entre 1 e 2 US$, ou seja 10 vezes menos de
que durante a rotina.

Despistagem no quadro da PTMF
Custo
total Nível
de Custo unitário
Custo unitário
x1000 CFA
actividade
(CFA)
(US$)*
2008 (rotina)
60 000
8 235
7 300 CFA
14,2 US$
2009 (rotina)
105 000
13 864
7600 CFA
14,8 US$

Tabela 61
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O custo de despistagem em PTME é coerente entre os dois anos. É mais elevado que a
despistagem simples e chega as estimativas do modele de 15 US$.
Tabela 62

TARV
Custo
total Nível
de Custo unitário Custo unitário
x1000 CFA
actividade* (CFA) /pessoa (US$)*
465 000
1 309
355 000
694 US$
2008
(278 000 ARV)
709 000
2 248
315 500
616 US$
2009
(618 000 ARV)

* numero de doentes no fim de Junho, a meio ano

Com esta metodologia, o custo anual por PVVIH em TARV são semelhantes entre 2008 e
2009 entre 600 e 700 US$. Um estudo feito na Nigéria demonstrou um custo anual de 742
US24, enquanto que na Uganda foi estimado a 688 US$ e 912 US$ no Senegal25.
Os custos dos ARV representam entre 60% e 87% do custo total do atendimento do
tratamento TARV na Guiné. Esta proporção é compatível e comparável com os outros países
da região: 68% na Uganda,e 81% no Senegal e 50% do atendimento na Nigéria.
No HNSM, foi conduzida nos 3 primeiros meses de 2010 uma pesquisa, que mostrou um
custo de laboratório (análise clínica) de quase metade das despesas analisadas e uma parte de
ARV cerca de 32% do custo mas sem valorizar os ARV do Brasil (doação). A pesquisa não
foi concluída, mas importa saber quais sãos os custos referentes aos atendimento clínico.
Não é possível comparar a qualidade do atendimento na Guiné com as dos outros países, não
há dados sobre o atendimento dos exames laboratoriais de seguimento clínico que é baixo
devido ao fraco acesso. Para as informações relativas á distribuição dos doentes entre as
linhas de tratamento antiretrovirais não existem dados reais e a , única fonte fiável é o banco
de dados do MINSA que ainda está em construção.
Embora existam esquemas adicionais necessários para o VIH2, é provável que ganhos de
eficiência existam nesta área que está por explorar .
Preservativos masculinos
Custo
total Preservativos
Custo unitário
Custo unitário
x1000 CFA
distribuídos
(CFA)
(US$)
50 586
1 917 220
26 CFA
0,05 US$
2008
49 925
1 795 993
27 CFA
0,05 US$
2009

Tabela 63

A disponibilização de preservativos custa menos de 30 CFA por unidade, e coerente com o
preço do resource-need model for a distribuição para o sector público (0,06 US$).

24

How much does it cost to provide comprehensive antiretroviral treatment and who pays for it ? Abt
Associates, PHRPlus, USAID, 2005
25
Kyomuhangi, L Financial implications of scaling up antiretroviral programs in Uganda and Senegal, Health
Policy and development; 3 (1) 12-20
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Apoio a OCV (todo tipo)
Custo
total Nível
de Custo unitário
Custo unitário
x1000 cfa
actividade
(CFA)
(US$)
2008 (MEGAS)
22 873
4 544
5 030 CFA
10 US$
2009 (MEGAS)
51 281
3 422
15 000 CFA
29 US$
2010* (SNLS)
83 181
11 452
7 260 CFA
14 US$*

Tabela 64

* 9 meses

O apoio aos OCV quer termos de beneficiário quer termos dos montantes alocados para cada
criança identificada, aumentou significativamente entre 2008 e 2009
.

Em 2010, graças à uma melhoria na recolha de dados, a distribuição do apoio fez-se da
seguinte maneira:
Tabela 65

9 meses
Material escolar
Apoio total
47 136 US$
OCV
beneficiários
Proporção OCV
Apoio médio
Intervalo

Uniforme
23 568 US$

Propinas
70 703 US$

Apoio sanitário
24 955 US$

4 730

10 230

8 067

4 952

41%
10 $
6 - 60 $

89%
2$
4 - 30

70%
9
3 - 57

43%
5
2 - 16

Alem do progresso significativo no apoio dos OCV, seria importante determinar o nível de
apoio para cada tipo de ajuda afim de poder melhor facilitar o trabalho dos parceiros. Como se
pode ver, existe grande disparidade entre os montantes alocados por criança e por ano, pelas
organizações caritativas. Uma melhor informação é necessária para o apoio nutricional

Eficiência relativamente a cobertura das necessidades.
A distribuição da carga de morbilidade do VIH (dos casos) entre as regiões e entre os sexo e
as faixas etárias calculadas anteriormente estão utilizadas para saber se correspondem á
distribuição da utilização dos serviços de VIH nas diferentes regiões no segundo e terceiro
trimestres de 2010. A situação ideal seria a de constatar que a distribuição de qualquer
actividade segue a distribuição dos casos entre as categorias, faixa etária, sexo ou regiões. Ou
de pôr em evidência diferenças. O principio de base é de considerar que haverá eficiência
quando um dado volume de actividades é distribuído de maneira semelhante que os casos de
VIH. A análise é feita para a despistagem, o TARV e a PTMF.
Despistagem
As actividades de despistagem são duas ou mais vezes superiores em Bissau e em Biombo,
enquanto em Bafatá, Tombali e Cacheu, elas correspondem a metade das necessidades e
somente menos de um quinto em Gábú. O que não quer dizer que as pessoas das regiões não
têm acesso aos serviços, mas sim que a utilização dos serviços de despistagem é reduzida
relativamente à proporção de casos de VIH. Quando uma região tem uma utilização em
excesso dos serviços relativamente às necessidades pode-se interpretar que há um indício de
boa qualidade das prestações e/ou uma boa sensibilização da população.
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Tabela 66
Distribuiçao
Peso relativo relativa de
do VIH em % despistagem
SAB
Bafata
Bijagos
Biombo
Bolama
Cacheu
Gabu
Oio
Quinara
Tombali
TOTAL

28%
21%
1%
3%
0%
9%
23%
5%
4%
6%
100,00%

56,9%
9,4%
0,9%
13,4%
0,6%
4,3%
3,8%
4,5%
2,9%
3,3%
100,00%

Racio
%actividade /
% casos

2,01
0,46
0,78
4,39
1,16
0,49
0,17
0,88
0,77
0,57

SAB
Bafata
Bijagos
Biombo
Bolama
Cacheu
Gabu
Oio
Quinara
Tombali

Em relação a distribuição do VIH por sexo e idade, como a actividade dos 9 primeiros meses
concorda?
Tabela 67

Masculino

Feminino

Faixas
etárias

Peso
relativo do
VIH

Distribuiç
ão
actividade
DA

Rácio
DA
realizado/
carga epid

0 -14
15-24
> 25
0 -14
15-24
> 25

2%
4%
15%
4%
12%
62%

2%
15 %
25 %
2%
23%
33%

1,0
3,8
1,7
0,6
1,9
0,5

Existe uma utilização relativa em excesso dos serviços de despistagem para os homens em
geral, e pela categoria dos 15-24 anos femininos, enquanto que se constata uma menor
utilização das raparigas menores de 15 anos, e nas mulheres de mais de 25 anos faixa etária da
qual se encontram 62% dos casos de VIH.

Tratamento antiretroviral
Tabela 68
TARV
SAB
Bafata
Bijagos
Biombo
Bolama
Cacheu
Gabu
Oio
Quinara
Tombali
TOTAL

Distribuiçao
Peso relativo relativa de
do VIH em % TARV

28%
21%
1%
3%
0%
9%
23%
5%
4%
6%
100,00%

57,1%
1,1%
5,1%
27,0%
0,1%
1,9%
2,5%
3,9%
0,4%
1,0%
100,00%

Racio
%actividade /
% casos
SAB
Bafata
Bijagos
Biombo
Bolama
Cacheu
Gabu
Oio
Quinara
Tombali

2,02
0,05
4,33
8,84
0,18
0,21
0,11
0,75
0,10
0,17

As actividades de TARV são duas vezes, quatro vezes e oito vezes superior em Bissau, nos
Bijagós e em Biombo, enquanto que no resto das regiões, com a excepção da região de Oio,
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respectivamente, são muito baixas, não correspondendo às necessidades. A proporção
ocupada pela região de Bafatá está muito abaixo das necessidades. Não quer dizer que nesta
região as PVVIH não tenham acesso aos serviços de TRAV, mas quer dizer que, elas devem
se deslocar e pagar transporte para ir buscar o serviço quer seja porque a oferta é baixa, ou
quer seja porque o serviço é de má qualidade.
Qual é a distribuição de actividades em função de idade e sexo?
Tabela 69
Peso relativo Distribuição
do VIH 1&2
actividade
TARV
Crianças
Masculino
Feminino

6%
16%
78%

Rácio TARV Distribuição
realizado/
seguimento
carga epid

5%
26 %
69 %

0 ,87
1 ,62
0,88

2,4%
19,8%
77,8%

Rácio
seguim.
realizado/
carga epid

0,40
1,24
1,00

Nos pacientes em TARV, os homens estão sur-representados. A composição do grupo das
pessoas em seguimento é bastante correlada com a distribuição dos casos na população de
homens e mulheres, mais as crianças sub-representados.

PTMF
Tabela 70
Distribuiçao
Peso relativo relativa da
do VIH em % despistagem
PTME
SAB
Bafata
Bijagos
Biombo
Bolama
Cacheu
Gabu
Oio
Quinara
Tombali
TOTAL

28%
21%
1%
3%
0%
9%
23%
5%
4%
6%
100,00%

29,3%
1,9%
9,3%
22,9%
0,4%
12,6%
4,8%
9,4%
3,5%
5,9%
100,00%

Racio
%actividade /
% casos
SAB
Bafata
Bijagos
Biombo
Bolama
Cacheu
Gabu
Oio
Quinara
Tombali

1,03
0,09
7,92
7,49
0,89
1,43
0,21
1,83
0,93
1,01

A distribuição das actividades de PTMF são oito vezes superior nos Bijagós e em Biombo
devido ao peso destas regiões em termos de casos, com a excepção de Gábú e Bafatá, as
necessidades nas outras regiões estão cobertas.
Para compensar os défices identificados nas regiões, é bom avaliar o nível dos postos de
serviços actuais o seu nível de funcionamento antes de se decidir estender a cobertura. Uma
baixa qualidade do serviço pode explicar uma fraca utilização dos serviços.
Agora se compararmos a distribuição do vírus VIH1 com a distribuição das grávidas
despistadas em PTME entre as 3 faixas etária (9 meses de 2010), os resultados são os
seguintes.
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Tabela 71

Feminino

0 -14
15-24
> 25

Peso
relativo do
VIH1

Distribuição
actividade
DA
na
PTME

6%
20%
74%

0,4 %
53 %
47 %

Rácio
actividade/
carga epid

0,07
2,69
0,63

O peso relativo do VIH1 foi recalculado para as 3 faixas etárias das mulheres. A actividade de
despistagem não segue a distribuição do VIH entre as faixas etárias. Corresponde apenas 7%
da presença do vírus nos menores de 15 anos, e 63% nos 25 anos e mais. Quer dizer que a
despistagem abrange mais as mulheres acima de 25 anos de idade, as que já têm um ou mais
filhos-crianças . Para os menores de 15 anos, a CPN não é o lugar certo para as encontrar, mas
há estratégias particulares a desenvolver para o despiste dos casos nesta população específica
constituída em parte por crianças e por jovens raparigas.
Seria possível avaliar a distribuição de qualquer actividade por exemplo como distribuição de
preservativos nas regiões, se a informação fosse recolhida nesta perspectiva. A alocação de
recursos por região podia ser analisada, mas o MEGAS não registou os investimentos feitos
por região.

Variação de actividade entre os sítios de prestação VIH
Como a distribuição de actividade não é normal em termos estatísticos, foram calculadas as
medianas de actividade por trimestre no quadro que se segue:
Tabela 72
Actividades terceiro trimestre 2010
Numero de sítios

DA

TARV
55

27

PTME
52

38
17
92
Mediana
Max
1389
1233
1463
Mini
0
3
3
Sítios com menos de 1 por dia
39
21*
25
Sitios com menos de 1 por semana
10
9*
2
* para o TARV o calculo é feito também embora não tendo a mesma perspectiva (consulta mensal)
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Distribuiçao da actividade de despistagem
em PTME, terceiro trim estre 2010, GuinéBissau

Distribuiçao da actividade de despistagem por sitio,
terceiro trim estre 2010, Guiné-Bissau
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Essa característica se encontra nos três tipos de serviço, isto é uma concentração de
actividades entre alguns grandes centros localizados em Bissau ou num raio de 20 km.
Há três tipos de estrutura:
1) as com actividades enormes, centradas em Bissau ou na periferia. Estão muito
eficientes e de alta qualidade (HNSM, Cumura, Cida Alternag, Céu & Terra,…)
2) as estruturas com actividades média, combina um certo grau de eficiência e de
acessibilidade (Hospitais regionais de Mansôa, Bafatá, Gabú, …)
3) as estruturas com actividade reduzida: são as estruturas na periferia que começam, ou
que estão sem apoio nenhum, com equipa reduzida, mas podendo jogar um papel
importante nas questões de acesso relativamente á qualidade.
A situação de cada estrutura com actividade reduzida merece ser avaliada para saber se existir
um problema de oferta ou de qualidade (meios, equipa, acolhimento), ou de população
insuficiente ou não sensibilizada no sentido de não se gastar meios por um número reduzido
de doentes.
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Deve se escolher entre eficiência e qualidade dum lado e acessibilidade doutro, ou pelo menos
ter um balanço razoável entre as opções, enquanto os meios de supervisões estão ainda muito
reduzidos.

Relevância e processo de implementação
O processo de implementação não foi linear, houve dois períodos diferentes 2007-2008 e
2009-2010 com a presença de duas equipas diferentes, antes e depois da reforma da
coordenação. O Fundo Mundial através as condições da subvenção permitiu esta reforma e ao
mesmo tempo atrasou, por causa dos procedimentos, a implementação das actividades
No segundo período, o primeiro ano em 2009 foi para a nova equipa se preparar e os fundos
ganhos do que foi feito em 2009 apareceram em 2010. Já vimos que certas actividades como
as TARV não foram afectadas contrariam de outras como a despistagem e a PTMF.

Em 2009, foram lançados iniciativas de estratégias móveis direccionada ao grupo específico
das PS. Alem da melhoria do conhecimento da situação epidemiológica, o PEN é bastante
pobre sobre as estratégias de prevenção para os grupos expostos a alto risco de infecção do
VIH/Sida onde se concentra o vírus.
Dado aos baixos resultados dos serviços de PTMF, o SNLS em colaboração com o MINSA
em 2010 adoptou novas estratégias para o tratamento pediátrico e apoio aos órfãos através de
campanhas e apoio directo aos postos de serviços

Duma maneira geral, as estratégias foram adequadas com a situação. Mas parece que o
PEN foi elaborado para conseguir uma transição (melhoria do conhecimentos
epidemiológicos, reforma da coordenação, montagem do sistema de seguimento&
avaliaçao, consolidação das coberturas), mas não tanto para conseguir uma aceleração da
resposta, nem ganhos nos grupos específicos. De qualquer modo estes ganhos são
relevantes para a resposta nacional.
Um problema grande foi o facto que não foram desenvolvidos Planos Operacionais Anuais
para a implementação do PEN.
A perspectiva é mais de editar normas de processo de que conseguir resultados. Por isso,
existe um certo grau de deslocação entre as actividades e os resultados esperados. O paradoxo
é que a aceleração e os ganhos para os grupos expostos a alto risco de infecção foram
alcançados através de estratégias que não foram previstas inicialmente no PEN.
Também houve uma tendência de querer controlar o mercado (exemplo do preservativo) em
vez de enquadrar e criar condições para deixar prestadores proporem o serviço. A continuação
de um fornecimento de massa a intervalo muito irregular de reagentes directamente do
laboratório é um exemplo, ou a escolha de um parceiro único para a distribuição dos
preservativos são dois exemplos onde as estratégias do PEN não ajudaram. A prioridade da
distribuição dos preservativos gratuitos (90%) não é bem clara, e a prioridade inicial era a de
trabalhar sobre a questão do marketing social e de um canal de venda (10%).
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As vertentes ausentes da resposta actual ficam na medicina tradicional, cuja a população ainda
recorre. O Ministro da Saúde manifestou em 2009 fazer algo no domínio da higiene durante
as cerimónias de circuncisão e as evidências recentes deixam pensar que a sua intuição era
judiciosa: parece existir em certa medida um possível aumento do risco em vez do efeito
protector esperado.
No domínio das escolas e prevenção no seio escolar, a estratégia foi mista no seio “da
prevenção no meio laboral”, sem tomar em conta as especificidades das escolas, e a partir de
uma abordagem top down, ou seja a revisão do curriculum, sem actividades previstas de
acompanhamento no terreno.

As acções de cuidados foram integradas no eixo com intervenções de mitigação, e sofrem de
uma descrição vaga dos resultados esperados. As actividades ligadas ao abastecimento dos
medicamentos, produtos e reagentes são pouco detalhado e não dão importância a este factor
tendo em conta a provisão de serviços das PVVIHH.
Enfim houve poucas estratégias e actividades previstas no domínio da qualidade dos
serviços e das intervenções, e mais importância dada as coberturas. Se existirem
preocupações ligadas à qualidade, pouco é dito sobre a maneira de medir a qualidade
desejada. Por exemplo, no domínio do TARV, elementos como a taxa de sobrevivência a 12
meses ou mais, a proporção de efeitos secundários graves, a disponibilidade dos
medicamentos, a disponibilidade dos exames de seguimento são bastante baixos ou mesmo
ausentes na hierarquia dos indicadores, e não dispõem de actividades específicas para a
melhoria da situação.

Efeitos e impactos.
O objectivo geral do PEN II não é claramente definido. Existem 4 objectivos gerais para cada
eixo. E o eixo 1 é o de “Diminuir a tendência da infecção do VIH no seio da população geral”
e não é claro se se trata de tendência de prevalência ou de incidência.
Existe um consenso dos peritos nacionais para dizer que existe uma redução global da
epidemia no país, com uma redução do nível do VIH2 e uma estabilização do nível de
incidência do VIH1 desde o inicio de 2000, e o modelo SPECTRUM confirma isso e os
estudos de coortes comunitários precedente realizados no sector de Bissau também
confirmaram esta tendência.. Esta estabilização não pode ser atribuída às intervenções a partir
de 2007 ou de 2009. Não é fácil dizer até que ponto as acções actuais contribuíram a reduzir
ainda mais a incidência
Os resultados preliminares do estudo de prevalência nacional de 2010 mostram um nível de
prevalência para os dois vírus acima de 6% no grupo de 15 anos e mais, o que quer dizer entre
45 000 e 66 000 PVVIH adultos no pais.
Os efeitos das acções actuais são visíveis nas coberturas que realmente mostraram sinais de
progresso significativo em 2010. O gráfico das grávidas despistadas e do número de
despistagens, e dos órfãos apoiados mostraram uma aceleração significativa em 2010, devido
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a uma combinação de estratégias novas e de recursos adicionais disponíveis (finais de 2009).
O quer dizer que, na Guiné é possível rapidamente atingir os resultados se existir uma
disposição de engajamento das autoridades (papel do Ministro de saúde para a PTMF),
estratégias adequadas e recursos. Isso apela para mais inovação e amplitude das intervenções
em busca de resultados mais rápidos e mais visíveis.

Outros efeitos identificados:
- um aumento do número de PVVIH a serem acompanhados e a beneficiarem do TARV, o
que contribui não somente na melhoraria da sua qualidade de vida , mas também o de reduzir
a transmissão do vírus a partir deste grupo (Não é visível a capacidade real do programa
nacional em reduzir a carga viral de maneira satisfatória ).
- uma redução da mortalidade pré e em TARV das PVVIH O numero de PVVIH a entrar em
TARV mostra um progresso regular desde 2007, em favor de um acompanhamento com
recursos adequados fora do sector publico. Isso contribui sustentar o nível de prevalência, um
grupo de PVVIH a viver na sociedade guineense.
- aumentou o conhecimento da doença na população geral, mas ainda de maneira superficial (
e não compreensiva) no que concerne aos meios de transmissão, e a utilização do
preservativos nas relações sexuais ocasionais. Mas não parece ser de amplitude suficiente para
acompanhar as mudanças de comportamentos no seio da sociedade guineense (aumento das
relações sexuais ocasionais no meio rural, aumento da proporção de jovens com relações
sexuais antes de 15 anos).
- aumentou o conhecimento do vírus em certos grupos, e o recurso á despistagem para se
saber do seu estatuto serológico, o que é realmente uma ferramenta de prevenção.
Mas em termos de resposta concreta, parece faltar ainda a amplitude necessária para esperar
cortar as vias de transmissão de maneira significativa.
Em resumo, podemos dizer que as estratégias de mitigação foram bastante sucedidas, mais
que os da prevenção e da transmissão do vírus que estão ainda fracas.

No entanto os ganhos parecem frágeis por duas razões principais:
- foram conseguidos através de varias incitações e pelas organizações de campanha (PVVIH,
grávidas, pessoal de saúde) a usar os serviços há etc…), em vez de ser conseguidos a través
do sistema de rotina. Não se sabe ainda se as coberturas conseguidas serão a longo prazo. E se
existe pela parte da população maior consciência dos riscos que o HIV representa.
- o engajamento ao alto nível é ainda fraco, e a população precisa de ser dirigida ou
influenciada pelos lideres de opinião de forma a adoptar comportamentos positivos, como por
exemplo, a utilização de preservativos em todas as relações sexuais ocasionais e a
despistagem voluntaria

Em termos de impactos, é de salientar os elementos seguintes:
- Foram reforçados o sistema de saúde com equipamentos, reabilitação de infra-estruturas,
mas houve pouco progresso nos aspectos ligados ao sistema de gestão e de logística, de
descentralização da oferta. De facto o sistema de saúde não aproveitou a maioria das
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oportunidades apresentadas pelo PEN e os recursos do VIH para se fortalecer em termos de
funcionamento.
- Provavelmente foi reduzido o peso do VIH em termos de mortalidade, e de morbilidade (as
PVVIH com capacidade de continuar a trabalhar)
- A integração do VIH como problemática nacional e ser tomada em conta na definição das
politicas e planos de todos os sectores
- A emergência do grupo das PVVIH organizadas nas associações mas que ainda não têm a
capacidades de liderança para ter o peso social e de comunicação no seio da sociedade
guineense.
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PRINCIPAIS PONTOS FORTES E FRACOS, OBSTÁCULOS E
FACTORES FACILITADORES
Para esta avaliação foi feito uma análise das forças e fraquezas implementadas do PEN. Este
exercício foi a quatro níveis: nível da Comunidade, nível do ponto de serviço, nível Regional,
nível Central, durante o ateliê de trabalho do dia 16 de Dezembro. Pontos adicionais e
importantes colocados nos quadros ficaram a cinzento.

Analise aos 4 níveis de implementação da resposta
Tabela 73
Ao nível comunitário
Forças
1. Existência duma equipa multissectorial

Fraquezas
1. Insuficiência de fundos para as formações de pares

2. Resposta atempada solicitara pelas comunidades
3. Envio de documentos atempados aos parceiros
4. Afectação das estruturas regionais (sede regionais)
para ONG
5. Desbloqueamento de fundos atempados
6. Reunião periódica das comunidades com parceiros
7. Capacitação dos parceiros de base

educadores, apoio nutricional de PVVIH, material,
equipamentos, transporte
2. Falta de colaboração entre parceiros
3. Fraca participação das autoridades locais das
comunidades*

Factores facilitadores
1. Recursos humanos disponíveis: activistas,

Constrangimentos
1. Discriminação e estigmatização

animadores
2. Domínio de ferramenta de gestão (pelos activistas)
3. Lideres tradicionais religiosos
4. Instituições locais

2. Problemas étnicos, culturais,
3. Conflitos de interesse
4. Actividades culturais em competição com trabalho
das activistas
5. Época das chuvas
*Os líderes podem ser ou não facilitador. Deve se fazer mais para os engajar e facilitar as actividades.
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Ao nível dos pontos de prestação de serviços clínicos
Forças
Fraquezas
1. Aumento do número de centros de despistagens
1. Deficiência da quantificação das necessidades
Tabela

CDV (cobertura)
2. Realizações de campanha de sensibilização e
despistagem
3. Abertura de novos sítios de PTMF
4. Aumento do nível de aceitação de testes por parte
das gestantes
5. Assistência médica, medicamentosa gratuita aos
PVVIH
6. Alargamento de CTAs a todas as regiões

2. Ruptura de stock de testes, medicamentos e insumos
3. Deficiência de fluidez e comunicação a nível do
sistema nacional de saúde
4. Deficiência dos serviços de logística e de
comunicação a nível nacional
5. Fraca implicação das ONGs nas actividades de
PTMF e TARV

Factores facilitadores
1. Aumento do pessoal formados nos 3 domínios

Constrangimentos
1. Falta de incentivo e fraca motivação de pessoal

(CDV/PTMF/TARV)
2. Elaboração do plano nacional de PTMF
3. Reforço dos materiais e equipamentos para os
centros de cuidados
4. Apoio nutricional a certos sítios
5. Formação de mais activistas, pares educadores para
a colaboração dos três domínios.
6. Existência do guião nacional de atenção integral das
PVVIH actualizada
Debate: razoes por detrás das rupturas de stock

2. Morosidade nos processos burocráticos
3. Persistência de tabus na sociedade
4. Estigma e descriminação
5. Baixo nível de alfabetização na maioria da
população
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Tabela

75

Forças

Ao nível Regional
Fraquezas

1. Envolvimento dos governos regionais / gabinete de
planificação em diferentes delegações regionais e
ONGs
2. Existência das reuniões de coordenação regionais
(trimestral, Cacheu, Quinara, Bafatá, todas as regiões)
3. Existência de comités das epidemias
4. Existência dos serviços de prestações de cuidados
VIH a nível regional
5. Disponibilização de recursos financeiros e material
do SNLS

1. Fraca coordenação entre instituições e ONGs na luta
contra VIH/SIDA
2. Ruptura constante de stock de materiais e insumos
de VIH (medicamentos)
3. Fraca actividade de IEC
4. Fraca apropriação das actividades de PTMF
5. Fraca integração do VIH/SIDA no pacote das
actividades

Factores facilitadores

Constrangimentos

1. Trabalho da equipa
2. Existência de planos de actividades
3. Disponibilidades de meios materiais, financeiros e
humanos
4. Existência das infra-estruturas físicas
5. Formação e reciclagem dos intervenientes da luta
contra VIH/SIDA

1. Fracas condições de trabalho
2. Fraca supervisão regional para a periferia
3. Inexistência de dotação orçamental para o
funcionamento
4. Falta de incentivos aos técnicos
5. Insuficiência de recursos humanos, financeiros, e
materiais
6. Instabilidade institucional (mudança de responsáveis
regionais e técnicos)

Tabela

76

Forças

Ao nível Central
Fraquezas

1. Existência de estrutura de coordenação, CCM,
CSLS, SNLS
2. Existência de pessoal qualificado
3. Existência de recursos financeiros
4. Envolvimento de parceiros públicos, privados e
organizações internacionais (multi sectorialidade)

1. Falta uma liderança forte e uma coordenação forte
(pessoal do SNLS sobrecarregado pelas tarefas da
subvenção do FM)
2. Insuficiência de recursos financeiros do governo
3. Atraso na disponibilidade de preservativos
4. Fraca utilização dos medias na difusão das mensagens
5. Falta de critérios de selecção dos parceiros pelo SNLS
6. Falta de coordenação entre agências de Nações Unidas

Factores facilitadores

Constrangimentos

1. Existência de recursos humanos
2. Disponibilidade de fundos
3. Existência do PEN em que permite a produção
de planos operacionais nos diferentes sectores

1. Inexistência dum plano de actividades a nível da
coordenação nacional e advocacia, falto de plano de
acção em alguns sectores
2. Instabilidade política
3. Burocracia no desbloqueamento dos fundos
4. Falta de harmonia das informações (diferentes fontes,
diferentes valores), e das mensagens. Mecanismo de
transmissão de dados *
5. Falta de vontade politica na implementação do plano
de acção de luta contra VIH/SIDA.
6. Concentração de poder e recursos a nível central
(pouco descentralização.)
7. Dificuldades de comunicação entre o SNLS e MINSA,
e feedback insuficiente do SNLS aos parceiros.

*Houve debate sobre a falta de harmonização das informações
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Síntese e comentários adicionais
Os pontos fortes e factores facilitadores que se encontrem a diferentes níveis:
1. Existência de recursos financeiros mencionado em todos os níveis, incluindo a gratuidade
dos ARV para as PVVIH em tratamento.
2. Os recursos humanos disponíveis, formadas, tanto como técnicos como pares educadores,
são mencionadas em todos os níveis como uma força real, assim que o trabalho de equipa!
3. A multi sectorialidade aparece como uma realidade sela a nível central, e regional como o
apoio dos governadores,
4. Existência de suportes seja institucionais (CCM, comités), seja de natureza documentaria
(guião, plano PTMF), seja estruturas físicas (sede regionais para ONG, mais sítios físicos de
prestações de serviços), seja sociológicos como a rede de líderes tradicionais e religiosos)
para apoiar as acções na periferia.
5. Verifica-se alguma mudança de comportamento (aceitação das mulheres a fazer o teste)

Os pontos fracos e constrangimentos que se encontrem a diferentes níveis:
1- A fraca coordenação e planificação está mencionada a nível central, regional e
comunitário, mas a existência de equipas a nível dos postos de serviço aparece como um
ponto forte.
2- Ruptura de stocks de medicamentos e insumos é mencionada a nível da prestação de
serviço e ao nível regional e nacional para preservativos. A nível do ponto de serviço, os
problemas de logística foram mencionados.
3- Instabilidade tanto dos responsáveis como a nível político é mencionada a nível regional
e central
4- Gestão de informação tanto entre parceiros como na difusão das mensagens ou da
informação sanitária é mencionada a nível central, regional e ponto de serviço
5. Supervisão insuficiente das regiões a nível da periferia
6. Estigma e discriminação aparecem a nível os pontos de serviços e comunitários, onde um
trabalho de fundo terá que ser feito.
Comentário adicionais
Numa avaliação da implementação da primeira fase do fundo mundial pelo SNLS como
gestor de fundos e coordenação nacional, os seguintes factores adicionais foram identificados
para além dos elementos já mencionados:
- Como pontos fortes
= Iniciativas novas e reactividade (campanha)
= Capacidade de mobilização parceiros internacionais
= programação de formação institucional (papel coordenação)

- Como pontos fracos:
= Capacidade do plano de acção integrado e planificação ainda reduzida (papel
coordenação)
= ONG mais pequenas não receberam apoio directo
= Implantações regionais
= Falta de seguimento e apoio técnico dos parceiros no terreno (papel da coordenação,
mas não do PR)
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Mas sobre um ponto forte e dois pontos fracos, e questões
contingentes
Uma das falhas da resposta actual é o abastecimento em medicamentos. Sem dúvidas é um
dos maiores factores de constrangimento que impediu o desenvolvimento das actividades:
ARV, consumíveis de laboratório, testes, luvas, cotrimoxazole, todos os produtos foram
afectados pela desorganização, ineficiência, falta de cultura pragmática, de reactividade e as
vezes falta de humanidade do sistema actual. Não existe nenhum objectivo nem actividade no
plano para apreciar a situação mas os grupos de trabalho apontaram isso. Para indicar o grau
de dificuldade atingido, a CECOME foi na incapacidade de produzir o estado dos stocks para
produtos chaves VIH dos seus próprios armazéns para informar o último comité de
quantificação de Maio 2010.
Porque é que as quantidades utilizadas realmente ao nível do terreno não são conhecidas e
utilizadas para a planificação permitindo comparar as quantidades com o previsto? Porque é
que a CECOME, embora tenham sido feitos investimentos significativos relativamente à
construção do edifício, na área da formação, sistema informático, e apoio técnico, não
consegue superar os problemas? Porque é que o MINSA como tutela oficial da CECOME não
tomou uma posição face à questão das rupturas de stock de medicamentos e não criou um
sistema paralelo de emergência para compensar? São meramente algumas questões que
merecem reflexão.
Uma segunda falha é a irregularidade na disponibilidade dos exames biológicos. Aconteceu
a todos os níveis. Não existe nenhum objectivo que tem em conta esta questão e também para
medir a qualidade real do seguimento clínico das PVVIH em TARV. No relatório sobre
atendimento clínico das PVVIH em 13 CTA, somente 59% de todos os exames clínicos
recomendados foram disponíveis (em termos de equipamento e não de disponibilidade
operacional), e somente 15 % dos exames não disponíveis beneficiaram de uma colheita de
transporte. A estrutura de referência nacional é o LNSP agora sob a tutela do INASA.
Existem dificuldades do LNSP para cumprir a sua missão de apoiar a rede de laboratórios
clínicos no país. Porque é que a proposta de partilhar a responsabilidade do seguimento
técnico dos laboratórios na periferia ao HNSM foi recusada? Quantas pessoas beneficiam do
total dos exames previstos no protocolo? Quantos médicos podem dizer que eles podem
seguir correctamente as PVVIH com exames desejados? Quantas pessoas devem correr de um
laboratório para um outro por causa da falta de reagentes e pagar o transporte? Porque é que,
embora o papel filtro para PCR nas crianças esteja presente no pais desde fim de 2009, e
verbas suficientes existirem no orçamento da 7ª ronda do Fundo Mundial, ainda nos exames
de PCR para a detecção precoce do VIH em recém-nascidos de mãe seropositivas estão
feitos? Porque é que nenhum adulto em TARV beneficiou de um PCR (fora dos sítios de
pesquisa) e embora verbas suficientes foram disponíveis? Porque é que a linha orçamental dos
exames biológicos da subvenção fundo mundial ficou com o saldo não utilizado mais elevado
em todo o orçamento? Porque é que o SNLS não contratou um agente para o esquema de
reembolso aos laboratórios afim de poder mais facilmente financiar as actividades dos
laboratórios, enquanto as tarefas administrativas ficam muito pesadas para ele. São outras
questões a meditar e sem respostas fácil.

Uma das forças mais significantes é o desenvolvimento de uma rede social (riqueza em
recursos humanos formados) e física (cobertura alargada em pontos de serviços) para a
resposta a nível periférico. O trabalho de equipa a nível dos centros de saúde merece de ser
salientado, e encorajado. Toda a força humana técnica ou voluntaria tem que se coordenar
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estreitamente para atingir objectivos comuns e concretos numa rede de estruturas onde
serviços ligados ao VIH estão presentes e integrado no pacote de cuidados. Embora isso seja
já uma realidade, é pouco operacionalizado por ponto de serviço. Pouco é conhecido ainda
sobre a qualidade das intervenções prestadas nesta rede alargada, e sobre a maneira de
sustentar e incentivar os esforços de cada actores numa preocupação constante de integração
dos serviços de VIH.
Como as duas valências técnica e voluntaria (incluindo as PVVIH) vão poder funcionar juntos
aos beneficio da população e das PVVIH? Como as estruturas e equipas numa oferta nova
vão poder agora atrair os utentes para aumentar os níveis de actividade ainda muito
concentrada na periferia de Bissau? Como integrar melhor as PVVIH nesta rede sem criar de
discriminação e reconhecer os seus papéis particulares na resposta da epidemia?
Os três assuntos mereceriam a criação de task force especifica afim de desenhar projectopiloto respondendo aos desafios susceptíveis de serem replicados.
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COMO OS PRINCÍPIOS DIRECTORES FORAM SEGUIDOS?
O Plano Estratégico 2007-2011, visa : Uma nação bem governada com instituições estáveis,
unida, envolvida e decidida a contrariar o curso da infecção pelo VIH e o impacto do SIDA,
o que pressupõe uma forte implicação de todas as franjas a todos os níveis, a mobilização de
recursos próprios e a utilização racional dos recursos externos sociais, é neste sentido que ele
se seguia pelos seguintes Princípios Directores:
a) Engajamento Politico forte: no ponto de vista político este plano representa uma
continuidade da planificação estratégica iniciada em 2002 com uma visão de liderança
e de coordenação mais acentuada. Constata-se que apesar de ter havido melhorias em
termos de liderança e coordenação, tais como, o aumento de instituições com planos e
meios para operacionalizar a luta contra o Sida, a participação da sua Excelência
Presidente da Republica na conferência internacional da luta contra o VIH/Sida em
2007, verifica-se porém que, o aspecto coordenação e liderança na implementação das
acções programadas continua a ser um dos pontos a fortalecer. Os encontros do CSLS
são ainda irregulares, a contribuição ao nível do OGE é pouco visível, embora tenham
tido em conta algumas acções no DENARP I, há que se ter o VIH/Sida como uma das
prioridades do pais, a constatar-se tal feito, poder-se-á dizer que o engajamento
político tendera a aumentar e a ser mais consistente. Referir ainda que, é importante
reforçar a cooperação inter e intrasectorial sobretudo, ao que se refere ao
desalfandegamento dos medicamentos.
b) O Ser Humano no centro das preocupações: apoio focalizado para os Grupos
Vulneráveis Prioritários: este ponto visa o acesso universal equitativo a serviços de
prevenção e de cuidados de qualidade. Embora estejam disponíveis os medicamentos
antiretrovirais desde 2005, não se pode considerar que haja um acesso universal
equitativo, uma vez que a oferta está concentrada ao nível de Bissau e em algumas
zonas periféricas. Existe ainda uma amplitude insuficiente no que se refere a
implementação das actividades nas zonas descobertas, programas específicos as
mulheres e aos jovens, e, sobretudo aos grupos considerados expostos a alto risco.
Mesmo havendo progressos ainda há muito a desenvolver no domínio da protecção
social, incluindo a definição de critérios dos beneficiários, das prestações, dos seus
custos e dos meios de implementação, num contexto de pobreza generalizada.
c) Integração da Luta contra o Sida no Programa Nacional de Redução da Pobreza
(DENARP II): que acções concretas são levadas a cabo por todos os sectores ou
intervenientes para uma resposta nacional ao HIV/Sida. Implicação de diferentes
actores da sociedade civil foi bastante elevada: existem mais de 100 parceiros sem
contar todas organizações de base comunitária na luta contra VIH/SIDA. Mas para
tomar a Lei uma realidade pratica e fornecer cuidados gratuitos aos PVVIH, é preciso
melhorar a cobertura de pontos de serviços e a disponibilidade dos serviços nos sítios
abertos. As rupturas de stock têm um impacto directo sobre a população pobre no
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sentido que ele não vai poder se deslocar para ir buscar por falta de recursos, o que vai
resultar em abandono de tratamento ou resistência terapêutica.
d) Abordagem Multisectorial: A luta contra o SIDA é uma questão multidimensional
que exige uma abordagem multisectorial indispensável para a mobilização de
recursos. Contudo, a implicação dos diferentes sectores é já uma realidade
indiscutível, mesmo que a parceria entre os intervenientes necessita de ser mais
coordenada. É preciso reforçar a parceria e a participação do sector privado, e
aumentar o envolvimento das ONG no despiste e seguimento clínico das PVVIH. Os
espaços de concertação funcional a nível nacional para melhor harmonizar as
intervenções e reforçar a sinergia das acções que existiam em 2007-2008 e 2009 não
foram sustentados.

e) Participação Comunitária: envolvimento das PVVIH nas acções de Luta contra
Sida: o desafio para uma participação eficiente das comunidades reside no
enquadramento e capacitação destas estruturas vocacionadas de forma a facilitar o
acesso aos serviços e pacotes pelos grupos vulneráveis. Vemos que a participação
comunitária sobretudo no que tem a ver com o envolvimento das PVVIH não é muito
afincada. Estes grupos ainda se encontram em casulo relativamente a uma liderança ou
engajamento na luta para o seu próprio bem-estar, como se organizam e trabalham
nesse sentido. E necessário que a RENAP e outras associações ou organizações sejam
mais implicadas na implementação de estratégias do plano, serem mais eficazes no
terreno, isto é, maior colaboração com os activistas e animadores em relação á rede de
sítios de prestação de serviços. Maior implicação das organizações, associações e
pares recrutados nas acções de prevenção, maior capacidade de gestão, ferramentas de
seguimento para uma implementação eficaz das intervenções.
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QUADRO INSTITUCIONAL
A. POLICIAS
Inserir seccçao sobre a qualidade do documento do PEN-II e seus comentários.
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

B. GESTAO E COORDENAÇAO

Ausência de sedes regionais do SNLS: sorte ou constrangimento?
A reforma da estrutura de coordenação provocou o fecho das sedes regionais do SNLS
(NRLS) que não foram retidos no organigrama aprovado pelo financiamento do Fundo
Mundial. Assumiram nas 5 regiões seleccionadas pelo projecto MAP do Banco Mundial um
papel de ligação com as autoridades regionais e as associações locais. O nível de actividades
era bastante modesto comparando com o custo para manter 5 equipas na periferia. Em
comparação, a nova estrutura perdeu uma parte do contacto no terreno, mas este vazio
permitiu as ONG presentes de dispor de estruturas para as actividades, e também aos
governadores de tomar mais responsabilidade na coordenação local da resposta
multissectorial.

Jogo dos actores principais na resposta
O INASA criado em 2008 apareceu progressivamente durante o ano 2009 como estrutura de
referência nacional para a vigilância epidemiológica, a comunicação para a saúde, a pesquisa,
e com a tutela sobre o LNSP e a Escola Nacional de Saúde.
A reorganização duma Célula Sectorial de Luta contra SIDA no MINSA conforme a reforma
estrutural do MINSA engajada em Julho de 2009 e no espírito do PNDS 2, demorou bastante
para permitir a captação dos meios disponíveis. Não beneficiou dos recursos humanos
necessários nem dos sistemas adequados permitindo a utilização das verbas consideráveis
para o VIH no sector da saúde. A maior parte dos recursos previstos para o sector da saúde foi
gerida pelo SNLS mesmo entre 2008 e 2009 e 2010, por falta de um contexto institucional
favorável e por causa de uma certa morosidade no relacionamento entre as duas entidades.
O relacionamento entre o SNLS e o MINSAP foi confuso embora as enumeras tentativas em
ultrapassar os obstáculos, criando prazos adicionais nos procedimentos existentes entre as
duas instituições. Ainda que com a assinatura de um acordo em Novembro de 2009, muitas
verbas não foram desbloqueadas e o benefício pelo sistema de saúde e seu fortalecimento foi
muito reduzido. Mas em 2010, contactos ao mais alto nível facilitou tanto a realização de um
Conselho Nacional bem sucedido, como a implementação do plano de aceleração da resposta
incluindo a campanha de despistagem e as metas tomadas para a PTME.
As organizações maiores em termos de peso clínico no país são a Caritas (Hospital de
Cumura), Projecto Saúde de Bandim através do CTA do HNSM, Céu&Terra que tiveram um
papel essencial em reter uma oferta disponível quando as verbas (todo ano 2008 e em parte
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ano 2009) do Fundo Mundial ainda não estavam disponíveis e os centros de saúde públicos
não recebiam nenhum apoio da tutela para o funcionamento. Essas organizações dispõem de
fundos adicionais para assegurar o seu desenvolvimento.
Às organizações internacionais couberam as acções da melhoria dos serviços e dos resultados
que requerem estratégias e recursos diferentes. As Nações Unidas desempenharam um papel
importante no que concerne ao apoio no processo da reforma e na melhoria do sistema de
seguimento & avaliação. Algumas organizações como UNICEF preferiram contribuir com
mais recursos e outras em matéria de providenciar fundos através de projectos a nível dos
postos de serviços, e outros ainda, contribuições exclusivas aos aspectos financeiros e
técnicos, como é o caso da ONUSIDA que em 2009 dispôs de uma assistência técnica de um
representante em Bissau que veio facilitar a colaboração entre o sistema das Nações Unidas e
o SNLS.
Quanto à coordenação nacional, a estrutura depara-se com dois aspectos, um referente ao
cumprimento das exigências do doador maior e financiador e um outro concernente á fraca
capacidade de absorção de fundos pela parte das organizações da sociedade civil e outros
parceiros.

Visões em conflito positivo
Durante a implementação do PEN visões diferentes entraram em conflito:
1- uma visão centralizada sobre o sistema público de saúde pela qual todas as
intervenções devem transitar-se, no sentido de, permitir a sustentabilidade das intervenções e
cobertura (legitimidade institucional) para o bem da população;
2- uma visão centralizada sobre a preocupação do atendimento dos utentes,
orientado nos resultados e com exigência em obter meios mínimos (legitimidade operacional)
3- uma visão tipo “financiador” que fixa regras da distribuição dos recursos em
função das capacidades e prestar contas, dos resultados esperados e uma visão mais alargada
de parceria (legitimidade financeira).
Não existe um actor com uma visão única e exclusiva, embora cada um tenha as suas
especificidades. Num primeira observação, constatamos que se o sistema não está pronto a
absorver os recursos por razoes diversas cria uma tendência da espera de um momento mais
favorável ,. Num segundo momento, as fraquezas de alguns actores estão compensados pelas
forças de outros. Numa terceira fase, se não existir a possibilidade de disponibilizar os
recursos através de um canal, vai haver a vontade de encontrar uma outra possibilidade para
usar as verbas. São as três visões e o jogo de negociação constantes dos actores entre si que
constitui a riqueza da resposta nacional e a sua flexibilidade em encontrar as necessidades da
prevenção e das PVVIH.

C. FINANCIAMENTO
Os fluxos de recursos para a prestação de serviços clínicos
No fluxograma em baixo apresentado, os volumes dos montantes de fundos fornecidos pelo
Fundo Mundial a transitar entre entidades são representados por setas. Mostra dois aspectos

104

fundamentais: (i) a maior parte dos recursos disponíveis para os pontos de serviços não
passam pelo sistema administrativo do MINSA; (ii) as estruturas de saúde do sistema público
ainda recebem pouco apoio directo para o funcionamento. Também constata-se que (iii) as
organizações maiores na prestação de serviço clínico dispõem de um sistema específico de
financiamento
Fundo
Mundial

HR/CDS
MINSA
SNLS

MINSAP

HNSM
CSLS

Outras fontes

Caritas
PSB
Ceu&T
FNUAP
UNICEF
OMS

Custo duma parceria não concluída: o prazo entre pedido de
fundos do Fundo Mundial e recepção a CSLS

CSLS : solicitação de
fundos

A DGPPS da seu
parecer
e transmite a
DGASS

recepção dos fundos

(1 semana)

SNLS recebe a
solicitação e organize
o pagamento

A DGAS verifica e
autoriza pagamento

(> 15 dias)

(> 15 dias)

E transmite a SNLS

Por falta de acordo e
mecanismo operacional no
lugar, os fundos do sector da
saúde no plano de acção do
Fundo Mundial não estiveram
geridos pelo próprio MINSA.
Assim, os prazos internos das
duas
organizações
se
adicionam para aumentar os
prazos
de
resposta
operacional, e reduzir a
reactividade num contexto de
planificação e coordenação
com fraquezas.

105

Fluxos de informação, supervisão e retroinformação melhorados
O PEN definia o papel de cada entidade no domínio dos fluxos de informação. Com a
presença do INASA melhorou-se bastante a produção de informação:
Fiquem ainda a fortalecer:
- a retroinformação aos produtores de dados (ONG, estruturas de saúde, instituições)
- a utilização dos dados para a pilotagem da resposta
- a coordenação entre o SNLS, o INASA e a CSLS/MINSA na gestão da informação
Existe alguma competição entre as 3 entidades para gestão de informação do VIH. O INASA
fez no segundo trimestre de 2009, a revisão do boletim mensal dos centros de saúde e nos
hospitais regionais. Mas as informações sobre o VIH não cobrem todas necessidades nos
indicadores requeridos pela subvenção. O Fundo Mundial insistiu para que se criasse uma
folha síntese que incluísse as três doenças, o paludismo, TB e VIH/Sida, o que se veio a
concretizar-se em Novembro de 2009 e a sua implementação em Fevereiro de 2010 e
consequentes supervisões pela parte do SNLS. Após a desistência do uso da ficha pelo
Paludismo e a TB, ela passa a ser utilizado unicamente para o VIH.
O MINSA dispõe de uma base de dados montada depois do recrutamento de um gestor de
dados em Junho de 2010 pelo CSLS para a planificação das PVVIH, dos equipamentos entre
os sítios de prestação de serviços. . As informações estão ainda incompletas e a ferramenta
não pode ainda ser utilizada pela gestão e verificação da lista de pessoas em TARV.
O INASA não se organizou ainda para a notificação de casos de VIH e TB. Existem fichas
individuais para as duas doenças preenchidas mas que não estão informatizadas.
O sistema dos relatórios provenientes “centros de saúde – regiões (DRS) – CSLS/MINSA –
SNLS” não chegam ao CSLS de forma atempada pela parte do SNLS..
Feitas as supervisões pelo CSLS em 2010 com os recursos do UNICEF e pelo SNLS com os
recursos do Fundo Mundial (que financiou também as supervisões no quadro da quarta
ronda), em 2009 e 2008 com os recursos da OOAS/UNICEF. A simplificação do plano de
seguimento & avaliação e a aquisição de um programa de seguimento multi-projecto pelo
SNLS vai permitir integrar todas informações, harmonizar os relatórios, acelerar a produção
de informação.

Monitoria e Avaliaçao
XXXXX
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Expectativas dos parceiros relativamente ao fórum técnico e/ou de
concertação ainda não satisfeitas
O PEN previa a criação de um fórum técnico dos parceiros que devia acompanhar e facilitar a
implementação das intervenções previstas.
Houve encontros regulares de um fórum técnico com apoio dos parceiros nos dois primeiros
anos em 2007-2008. Se tratava de um espaço de concertação mas também de resolução de
problemas. Com a nova equipa do SNLS a partir de 2009, foram criados o comité nacional de
seguimento e avaliação e retomados os encontros com os parceiros. Trata-se mais de espaços
especializados para a partilha de informação ou validar trabalhos, mas não propriamente para
trabalhar, planificar e resolver problemas, tarefa que tem sido cumprida pela coordenação
nacional e de maneira isolada e ou com a solicitação dos parceiros financeiros.
Estes encontros tem sido regulares?
Assim, as questões e os problemas no domínio da implementação e da coordenação no terreno
não têm espaço de diálogo regulamente organizado, documentado. Deste ponto de vista, as
ocupações e preocupações ligadas á gestão da subvenção do Fundo Mundial parecem
absorver o essencial da disponibilidade da coordenação nacional, sem muito tempo nem
recursos para acompanhar importantes tarefas de planificação e coordenação dos actores. É
importante e necessário organizar-se reuniões no sentido de juntos, prever e coordenar melhor
todas as actividades.

Uma liderança renovada mas frágil, produto de uma reforma ainda
inacabada
A coordenação nacional constituída de uma equipa internacional é vista como uma autoridade
directa do governo (presidência, sistema de gestão financeira, controlo orçamental), mas
funciona a 95% com os recursos estrangeiros.
A equipa do SNLS de 2007 e 2008 tentou sem sucesso de obter verbas específicas do governo
pela luta contra SIDA. A nova equipa não teve também mais sorte neste domínio. A sua
posição parece fraca tanto do ponto de vista do financiamento como dos procedimentos uma
vez que depende financeiramente do exterior.
O facto de o SNLS não beneficiar dum engajamento forte dos líderes políticos, nem de uma
verba significativa para assegurar a sua independência pode transportar a uma liderança
escondida ligada a “quem paga mais”. Esta liderança pode se traduzir a diferentes níveis:
sistema de informação específico (fichas, formato de dados, indicadores), exigência
processual, técnica… tudo normal para qualquer doador, mas com efeito aumentado no caso
especifico de um só doador.
Um outro aspecto a relatar, é o facto de que o PEN não está bem apropriado, disseminado,
entendido e simples em termos de mobilização operacional, esta liderança escondida pode
também influenciar as estratégias, as intervenções e acções a implementar, e os indicadores a
seguir.
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A coordenação aparece assim entre duas cadeiras numa reforma inacabada e numa situação
temporária (mas que poderia perdurar com os efeitos descritos anteriormente) se a tutela não
assume o seu papel de uma maneira mas visível e concreta. As duas alternativas propostas
são:
1) O SNLS fica como uma estrutura puramente governamental e terá que obter verbas do
próprio governo para poder assumir os papéis de coordenação nacional. A curto/médio prazo
esta configuração não aparece provável. No quadro do DENARP II, e tendo em conta o
cumprimento do “ponto de conclusão” recente, haverá provavelmente uma possibilidade de
propor um projecto específico de apoio à coordenação nacional com verbas que serão
disponibilizados no futuro para vários projectos sociais.
2) O SNLS torna-se numa estrutura para-publica com estatutos, conselho de administração e
orçamento próprio e autonomia como CECOME e INASA. O que daria independência e
permitiria à coordenação nacional de ir buscar os seus próprios financiamentos. Este cenário
foi esboçado no PEN, mas não se pôs em prática.
ACRECENTAR SECÇAO SOBRE CAPACIIDADE ACTUAL DO SNLS E OS SEUS
DESAFIOS

A curto/médio prazo é provável que a estrutura continue sob a influência de um dador forte e
dependente de uma subvenção com constrangimentos e com o papel de coordenação e
seguimento do PEN secundário. Com os ganhos recentes, existem probabilidades desta
organização manter-se mais 3 anos durante a segunda fase da subvenção da 7ª ronda (20112013).
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GRAU DE SUSTENTABILIDADE DAS INTERVENÇÕES
O conceito de sustentabilidade será contemplado em três vertentes: financeiro, organizacional,
comportamental

Sustentabilidade financeira
Em termos financeiros, o MEGAS permitiu saber quem são os contribuidores maiores da
resposta nacional nos dois últimos anos. Para 2010, o exercício esta em curso, e os dados não
foram disponíveis.
Tabela 77
2008
Fonte

2009**

x1000 CFA

US$*

x1000 CFA

US$*

Banco Mundial

379 574

860 245

29 252

62 088

Fundo Mundial

176 757

400 593

1 136 645

2 215 433

PAM

128 572

291 389

3 859

8 191

FNUAP

125 471

284 361

2 500

5 306

UNICEF

51 955

117 749

371 910

789 385

Outros fundos Multilaterais (OMS, ACNUR)

12 901

29 239

65 602

139 241

Comissão Europeia

43 568

98 741

0

0

Governo Brasileiro

148 209

335 893

537 083

1 139 967

Governo Italiano

101 186

229 322

0

0

Governo Sueco

35 353

80 124

32 760

69 534

Governo Português

61 227

138 761

126 867

269 279

Governo Americano

41 475

93 997

0

0

Cruz Vermelha e Crescente Vermelho

39 454

89 417

54 040

114 701

Plan International

84 219

190 871

Outras ONGs Internacionais e fundos
privados

63 725

144 425

11 565

24 549

Governo (guineense ?)

117 689

266 724

112 108

237 951

Despesas das Famílias

210 792

477 727

220 065

467 091

1 822 134

4 129 577

2 704 260

5 542 714

Total

0

As despesas para a luta contra o HIV / SIDA aumentaram de 48,4% entre 2008 e 2009,
período este em que se deu fim do financiamento do Banco Mundial, através do projecto
MAP e o aumento de financiamento pelo Fundo Global, que concedeu uma subvenção de 44
milhões dólares Americanos no final de 2008 no quadro da 7ª Ronda.
Devido às condições rígidas impostas pelo Fundo Global, incluindo a reforma do SNLS e
muitos outros pontos, o subsídio só foi utilizado no final de 2009.
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Outros financiadores importantes neste período foram o governo brasileiro (20% em 2009),
através do fornecimento de medicamentos antiretrovirais genéricos, e participação da própria
população, cuja contribuição é significativa (8% em 2009). A UNICEF que reforçou as suas
intervenções entre 2008 e 2009. As contribuições das agências das Nações Unidas (UNICEF,
o FNUAP, PAM, PNUD, ONUSIDA e OMS), alguns países como Itália, Suécia, Estados
Unidos da América, Portugal, algumas agências de cooperação bilaterais e organizações não
governamentais internacionais que recebem directamente de fontes externas também estão
emergindo como fontes significativas para a resposta nacional ao VIH.
Embora a contribuição do governo tenha sido estimada em 7%, tendo um poder na atribuição
de recursos de 30%, depois do SNLS como uma estrutura de coordenação nacional, as ONGs,
e as famílias que decidem 12% das despesas em 2008
Em 2010, apesar de os dados não estarem completos, a contribuição dos financiadores
maiores está na mesma proporção mas para uma despesa que continua a crescer parece não ter
surgido um outro doador significativo, dos financiadores considerados de maior relevância:
Fundo Mundial, a UNICEF, governo do Brasil, a população, o Governo.

Sustentabilidade financeira
A luta contra SIDA na Guiné-Bissau é financiada em grande parte pela comunidade
internacional cuja a contribuição representa 81% em 2008, e 87 % em 2009. Assim a
sustentabilidade financeira da resposta nacional em GB é muito reduzido.
Apesar de representar uma percentagem reduzida da resposta, a contribuição nacional passa
de 13% e não acompanha o crescimento dos investimentos que foram de 48,4% entre os dois
anos, e mesmo em relação ao valor absoluto reduziu-se ligeiramente.
Quanto ao nível da pobreza da população, é difícil considerar que as despesas privadas devam
crescer (actualmente são estáveis entre os anos). Quantos os recursos governamentais para a
resposta nacional são valorizados em termos de disponibilização de infra-estruturas ou de
meios humanos e mesmo os que representam 7% das despesas em 2008, para cair a 4,3% em
2009. Mas não se traduz em disponibilidades líquidas para permitir de maneira proactiva e
voluntaria qualquer intervenção ou despesa de funcionamento. A maioria dos equipamentos e
investimentos e também dos recursos e consumíveis são cobrados com a ajuda externa.
Contudo, a dependência da resposta nacional em relação aos recursos exteriores está a piorar
nos últimos anos da vigência do PEN.

Sustentabilidade organizacional
Podemos distinguir dois níveis:
2.1- O nível da coordenação nacional:
O modelo de coordenação nacional adoptado durante o plano teve algum êxito relativamente á
captação de recursos e de gestão de parceria.
A estrutura está sob o controlo do governo tanto do ponto de vista da nomeação do Secretário
Executivo como a dos procedimentos administrativos, (gestão bancária, etc…), esta tutela tem
como vantagens os aspectos referentes à sustentabilidade. Sendo que, e como já foi referido, o
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SNLS é financiado a mas de 90% por um doador internacional – o Fundo Mundial, e o
paradoxo estrutural do modelo actual: não dispõe dos meios à medida da ambição e dos
princípios declarados, o que demonstra visível a influencia dos doadores.
Conclusao: a sustentabilidade institucional é muito baixo.
2.2- O nível da implementação das actividades:
Apesar de terem sido integrados os serviços do VIH/Sida nos serviços de saúde existentes no
pacote mínimo de actividades do novo PNDS, existem ainda dificuldades e atrasos no terreno
devido ao excesso da centralização da oferta.
Há sinais positivos de uma integração progressiva da estratégia PTMF nos serviços de
consulta pré-natal, através de formações diversas, e de uma política restrita de distribuição de
incentivos. Também a distribuição das actividades entre os centros é um pouco mais estável
de que para o TARV ou a despistagem. A ideia de que o VIH/SIDA tem um financiamento
específico não se deve traduzir em uma expectativa sistemática de incentivos ao nível do
terreno. Isto foi reconhecido como um factor negativo no desenvolvimento das actividades de
prevenção. Contudo, esta integração está em curso.
Para o TARV e a despistagem, a distribuição da actividade mostra uma grande concentração
das prestações num raio de 15 km Bissau, e em sítios geridos e apoiados por organizações
privadas. A estratégia de sustentabilidade através da extensão dos pontos de serviços VIH no
seio da rede de estruturas públicas não absorve rendimentos em termos de actividades. Para se
ter mais sucesso, ele terá que ser acompanhada de mecanismos que visem melhorar a parceria
do ponto de serviço próprios através de esquemas de contratualização como é o previsto no
PNDS II. Caso contrário, a curto prazo, a descentralização da oferta não terá probabilidades
em ser operacionalizada.
Podemos concluir que, a grande diversidade e o engajamento dos parceiros é um bom sinal de
durabilidade da resposta, embora seja ainda frágil no sentido do acesso aos recursos (por
razoes de procedimentos rígidos) e a integração de um plano coordenado. São desafios a
enfrentar para se aproveitar esta considerável oportunidade.
2.3 O Sistema de informação
Já mencionado nos parágrafos mais acima, todo o sistema foi renovado tendo como três
actores principais o: CSLS/MINSA, INASA e SNLS, este que depende das verbas do Fundo
Mundial para poder funcionar. É importante porém tomar medidas, uma vez que a informação
é o poder da reactividade.

Sustentabilidade comportamental
Todas mudanças de comportamentos conseguidas de facto, são sustentáveis. Os efeitos do
plano neste domínio estão abaixo das expectativas. Se a sensibilização do VIH/SIDA parece
melhorar, os conhecimentos exaustivos não progrediram de acordo com o esperado, uma vez
que, os comportamentos de risco – as relações sexuais dos 15 anos e as relações ocasionais
tendem a aumentar mais rapidamente que o uso do preservativo.
Um trabalho redobrado para a mudança de comportamento deve ser feito de forma a
acompanhar as tendências recentes, esta mesma análise pode ser feita no seio do grupo dos
profissionais do sexo onde consta uma maior prevalência do VIH mesmo que a utilização do
preservativo por este grupo esteja a um nível considerado. O número de pessoas a fazer o

111

teste aumentou devido ás campanhas e ás incitações repetidas dos centros de saúde, o que põe
em causa o aspecto voluntário da intervenção.
Tendo em conta os conhecimentos e atitudes que influencia um comportamento positivo, a
percepção do risco a nível individual é essencial, sobretudo, numa população onde a pobreza
e o analfabetismo são uma realidade e ainda a persistência de rumores e ideias falsa que ligam
o VIH a uma causa irracional.
Contudo as mudanças de comportamento parecem ser induzidas por um melhor desempenho
dos serviços e com a pressão necessária, do que por vontade própria da população.
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RECOMENDAÇOES SOBRE A ADEQUAÇÃO E MELHORIA
DA RESPOSTA NACIONAL NO CONTEXTO ACTUAL.
Na base de todas as constatações feitas, seguem as recomendações para o novo ciclo de
planificação. As recomendações serão a diferentes níveis e as prioridades dependem da visão
e dos objectivos que as autoridades nacionais terão a médio prazo.
A questão principal é de saber se o plano actual deve ser estendido assim e com emendas até
2013 ou se é necessário elaborar um novo plano até o horizonte 2015.
Se existir uma vontade confirmada na aceleração da resposta, de intensificação das
intervenções nos grupos expostos a alto risco de infecção e da integração dos serviços VIH, e
um desejo em fazer progredir a qualidade das intervenções, então, um novo plano terá que
ser elaborado tendo como base o plano actual.
Se o ritmo actual e os progressos alcançados parecem suficientes, o plano actual pode ser
utilizados mas que as condições, as inovações e criatividade sejam valorizadas, apoiadas e
capitalizadas pela coordenação nacional como foi a partir de 2009. O maior risco é que uma
grande parte destetrabalho não será enquadrada no plano o que pode facilitar o bloqueamento
de iniciativas positivas.
Todavia, as recomendações que se seguem decorreram da análise da situação e da auscultação
participativa dos actores, mas também da visão apresentada na nova estratégia da ONUSIDA
2011-2015 “zero novas infecções, zero óbitos de VIH, zero estigmas e discriminação” 26, na
perspectiva do acesso universal: a prevenção, o tratamento, os cuidados e apoio.

Orientar mais os recursos em função da prevalência do VIH nas
zonas geográficas, nas faixas etárias, e nos grupos de risco para
reduzir as novas infecções
Adequar em dimensões e tamanho a resposta e alocação de recursos à realidade da epidemia:
seguir a distribuição dos casos entre sexo, faixas etárias, grupos de riscos para pelo menos
orientar a resposta da mesma amplitude com quaisquer que sejam os recursos disponíveis. É
sempre possível utilizar os recursos de maneira estratégica qualquer que seja o volume
disponível, e decidir proporcionar investimentos ultrapassando os rácios num grupo ou numa
região particular para acelerar os ganhos.
a. Fazer mais para as mulheres
As mulheres são três vezes mais infectadas que os homens, sobretudo a faixa etária dos 26-49
anos, grupo sexualmente activo.
1. Reforçar a despistagem no grupos de mulheres com mais de 25 anos as mais atingidas
pelo VIH, e no grupo das raparigas de 10-15 anos onde as contaminações precoces
acontecem
2. Fazer todas as mulheres grávidas beneficiarem da PTMF
3. Estender a cobertura de serviços a todos sítios onde existe a consulta pré natal
26
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4. Coordenar a gestão da PTMF das seropositivas a partir dos CTA
5. Criar uma ligação funcional e de referencia entre um CTA e centros de saúde onde a
despistagem do PTMF é feito.

b. Aumentar as intervenções em Bafatá, Gabú, Buba, sem esquecer Bissau
6. Melhorar o conhecimento dos mecanismos de propagação da epidemia nas cidades de
Bafatá, Gabú e Buba parece existir um padrão especifico de transmissão, através
projectos de pesquisa-acçao.
7. Dirigir mais recursos nas três regiões onde se concentram aproximadamente a maioria
dos casos
8. Organizar campanhas de despistagens a partir destas regiões

c. Aumentar o volume dos programas de prevenção em favor dos grupos expostos a alto
risco de infecção, sobretudo as profissionais do sexo e seus clientes
9. Intensificar a amplitude dos programas e desenvolver a estratégia móvel
10. Desenhar uma estratégia para homens em uniforme na base da experiência existente,
uma estratégia para condutores, uma estratégia par os HSH.
11. Concentrar o desenvolvimento da luta contra as IST em primeiro lugar nestes grupos
assegurando um serviço gratuito das prestações.
12. Continuar e aumentar o fornecimento de preservativos gratuitos em grande escala e
diversificar os actores implicados no marketing social do preservativo

d. Dar meios para a pedagogia pelas competências para jovens na escola e fora das
escolas
13. Desenvolver um programa ambicioso de formação para competências pela vida nas
escolas
14. Abrir concurso para fazer intervir organizações com grande experiencia de terreno
neste domínio nos outros países
15. Desenvolver uma rede extensiva de pares educadores com os meios e enquadramento
necessários
e. Definir estratégias para reduzir o risco de transmissão no seio das práticas
tradicionais
16. Confirmar o risco de contaminação pelo VIH apresentado pelos rapazes que são
circuncisados no fora do hospital (fanado “no mato”) a partir das evidências actuais
como o estudo dos motoristas e o estudo de prevalência nacional
17. Desenhar intervenções para reduzir este risco em colaboração com as autoridades
tradicionais e o MINSA através o serviço de saúde comunitária.

f. Organizar e hierarquizar a informação no domínio da prevenção
18. Definir claramente a estratégia de comunicação e prevenção e associar claramente as
mensagens com os comportamentos a mudar. Exemplo: o preservativo é para evitar a
transmissão durante as relações sexuais de risco (sexo comercial, parceiro adicional,
HSM), e não para ser utilizado sempre em todas as situações.
19. Adaptar as estratégias para cada grupo de risco
20. Criar suportes de informação adaptados a cada grupo alvo
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Melhorar a qualidade do atendimento e a qualidade de vida das
PVVIH afim de reduzir os óbitos do VIH
a. Descentralizar a oferta de serviços VIH para conseguir mais equidade
21. Ter condições para seguir mais casos de PVVIH, ou seja, 10 000 casos adicionais nos
3 anos seguintes, o que não pode ser feito na configuração actual de grande
centralização, uma vez que, a maior parte de novos PVVIH ficam em Gabú, Bafatá e
Buba.
22. Determinar metas em valores absolutos e percentagem para cada ano afim de poder
melhor seguir o progresso e distribuir tarefas entre os parceiros.
23. Ver o reforço do sistema de gestão da saúde como uma estratégia para descentralizar a
oferta de serviços. É preciso investir mais no software que no hardware para isso.
Renovar e montar o sistema de gestão financeira das regiões sanitárias é uma urgência.

b.

Contratualização ao ponto de serviço como uma alternativa ao modelo
precedente
24. Criar condições favoráveis para facilitar a chegada de recursos ao ponto de serviços no
sentido de aumentar rapidamente as coberturas, e a qualidade dos serviços.
25. Na espera de uma melhoria do sistema de gestão financeiro no sistema público de
saúde, o MINSA no espírito do PNDS II pode montar um sistema de contratualização
a nível do ponto de serviço. Somente 13% dos 63 pontos de serviços activos
beneficiam dum apoio directo dum parceiro (ONG, etc…) para o funcionamento
26. Fase piloto com 2 ou 3 estruturas para trabalhar e abrir concurso se a iniciativa for
positiva, com a ajuda do SNLS e sob a tutela do MINSA
27. Sistematizar a contratualização interna e/ou externa do SNLS com os parceiros, ou do
MINSA com a CECOME, para poder enquadrar os fluxos financeiros e ligá-los ao
pacote de actividades bem definidos.
28. Perseguir a iniciativa de reembolso dos laboratórios e criar novos incentivos para
melhorar a prestação de serviços de biologia clínica.

c.

Superar as dificuldades logísticas para abastecimento dos medicamentos a nível
do ponto de serviço
29. Colocação de uma assistência técnica residencial a nível da CECOME sobre a
responsabilidade do MINSA e conforme as orientações da politica nacional do
medicamento
30. Abertura de um concurso para a gestão de uma parte dos fluxos de medicamentos
31. Monitorização mensal do stock de produtos chaves pela DSF com integração das
informações no banco de dados da CSLS utilizando novas tecnologias (móvel,
internet)
32. Criação dum sistema de emergência de abastecimento sob a tutela do MINSA/DSF
115

E eventual ligação com transporte das amostras de sitio sem capacidade laboratorial (explorar
sinergia, existe uma estimativa com um custo mensal de 1 milhão de FCFA27)
33. Diversificar as fontes de financiamento dos medicamentos e prever linhas para
situações não esperadas afim de enfrentar com velocidade os erros de planificação.

d.

Analisar o peso do VIH na sociedade e no sector de saúde a fim de providenciar
meios adicionais onde eles são mais necessários.
34. Confirmar o peso do VIH nos níveis secundários e terciários de cuidados do sistema
de saúde
35. Desenhar novas modalidades de financiamento dos cuidados VIH a favor dos
hospitais que tem uma contabilidade, e aproveitando a iniciativa do MINSA de apoiar
6 hospitais neste domínio

e.

Seguir a questão do acesso financeiro dos cuidados como um factor de
constrangimento, assegurar apoio nutricional e domiciliar as PVVIH
36. Reforçar os esquemas existentes de financiamento para permitir 0 despesa no ponto de
serviços
37. Operacionalizar de maneira progressiva a gratuidade para os cuidados de VIH que
consta na Lei de 2007
38. Fortalecer a codificação das PVVIH no banco de dados da CSLS para coordenar o
acesso aos serviços gratuitos.
39. Desenvolver um sistema de protecção social das PVVIH e OCV na base da
experiencia e das informações existentes, nomeadamente para o apoio nutricional
40. Colaborar com o MINSA/CSLS e Serviço de nutrição na elaboração dos instrumentos
de orientações (guias, fichas e outros) e na criação de serviço de atendimentos
nutricional.

f.
Integração dos serviços VIH em todos pacotes de cuidados
Verificar e promover a integração dos cuidados VIH (prevenção e cuidados) nos serviços
seguintes:
41. - Saúde primaria: consulta externa, consulta dos menores de 5 anos, saúde reprodutiva
(consulta pré natal e planificação familiar)
42. - Cuidados secundários e terciários (cuidados hospitalares): especializar alguns
serviços de medicina como centros de referência e colocar especialista em doenças
infecciosas em responsabilidade.

27

SNLS / CSLS Projet de création de navette pour le transport en urgence de médicaments, consommables et
de prélèvements en Guinée-Bissau, , Julho 2010 (T. Vincent, A. Ndumba)
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g. Incentivar as equipas de prestação de cuidados
43. Criar equipas juntando técnicos e voluntários em cada CTA ao serviço do grupo de
PVVIH a seguir e implicar as associações das PVVIH nos grupos dos activistas.
Integração, formação e implicação dos activistas seropositivas ou não nas equipas de
cada estrutura.
44. Criação dum esquema de incentivo para as equipas afim de sustentar os esforços, e
dispor de um meio de estimulação da oferta em quantidade e qualidade
45. Verificar a coerência da iniciativa com a política de desenvolvimento dos recursos
humanos do MINSA e com as práticas já em curso por alguns parceiros.
46. Objectivos de coberturas estarão definidos na base da informação disponível e com as
DRS

h. Facilitar o acesso ao TARV através de uma implicação dos esquemas de tratamento
47. Estabelecer e monitorizar a proporção das PVVIH e o número exacto de pessoas em
cada linha
48. Realizar supervisões para controlar os prescritores de forma a melhorar a qualidade de
acompanhamento e evitar esquemas estranhos.

i. Conseguir uma gestão conjunta dos doentes TB/VIH
Tornar praticável juntamente com o PNLT a colaboração entre os dois programas no
terreno
49. Constituir um registo nacional de pessoas com tuberculose conjuntamente com o
registo das PVVIH em seguimento com um sistema de codificação único tipo NIPS
aos fins de protecção de confidencialidade.
50. Desenvolver a despistagem do VIH no 2000 doentes de tuberculose
51. Desenvolver a despistagem da tuberculose nas 2000 novas pessoas em TARV
anualmente e assegurar o tratamento contra tuberculose nos casos positivos.

Desenvolver as estratégias sociais para reduzir o estigma e a
discriminação
Uma parte das recomendações foi retida da análise do género no PEN feito em Augusto de
2010 (consultoria financiada pelo UNICEF)28

28

UNICEF Analise da dimensão género no PENII, Agosto 2010 (P MENDES)
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52. Apoiar e providenciar assistência técnica ás associações de PVVIH para
desenvolver o papel da liderança, e promover a participação das PVVIH através as
suas associações nas instancias nacionais e na sociedade civil.
53. Realizar regulamente inquéritos na população das PVVIH utilizadores dos
serviços de saúde e sociais afim de monitorizar as tendências, e disseminar os
resultados. Usar indicador como People Living with HIV Stigma Index para seguir os
progressos.
54. Apoiar associações de PVVIH para disseminar os direitos das PVVIH aos
serviços de qualidade, e fazer crescer uma contribuição positiva para a melhoria da
prestação de serviços.
55. Desenvolver intervenções de pós-exposição que proporcione serviços médicolegais às vítimas da violência sexual, incluindo a contracepção de emergência e
serviços da profilaxia
56. Promover estratégias de comunicação para a mudança do comportamento que
tenham em consideração normas e práticas prejudiciais ao género (poligamia,
levirato e gerontofilia);
57. Incentivar as autoridades para validar a lei sobre a mutilação genital feminina
58. Reforço de leis que promovam a igualdade de género e direito das mulheres e dos
grupos marginalizados e sobretudo aqueles que vivem com HIV (leis relativas à
violência contra às mulheres, os direitos de propriedade e da herança, criminalização
do HIV e do trabalho do sexo);
59. Implementar estratégias que visem formar as mulheres sobre actividades ligadas
ao micro-crédito, de modo a proporcionar a sua autonomia financeira, como também
nas suas relações com outros actores na sociedade:
60. Promoção de estratégias que permitam manter raparigas na escola até o nível
secundário e criando igualmente a segurança nas mesmas.

61. Desenhar estratégia para a despenalização do sexo comercial e a protecção física
e sanitária das profissionais do sexo
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Pôr a qualidade no centro das preocupações durante o novo ciclo e
como vertente transversal a avaliar.
A preocupação para a qualidade de acordo com a nova abordagem dos serviços sociais
descrita no texto do DENARP II.29 A avaliação do DENARP I recomendou que para o
próximo exercício da elaboração do DENARP que a temática do VIH/SIDA continue
transversal, mas para que o eixo que visa o assegurar a prestação de serviços de qualidade nos
sectores sociais “dê uma atenção especial aos grupos vulneráveis - cuja definição deverá ser
mais precisa e orientada (…)- como no caso do VIH/SIDA, cujo Plano Estratégico Nacional
já existe”, (MEPIR, 2009: 71-72).
E uma orientação que pode permitir criar um espaço renovado de colaboração entre actores e
reduzir os conflitos existentes e que impedem o progresso da resposta. Algumas
recomendações foram retidas do trabalho de avaliação da qualidade do atendimento feito em
Outubro 2010.
a. Remodelar o eixo de “seguimento avaliação” em 3 partes: seguimento da epidemia
(vigilância, etc…), seguimento das coberturas, e seguimento da qualidade.
62. Indicadores de qualidade serão a definir para cada eixo do plano, nomeadamente para:
- as intervenções que se baseiam nas boas praticas, mensagens dirigidas á população
- nos cuidados clínicos em termos de observância, resistência, efeitos secundários,
sobrevivência

b. Dar uma prioridade ao seguimento de qualidade das prestações de biologia clínica
63. Documentar como os doentes beneficiam de um seguimento de qualidade para os
exames previstos no protocolo nacional.
64. Garantir que os laboratórios tenham protocolos operatórios bem definidos e controlos
de qualidades dos resultados (reagentes utilizados, protocolos estabelecidos, respeito
das regras de higiene, formação regular de pessoal).
65. Assegurar o fornecimento de análise de PCR e carga viral mesmo que não existam
ainda condições no país para realizar as análises (criação dum mecanismo para fazer
analise em laboratórios reconhecidos). Para o doente, um exame não tem
nacionalidade, somente um valor que vai ajudar a adequar o tratamento.
66. Desenvolver um sistema de recolha de amostra para centros não equipados
67. Desenvolver uma rede de manutenção dos equipamentos dos laboratórios na base das
informações do banco de dados dos equipamentos da CSLS
c. Assegurar a formação de cada técnico encarregado de cuidados
68. Conforme a política de formação contínua, organizar pelos menos 5 dias de formação
por ano por cada técnico.
69. Realizar as visitas de supervisão formativa e informativa conforme planificadas.
70. Realizar encontros de concertação com todos os responsáveis de CTA.
71. Criação de comité terapêutico e de gestão dos ARV sob a responsabilidade da CSLS

29

Ministère de l’Economie, de la planification et intégration régionale. Deuxième Document de Stratégie
Nationale pour la Réduction de la Pauvreté (DENARP II), Version 0, Novembre 2010
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d. Assegurar um seguimento e apoio mínimo das pessoas implicadas nos programas de
prevenção e devidamente registada como ponto focal, activistas, animadores, e
supervisores
72. Criar descrição das funções de cada pessoal implicado nas actividades de prevenção
73. Prever o sistema de incentivo adaptado e realístico para pessoas implicadas
74. Organizar regulamente (pelo menos uma vez por ano) uma reciclagem das noções de
prevenção e sobre o VIH/SIDA para adaptar as mensagens e dispor dum feedback
regular da experiencia no terreno em diferente contexto.

e. Reduzir o número de indicadores a seguir e assegurar que os indicadores de acesso
universal, UNGASS, OMD e dos principais doadores sejam integrados no plano de
recolha de dados
Num trabalho de levantamento de todos os indicadores, 133 foram identificados para os 6
financiadores, ou agências na luta contra VIH/SIDA : OMD, Acesso Universal,
UNGASS, Fundo Mundial (4ta e 7ma ronda), PEN II. Os do PEN eram 71, tanto de meios
como específicos.
75. E aconselhável de reduzir este numero de indicadores e numa perspectiva de
convergência adoptar tanto que possível os indicadores de referencia internacional tipo
UNGASS, OMD e UA no plano de S&E.
76. Alem disso, os próprios indicadores nacionais próprios devem constar em quantidades
razoável e para medir as particularidades da estratégia nacional. Esses indicadores
devem ser utilizados tanto que possível nas diferentes subvenções de modo a evitar
uma dispersão de meios e a criação de segundos focos que impedem uma pilotagem
global do plano durante a implementação.
77. Usar o novo programa de seguimento de projecto que o SNLS acabou de comprar para
facilitar o seguimento das actividades dos diferentes actores com diferentes
financiamentos
78. Assegurar que cada parceiro de implementação tenha uma lista de metas a atingir
coerente com as metas e os indicadores nacionais.

f. Fortalecer o processo de análise e notificação dos novos casos
79. Informatização sistemática das fichas de notificação existente,
80. Análise anual do perfil das novas pessoas detectadas em termos de tempo, lugar e
pessoa
81. Validação das informações
82. Disseminação regular de relatórios sobre os casos notificados.

g. Instituir mecanismo claro de validação e acreditação,
83. Descrever o papel do mecanismo de controlo e de validação dos dados em cada
organização implicada
84. Arquivar os documentos com as actas da validação efectuada a intervalo regular
85. Instituir procedimentos operacionais para a acreditação das pessoas e dos centros para
a prestação de cuidados de VIH
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86. Definir o período de vigência de cada acreditação devidamente dada.
87. Efectuar inspecções regulares das equipas e dos sítios.

Fortalecer a coordenação e a parceria
Formalizar os mecanismos de coordenação da resposta nacional:
 Encontros regulares (mensais?) de coordenação da implementação do PEN,
 Grupos de trabalho técnicos….. etc
Melhorar as capacidades de planificação a nível da estrutura de coordenação
88. Organisar sessões de revista e planificações anuais com parceiros de financiamento e
de implementação os mais importantes
89. Criar um núcleo funcional de planificação com ajuda dos parceiros e / ou recrutar um
perito suplementar no organigrama para além do director de seguimento/avaliação,
como director de programas com a responsabilidade operacional da concepção e
implementação do plano de acção anual em cada sector
90. Criar e coordenar vários fóruns de concertação:
- Sustentar um fórum técnico de planificação e coordenação, sob a tutela do SNLS
- Fórum técnico para a comunicação e mudança de comportamento
- Fórum com associações ou organizações de base comunitária.
91. Fazer advocacia a diferentes níveis, papel este fundamental como secretariado técnico
do Conselho Nacional de Luta contra SIDA.

Como dono do plano, o SNLS deve operacionalizar os objectivos em termos de metas
intermediárias para cada ano para permitir um melhor seguimento do progresso, isto é,
traduzir as percentagens em valores absolutos, directamente mesuráveis nos relatórios dos
diferentes parceiros.

Distribuir e organizar as tarefas de supervisão e apoio das grandes organizações a favor
das organizações de base comunitária.
92. Realizar ganhos de eficiência com visitas de supervisões ás estruturas de saúde,
regulares em colaboração com a equipa de supervisão integrada do MINSA.
93. Gerir as organizações “umbrella” com papel de seguimento e apoio ás organizações de
base comunitárias
94. Organizar supervisão de todos os parceiros implicados e o apoio técnico necessário
Propor o financiamento do orçamento do estado, uma percentagem fixa do plano de
acção anual através de um fundo nacional de luta contra o VIH/SIDA
95. Assegurar assim uma contribuição controlada e regular da resposta nacional pelo
Estado
96. Lançar como valor de base 5 %
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97. O montante poderá ser utilizado em parte para financiar o funcionamento da
coordenação nacional, e numa outra parte para as intervenções julgadas prioritárias
pelo Estado e/ou em que o Estado quisesse afirmar uma certa visibilidade.

Acabar a reforma do SNLS e sua maturação numa entidade organizada e financiada a
longo prazo.
98. Esclarecer a questões dos estatutos legais e do organigrama ideal, incluindo a presença
e o tipo de assistência técnica internacional desejada.
99. Reflectir sobre a oportunidade de separar ou não a coordenação nacional da equipa de
gestão da subvenção do Fundo Mundial
100. Melhorar o trabalho de arquivo, tendo em conta a grande instabilidade dos
responsáveis a diferentes níveis do sistema e a importância de uma memória
documentada e objectiva (tarefas a ser orçadas).
101. Manter actualizado todos os arquivos.
102. Prestar atenção aos arquivos electrónicos com protecção antivírus

Realizar um perfil do VIH por região na base das evidências existentes
103. Permitira de desenhar actividades ligadas aos objectivos particulares de coberturas
tanto para os serviços a prestar como para os grupos expostos a alto risco de infecção
aumentado assim a apropriação das intervenções pelas regiões
104. Realizar uma ateliê de planificação com as equipas das regiões no momento de
preparação do novo ciclo de planificação.

Incluir na agenda geral da pesquisa as questões ligadas ao VIH
105.
Pesquisa económica:
o Peso do VIH no sectores da saúde, e na sociedade guineense
o Custo anual do TARV e dos serviços conexos as PVVIH
o Pacote de prestação e seu custo a prever no quadro duma contratualização a
nível do ponto de serviço
106.

Pesquisa qualitativa:
o Determinantes do surto de prevalência do VIH em grandes cidades de Bafatá,
Gabú e Buba
o Exploração do papel das bebidas alcoólicas em ambos os sexos e da tomada de
droga como factor de risco no domínio do VIH

107.

Pesquisa epidemiológica
o Analise das condições do fanado e das práticas tradicionais como factor de
risco de transmissão do VIH
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CONCLUSÃO
Desde 2007 a resposta nacional contra o VIH na Guiné-Bissau tem sido marcado por um novo
fulgor, devido ao aumento significativo das coberturas, uma colaboração intersectorial mais
intensa, uma rede social fortalecida de actores motivados, uma coordenação melhorada que
mesmo com falta de apoio governamental tem uma dinâmica certa. Os novos desafios ficam a
corrigir algumas falhas na logística, deve-se continuar e fortalecer a CMC, melhorar acesso
nas regiões mais atingidas pela epidemia, e atacar as IST eficazmente descentralizando a
planificação a nível regional, e trabalhando sobre a qualidade como eixo transversal.
O balanço da implementação do PEN é bastante positivo no sentido em que a maioria das
actividades foi implementada ou em curso, embora não tenham sido atingidos todos os
objectivos na mesma proporção. Em parte um certo grau de incoerência na sequencia lógica
“realização das actividades = cumprimento dos objectivos”, é de 30% devido ao volume não
suficiente para atingir o efeito desejado, e constrangimentos diversos. De salientar que o ano
2010 registou ganhos significativos e uma aceleração notável no progresso das coberturas.
Aspectos mais positivos tocam com a utilização dos preservativos, a melhoria do tratamento
do sangue, o acesso melhorado ao TARV de uma maneira geral, a redução da vulnerabilidade
para os OCV, a realização de estudos biocomportamentais em diferentes grupos pelo INASA,
a melhoria da gestão financeira a nível da coordenação, e o reforço da capacidade técnica de
implementação. É de ressaltar também os ganhos recentes e significativos para a PTMF e a
despistagem. Os aspectos mais negativos tocam com a debilidade no tratamento das IST, a
prevalência mais alta nas profissionais do sexo, a insistência de um contexto elevado de
estigmatização contra PVVIH, a falha na monitorização laboratorial do VIH/TB/IST, a
ausência de estudo de natureza económica sobre o VIH, e uma fraco mecanismo de sistema
coordenado de mobilização de recursos.
Com o tempo o PEN envelheceu, e embora esteja a ser executado parece merecer uma revisão
completa para poder melhor tomar em conta as novas orientações recomendadas a nível
internacional e corrigir algumas fraquezas estruturais que impedem a implementação.
Também para chegar até 2015, e sincronizar como recomendado no novo DENARP com
todos os planos estratégicos do país. Podendo ser assim, orientado nos resultados a atingir
com meios e estratégias, e integrar melhor as estratégias e recomendações do DENARP, da
estratégia mundial do sector da saúde contra o VIH/SIDA 2011-2015 e do novo plano de
ONUSIDA “incidência zero”.
As estratégias essenciais serão a de proteger o grupo das mulheres 15-29 anos das novas
infecções, articular o VIH e tuberculose para os cuidados e fortalecer os aspectos clínicos com
seguimento biológico adequado especialmente da carga viral em qualquer lugar em que
estejam a ser feitas as amostras e as analises, desenvolver estratégias moveis para grupos de
riscos, organizar despistagem activas em grupos expostos a alto risco, prever duas campanhas
por ano de mobilização da resposta, continuar as intervenções de luta contra a estigmatização
com o apoio das associações de PVVIH, e fortalecer a planificação para a coordenação
técnica e financeira.
Conclui-se de que mesmo antes do termo dos 5 anos, o actual PEN parece já ter produzido os
seus melhores efeitos, e é lógico, e para não perder a dinâmica actual de entrar num novo
ciclo de planificação em 2011 com um novo plano de combate ao flagelo capaz de mobilizar
todas as forças disponíveis afim de poder chegar a incidência zero em 2015.
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ANNEXOS
1. Composição da Comissão Nacional
2. Termos de referencia da revisão intercalar do PEN
3. Actas da reunião da Comissão Nacional dos dias 6 e 8 de Dezembro
4. Programa dos encontros de trabalhos
5. Actas dos encontros de trabalho:
o
o
o
o
o

Prevenção
Cuidados clínicos: IST/TARV, despistagem e aconselhamento, PTMF
Aspectos institucionais a nível central e regional
Situação epidemiológica
Ponto de vista das organizações de PVVIH

5.Relatório síntese do ateliê de consenso sobre a resposta

A cartografia dos parceiros e os quadros anotados das actividades são apresentados em
documentos separados.
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Composição da Comissão Nacional
COMISSÃO NACIONAL DE APOIO A AVALIAÇÃO A MEIO TERMO/REVISÃO DO PEN
No.

Nome e Apelido

Instituição

Contacto

E-mail

01

Swil Kabitshwa

SNSL

617 59 63

02

Agostinho Ndumba

MINSA/C
SLS

660 57 59

“augustin kabitshwa"
<akabitshwa@yahoo.fr>,
"Agostinho Mbarco Ndumba"
<agondumba@gmail.com>,

03

David da Silva Té

SNSL

662 94 88

04

Zeferina Gomes da Costa

618 37 41

05

Mauricio Sanca

MINSA/D
SF
CCM

06

Livramento Sambú de
Barros

SNLS

720 00 06
661 52 43

07

Anaximandro Zylene
Casimiro Menut

SNLS

680 68 07

08

Paulo Rabna

SNLS

665 73 96

09

Sadjá Mané

OMS

670 39 25

10

Cadijá Mané

INASA

11

Mamadú Djicó Ould

INASA

12

Pedro Mandica

RENAP+
GB

660 79 57
526 72 08
724 57 18
590 49 60
594 07 97

13

Inacio Alvarenga

OMS

662 62 13

14

Antonieta Martins

FNUAP

680 80 48

15

Ngone Touré

UNICEF

687 30 15

668 72 00

"David Da Silva Te"
<daviddasilvate@gmail.com>,
"Zeferina Gomes da Costa"
<zeferina_65@hotmail.com>,
Mauriciosanca82@hotmail.co
m
Livramento de Barros"
<livramento.barros@gmail.co
m>,
"Anaximandro Zylene
Casimiro Menut"
<azcmenut@gmail.com>,
Paulo.rabna@gmail.com
"Agostinho Sadja Mané"
<manea@gw.afro.who.int>,
"Cadija Mané"
<cadija.mane@gmail.com>,
Mamadu Djico"
<djicoblama@hotmail.com>,
"RENAP+GB - Pedro
Mandica"
<mandicapedro@yahoo.com>,

126

República da

Guiné-Bissau

Conselho Nacional de Luta contra SIDA
SECRETARIADO NACIONAL DE LUTA CONTRA SIDA
Bissau, 06 de Dezembro de 2010

CIRCULAR
Tenho a satisfação de levar ao conhecimento de V a Exa que no âmbito da avaliação
intercalar&revisão do Plano Estratégico Nacional de Luta contra o VIH/SIDA na GuiéBissau para 2011-2013 é criada uma Comissão Técnia Nacional (CTN) para apoiar o
consultor internacional recrutado para o efeito (ver TDR em anexo), composta dos
seguintes membros:
1. Swil Kabitshwa-SNLSL
2. Agostinho Ndumba-MINSA/CSLS
3. Davide da Silva Té-SNLS
4. Zeferina Gomes da Costa-MINSA/DSF
5. Mauricio Sanca-CCM
6. Livramento Sambú de Barros-SNLS
7. Anaximandro Zylene Casimiro Menut-SNLS
8. Paulo Rabna-SNLS
9. Sadjá Mané-OMS
10. Cadijá Mané-INASA
11. Mamadú Djicó Ould-INASA
12. Pedro Mandica-RENAG+ GB

Dada as importantes relações de parcerias existentes entre as nossas instituições,
espero que Va Exa se dignirá em dispensar os membros da CTN que não são
funcionários do SNLS para este exercíco de acordo com o cronograma em anexo aos
TDRs.
Com elevada estima me subscrevo.
O Secreatio Executivo
João José Silva Monteiro
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República da

Guiné-Bissau

Conselho Nacional de Luta contra SIDA
SECRETARIADO NACIONAL DE LUTA CONTRA SIDA

Plano Estratégico de luta contra o VIH/SIDA na Guiné-Bissau
Avaliação intercalar & revisão para 2011-2013

Termos de Referência

Guiné-Bissau, Novembro 2010
Versão revista : 5 de Dezembro
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Contexto
Embora seja um dos países com uma epidemia de Sida considerada generalizada, por conta de
uma taxa de prevalência estimada em cerca de 2.6%, segundo a projecção
SPECTRUM/SNLS/ONUSIDA para o ano de 2009, a Guiné-Bissau é igualmente um dos
países da África Subsariana que apresentam uma resposta nacional mais eficiente nos últimos
dez anos, por ter reduzido em mais de 25% a quantidade de novas infecções pelo VIH/SIDA,
no período de 2001 a 2009 30. A Guiné-bissau é, entretanto, um dos raros países no mundo
onde circulam simultaneamente os dois tipos de virus31, VIH1 e VIH2.
A resposta nacional ancora num Plano Estratégico Nacional de luta contra o VIH e SIDA,
elaborado em 2006 com um horizonte temporal de cinco anos, faz referência aos números de
vigilância epidemiológica nas grávidas para estimar as necessidades do país em matéria de
prevenção, tratamento e seguimento da infecção VIH e das infecções oportunistas.
Este plano constitui uma referência para os intervenientes no terreno e é também um
importante instrumento de mobilização de recursos. Assim o plano foi de crucial importância
para o êxito da proposta formulada para a sétima ronda do Fundo Mundial.
Apesar de ter iniciado oficialmente em 2007, o PEN só começou a ser verdadeiramente
implementado em 2009, sendo que o ano de 2008 foi essencialmente um ano de transição,
dominado por preocupações ligadas à preparação e à reestruturação da coordenação nacional
da luta contra o VIH e SIDA. Isso deve-se a três razoes seguintes
-

fim do programa MAP financiado pelo Banco Mundial ;
um longo processo de negociação do financiamento do Fundo Mundial, acordado no
âmbito da sétima ronda ; e
reformas da estrutura de coordenação nacional.

Este período de transição é percebido pelos diferentes intervenientes como um periodo de
indisponibilidade em recursos durante o qual as actividades de terreno mais importantes não
puderam ser implementadas. Esta percepção dos intervenientes leva-os a considerar que a
implementação do plano começou efectivamente em 2009.
Assim após quatro anos de vigência do Plano Estratégico de luta contra o VIH e SIDA - PEN
II (que significaram efectivamente dois anos de trabalho no terreno na implementação das
actividades programadas) é necessário e importante proceder-se a uma avaliação das
estratégias e actividades previstas para o período 2007-2011.
Com esta avaliação pretende-se (i) fazer um balanço da implementação do PEN 2007-2011,
(ii) avaliar os resultados alcançados, (iii) identificar os factores facilitadores e os
30 ONUSIDA, balanço na execução do sexto dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM).

31 Os modelos para estimar a situação epidemiológica não consideram a circulação do VIH2, o que pode induzir em erro na avaliação da prevalência da infecção pelo VIH
no país. São assim constatadas diferenças importantes nas estimativas da prevalência nos diferentes documentos sendo, no entanto, todos validados. É certo que a prevalência
do VIH2 tem diminuído e que o seu impacto na transmissão mãe-filho é ínfimo mas a sua importância clínica não pode ser negligenciada apesar duma evolução clínica mais
lenta que a do VIH1.
.
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constrangimentos. Outrossim, o irá fornecer às autoridades nacionais novas directivas visando
uma melhor adequação da resposta nacional às evoluções recentes registadas tanto no perfil
epidemiológico da infecção pelo VIH no país, como também no contexto e nos engajamentos
do país. Nesta decorrência, esta avaliação permitirá adequar e integrar nas estratégias do PEN
II informações e estratégias elaboradas recentemente no país, nomeadamente o Plano
Nacional de Desenvolvimento Sanitário II, o Documento Estratégico Nacional de luta contra
a Pobreza, a Estratégia para a Segurança dos Produtos de Saúde Reprodutiva, o documento de
analise sobre questões género no PEN II e informações epidemiológicas sobre a epidemia em
particular nos grupos vulneráveis tais como HSH e PS.
Permitirá ainda, responder às necessidades programáticas nomeadamente em relação com o
financiamento do Fundo Mundial sem contudo negligenciar todos os outros parceiros da
Guiné Bissau na luta contra o VIH e SIDA. Assim ainda que se pretenda fazer uma revisão a
meio termo do PEN II, mantêm-se a ambição da sua eventual extensão até o ano de 2013.
ÂMBITO E OBJECTIVOS DA AVALIAÇÃO

A avaliação terá por âmbito as intervenções de luta contra SIDA no período 2008-2010.
Objectivo geral
Fazer uma avaliação documentada da execução do PEN II, fornecendo ao SNLS e à comissão
nacional elementos chaves para a revisão intercalar do Plano Estratégico Nacional de luta
contra o VIH e SIDA (PEN II) e as linhas gerais para uma eventual extensão do PEN II para o
período 2011 – 2013.

Objectivos específicos
A avaliação será realizada tendo presente os seguintes objectivos:


Elencar e apreciar as actividades de luta contra SIDA desenvolvidas de 2008 a 2010
no âmbito do PEN II, apreciando, nomeadamente, o seu contributo para a melhoria da
desempenho da resposta nacional;

1.

Apreciar o grau de cumprimento dos resultados esperados no PEN II, considerando
particularmente os aspectos seguintes :

a)

A implementação das estratégias e actividades programadas: actividades realizadas e
não-realizadas, a cobertura e acreditação dos serviços de TARV, a disponibilidade em
recursos humanos, materiais e financeiros em relação com o previsto, o grau de
aplicação dos princípios fundamentais considerados no PEN II, a pertinência da
organização da coordenação, seu funcionamento e eficácia e o sistema de seguimento e
avaliação.

b)

Aspecto institucionais a nível central e regional;

c)

Aspectos clínicos (atendimento IST e TARV, aconselhamento e prevenção da
transmissão vertical);
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A implicação dos diferentes sectores e parceiros na implementação do PEN II:
existência de políticas e planos sectoriais, implicação das organizações da sociedade
civil.;



Identificar eventuais ajustamentos das intervenções (actividades, modalidades de
trabalho, estratégias etc.) tendo em atenção os resultados e os efeitos pretendidos nas
populações alvo;



Apreciar a relevância e a sustentabilidade das intervenções;



Identificar constrangimentos, propor formas de os superar e fazer recomendações, no
quadro da elaboração do novo ciclo de programação (2011-2013).

2.

Contribuir na identificação das forças, fraquezas, constrangimentos e factores que
facilitam a implementação do PEN II

3.

Prestar contas ao Secretariado nacional de Luta Sida e informar os parceiros sobre as
principais constatações e recomendações.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O exercício deve centrar-se nos seguintes critérios, com base nos quais a equipa elaborará as
questões da avaliação:
3.1 – Relevância e Processo de implementação

Em que medida as intervenções são consistentes, adequados aos problemas, necessidades e
prioridades da luta contra sida previstas no PEN II, dos beneficiários-alvo, em particular;
3.2 – Eficácia

Em que medida os objectivos específicos do PEN II estão a ser alcançados ou espera-se que o
venham a ser.
3.3 – Eficiência

Em que medida as actividades das intervenções transformam os recursos disponíveis em
resultados esperados, em termos de custo, quantidade, qualidade e oportunidade. As
comparações devem ser feitas relativamente ao planeado.
3.4 – Efeitos e Impactos

Que efeitos e impactos são possíveis detectar seja na evolução epidemiológica, seja nas
atitudes, conhecimentos e práticas, seja em quaisquer outros aspectos, como seja o grau de
envolvimento dos actores na luta contra SIDA e que podem ser imputadas à implementação
do PEN.
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METODOLOGIA

A avaliação do PEN II será participativa. Isto significa que todos aqueles que estão
implicados na implementação das estratégias e actividades do plano serão chamados a tomar
parte nos trabalhos sob a coordenação e supervisão do SNLS.
Será constituída uma Comissão de Coordenação dirigida pelo Secretário Executivo do
Conselho Nacional de luta contra a SIDA. Esta Comissão terá como função principal
coordenação geral das actividades e a comunicação com os principais intervenientes ao mais
alto nível de forma a garantir o estrito cumprimento do plano de actividades.
Esta Comissão será também responsável pela estratégia de comunicação visando a informação
e o engajamento de todos os intervenientes no processo.
Um consultor internacional com conhecimentos da resposta nacional e da realidade actual do
país será recrutado para apoiar a Comissão de Coordenação Um calendário de reuniões
regulares será estabelecido a fim de permitir uma partilha permanente entre o consultor e os
elementos da equipa técnica nacional.

Etapas e tarefas especificas
Os trabalhos consistirão principalmente na consulta bibliográfica (ver lista dos principais
documentos em baixo), elaboração dum relatório preparativo com elementos chaves a tomar
em consideração para a revisão, e elaboração da versão revista do PEN II para o período
2011-2013.
Etapas a considerar:
Primeira etapa (1 semana): A equipa técnica nacional esta constituída e procederá à recolha
e sistematização de todas as informações pertinentes. Para este fim a equipa deverá contactar
as organizações, instituições envolvidas na luta contra o VIH e SIDA na Guiné Bissau
Segunda etapa (3 semanas): Sob a coordenação e supervisão do Secretário Executivo do
CNLS o consultor internacional trabalhará em estreita ligação com a equipa técnica nacional
para revisitar toda a informação pertinente, recolher os dados epidemiológicos existentes,
conduzir a realização dum seminário participativo da analise da situação e da resposta,
incluindo elaboração de roteiro para orientar a discussão e produzir um documento da
avaliação do PENII, incluindo as recomendações para a revisão do documento do PEN II.

Os trabalhos deverão permitir fazer a analise das informações disponíveis sobre a epidemia,
fornecer elementos para melhor organizar e coordenar a resposta nacional (institucional e
comunitária), melhorar a capacidade de mobilização de recursos humanos e financeiros
necessários à implementação das estratégias adoptadas, e formular propostas para a
adequação e melhoria da resposta nacional numa abordagem multidisciplinar e
multissectorial com base nas melhores praticas e condições reais do país.
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Reuniões de grupos de trabalho e o seminário deverão permitir ainda a criação de amplos
consensos sobre todas as matérias em particular no que diz respeito à coordenação da resposta
nacional.
O seminário participativo da analise da situação e da resposta com os objectivos de obter
(1) Um consenso sobre a situação e a resposta, (2) Principais pontos fortes e fracos, (3)
Prioridades para a segunda etapa do PEN

Terceira etapa (3 semanas)
a) Síntese das prioridades o nível do SNLS e preparativos para a revisão das
estratégias e priorização pelo secretariado.
b) Elaboração da primeira versão revista do PEN II
c) Realização dum Seminário participativo de Consenso nacional técnico. O programa do
seminário será: (1) nova formulação das estratégias, (2) Objectivos estratégicos quantificados,
(3) Projectos prioritários para o SNLS, (4) Revisão orçamental. Esta etapa deverá permitir a
tomada de decisões relativamente às conclusões e recomendações dos trabalhos anteriores.

Quarta etapa (1 semana):
a) Restituição das principais conclusões num relatório para os principais intervenientes
(Governo, Agências das Nações Unidas, ONG e Associações da Sociedade Civil)
b) Síntese das principais conclusões e recomendações e validar e finalização da versão
revista do PEN na base das conclusões do seminário e das ultimas discussões.
c) Reunião do Conselho Nacional de luta contra a SIDA para validar as orientações
tomadas para o período 2011-2013 e o Plano Estratégico Nacional Revisto.
Um consultor internacional contribuirá a primeira e segunda etapa com a Comissão de
Coordenação.

Resultados esperados
Assim no fim dos trabalhos da avaliação espera-se atingir os seguintes resultados:
1. Um relatório circunstanciado onde constem os pontos essenciais da avaliação, incluindo:
4. perfil epidemiológico actualizado,
5. cartografia dos parceiros de implementação das intervenções de luta contra o VIH e
SIDA,
6. o grau de cumprimento dos resultados esperados no PEN II
7. Apreciar os efeitos, o impacto e a relevância das intervenções;
8. um quadro de analise sobre as forças, fraquezas, constrangimentos e factores que
facilitam a implementação da resposta nacional e
9. as linhas directrizes sobre a adequação e melhoria da resposta nacional no contexto
actual do país e à luz dos conhecimentos sobre as boas práticas.
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Documentos a consultar















Plano Estratégico 2007-2011
Os pacotes legislativos
O documento de subvenção do Fundo Mundial (décima ronda)
Relatórios técnicos do SNLS
O Plano de Seguimento e Avaliação
Relatório UNGASS 2009
Relatório de seguimento do DENARP e ODM do Ministério do Planeamento
Relatórios dos diferentes parceiros (SNU e Sociedade Civil), missões e estudos etc.
Plano Sectorial de luta contra a Sida no sector dos Transportes e Agricultura
Politica de luta contra o VIH do Sector da Educação
Documento Estratégico Nacional de luta contra a Pobreza
Estrategia de segurança dos produtos SR
Plano nacional de Desenvolvimento Sanitário II
As questões de género no PEN II
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Actas da reunião da Comissão de coordenação - Avaliação PEN II dia 6 de Dez - SNLS
Présencia: Huco Monteiro (SE), David Té, Mouhammed Djicó Ould Ahmed, Paulo Rabna,
Livramento Barros, Cadija Mané, Zylene Casimiro Menut, Thierry Vincent (consultor).
Ordem de dia:
- Apresentação do processo de revisão/avaliação do PEN II
- Analise da metodologia e do calendário
- Determinação dos pacotes de trabalho

Tarefas realizadas
O Dr Paulo Rabna fez introdução e salientou que a dinâmica da revisão do PEN foi discutida
com um consultor de OOAS com a produção duma primeira versão de termos de referencia
(TdR).
Para acompanhar o processo, dois consultores internacionais foram contactados (4 semanas +
3 semanas de trabalho), mais somente um se disponibilizou (2 semanas de disponibilidade + 1
semana fora do pais).
1- Processo
O consultor que chegou no dia 2 de Dez apresentou rapidamente o exercício na base dos TdR
já revistos no fim de semana pelo Secretariado Executivo, tendo em conta a presencia
reduzida de apoio externo. O calendário é muito curto, o período não muito favorável por
causa das actividades de fim do ano. Assim foi divido em duas partes o exercício:
- Fase 1: analise da situação: com um objectivo de produzir um documento antes de Natal
- Fase 2: rever o PEN para o período 2011-2013 ou reescrever um novo plano até 2015.
O espírito do exercício de avaliação será participativo, na base dos documentos existentes, e
se baseara sobre as evidencias disponíveis.

2- Metodologia e calendário
Devido ao tempo reduzido, e para facilitar a coordenação da equipa, decidiu-se de tomar a
primeira semana para a redução dum draft de documento, com um retiro de 2-3 dias.
Na segunda semana, pessoas recursos serão contactadas
e um atelier de consenso organizado no dia 16.
O SE insistiu sobre a comparação antes/agora, a utilização da documentação existente, e a
necessidade de já ter um documento a apresentar a gente, antes de organizar encontros.
A documentação as organizações internacionais deve ser pedido.
Para o ano 2007, ver que tipo de dados estão disponíveis. Paulo Rabna fica com a tarefa de
pedir toda documentação, e Zylene Menut de organizar o retiro e o atelier.

3- Pacotes de trabalho
O consultor apresentou um quadro com pacotes de trabalho. O grupo opinou e colocou-se as
pessoas encarregues de produzir texto e/ou quadros para analise.

Próximo encontro de trabalho: Dia 8 as 11h00 no SNLS
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Actas da reunião da Comissão Avaliação PEN II - dia 8 de Dez - SNLS
Présencia: Mouhammed Djicó Ould Ahmed (INSAS), Paulo Rabna (SNLS), Livramento
Barros (SNLS), Cadija Mané (INASA), Pedro Mandica (RENAP), Thierry Vincent
(consultor).
Excuseu-se: Zeferina da Costa (DSF/MINSA)
Ordem de dia:
- revista da bibliografia disponível
- proposta da estrutura do documento d’avaliação do PEN II
- metodologia do atelier do dia 16
- determinação dos pacotes de trabalho

Tarefas realizadas
4- Documentação disponível
A partir da lista de documentos nos TdR, acrescentou-se mais elementos de acordo com a
discussão. O Dr Paulo vai fazer uma copia de toda documentação de papel para o retiro.
Faltam ainda:
- ultima versão do DENARP (mas já há a versão de 2008)
- MICS 2010 (já há uma versão de papel resumida)
- estratégia de produtos de SR
- versão electrónica da lei sobre VIH (mas brochura disponível)
- estudo de prevalência nacional (vai sair no fim da semana)

5- Proposta de estrutura do documento
O consultor apresentou a Comissão uma proposta de estrutura. Cada ponto será tratado de
maneira rezumida, para poder ser redigido em bom português, e corrigido pelos especialistas.
Houve discussões sobre os quadros a trabalhar no dia do atelier, e das actividades dos
parceiros. Já se falou dos elementos a contemlar para os princípios directores. O resultado do
estudo de prevalência será a valorizar no documento.

6- Programa do atelier de dia 16
O consultor fez a proposta seguinte:
Primeiro tempo: apresentação
Perfil epidemiológico,
cartografia dos parceiros,
princípios directores,
despesas.
Segundo tempo: actividades realizadas / não realizadas
Terceiro tempo: forças, fraquezas, oportunidades, ameaças
Quarto tempo: prioridades para o novo ciclo do PEN
Os membros vão consultar o Zylene que tinha a tarefa de organizar o retiro de fim de semana.
Próximo encontro de trabalho: Dia 10 no retiro de dois dias 10 & 11, lugar a confirmar
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Programa dos encontros de trabalho –
AVALIACAO DO PEN II
•

Segunda-feira, dia 13
Cartografia

– 15h00 – 17h00:
Lugar : SNLS
Moderador : Livramento
Redactor : Sadja Mané
Pedro Mandica, Mamadu Baldé (CIDA/Alternag)

•

Terça-feira dia, 14
Aspectos clínicos
– 10h00 – 12h00:

Lugar : sala da reunião (SNLS)
Moderador: Dr Ndumba
Redactor : Paulo Rabna (SNLS), David Te (SNLS),
TARV
Dr. Albino Nanadje
Dr. Mamai Barbosa (CSLS),
Manuel (Céu & Terra),
Noelma (Cumurra),
Dra. Fátima (HNSM),
Dra. Fina Bamba (Raoul Follereau),
Hospital Mansoa
Eugenie (MDM),
Dr. Alfredo (SR),
Dra. Antonieta (FNUAP),
Dr. Ngone (UNICEF),
Eugénie (MDM)
Clotilde (HNSM),
Mamadu Balde (CIDA Alternag),
Ansu (ENDA),
DR. Inácio Alvarenga (OMS)
Dra. Cadi Seidi Serviço de saúde de forças armadas.
Prevenção, preservativos, grupos riscos, comunicação:
15h00 – 17h00
Lugar: SNLS
Moderador: Cadija Mane
Redactor: Agostinho Ndumba, Sadja Mane
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AGMS, ADPP, Actionaid, ENDA, RENAP, Dr Alanan Pereira (CSLS/MINSA), Lamine Injai
(INASA), CNJ, AGUIBEF, Caritas, Sida Service, Nadel, Instituto Mulher Criança, Service de
saúde de forças armadas, M. administração interna, M. transporte, M. Educação, Secretariado
de Estado da Juventude, Falco SIDA

•

Quarta-feira dia 15
Aspectos institucionais
– 10h00 – 12h00

Lugar: Sala de reuniões do MINSA
Moderador: Sadja Mane
Redactor: Agostinho Ndumba, Cadija Mané
Representante do CNLS (Ministro como vice presidente), Guy de Araujo (Grupo temático
VIH/ NU), Huco Monteiro (SE), Umaro Ba (DG), Rui Ribeiro (CCM),), Representante da
comissão parlamentar para assuntos sociais, Magda Lopes (ENDA), Ivanira (Sabo Nhima/
RENAP), (CNJ).
–

15h00 – 17h00
Perfil epidemiológico

Moderador : Paulo Rabna
Redactor: Cadija Mané, Zylène Menut
Lugar: SNLS
Inácio Alvarenga, Amabélia Rodrigues, Paulo Rabna, Peter Aby, Victor Gomes, Zacarias da
Silva
•

Sexta- feira dia 17
Encontro com as organizações de PVVIH

Moderador & Redactor: Cadija Mané
Lugar: SNLS
RENAP-GB, Sabo Nhima, Boa Esperança, Nova Vida.
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ENCONTRO DE TRABALHO
Prevenção
No âmbito da revisão intercalar do Plano Estratégico 2007-2011, reuniu-se na sala de reuniões
do SNLS no dia 14 de Dezembro de 2010, um grupo constituído por diferentes ONG’s
(ENDA, CNJ, Action AIND, CSLCS) para a discussão e análise das actividades que foram
programadas para se atingir alguns resultados preconizados para os aspectos comunicacionais
e preventivos.
Constatações:
1. Verifica-se uma ausência do plano orientador para as actividades de informação e
comunicação. Este facto contribuiu (e tem contribuído) para que as actividades fossem
bastante atomizadas e descoordenadas. Ou seja, verificam-se muitas actividades ao
nível de informação e sensibilização, sobretudo as campanhas e programas
radiofónicos, mas sem se orientar num plano e muito menos no documento do PEN;
2. Não existe nenhuma estrutura técnica nacional que orienta e acompanha a produção
dos conteúdos comunicacionais nos quais os diversos actores podiam ser assessorados
no aspecto de comunicação. Este facto não favorece a segurança relativamente a
diferentes abordagens para os diferentes públicos;
3. Denota-se a inoperatividade do sector da comunicação do secretariado do SNLS. Esta
situação tem favorecido uma desarticulação na harmonização dos aspectos
comunicacionais para os actores activos no sector;
4. Não existe nenhuma estrutura ou espaço de concertação sobre aspectos
comunicacionais entre os actores activos no sector;
5. Maior necessidade de socializar os estudos sobre CMC sobretudo no que concerne as
barreiras culturais, o que também podia favorecer a redução de estigmas;
6. Os documentos normativos não foram apropriados pelos actores do sector e isso teve
implicações ao nível da sua não reprodução junto do público;
7. Muitas actividades realizadas mais em termos comemorativos do que baseados em
orientações programáticas (sobretudo ao nível das campanhas de distribuição do
preservativo)
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ENCONTRO DE TRABALHO
Cuidados clínicos

No âmbito da revisão intercalar do Plano Estratégico 2007-2011, reuniu-se na
sala de reuniões do SNLS no dia 14 de Dezembro de 2010, um grupo
constituído por diferentes profissionais da saúde de diferentes instituições ou
ONG’s para a discussão e análise das actividades que foram programadas para
se atingir os objectivos preconizados para os aspectos clínicos/curativos.
Eis os pontos e comentários obtidos desta sessão:
OBJECTIVO 1
 Não existe uma política nacional de luta contra IST
 Aprovisionar VDR para grávidas a nível limitado
 Elaboração de material IEC, as actividades são de forma contínua, mas não se pode
dizer que tenham tido algum impacto
OBJECTIVO 2
 Devido aos centros de saúde de Bissau, o programa PTV (conceito a adequar para
PTMF) não esta bem consolidada (1.5.1.2)
 Não foi elaborado um manual de procedimento, mas sim um manual de
capacitação e formação, que define como fazer diagnostico nas grávidas,
medicamentos, etc em 2007 a sua revisão pontual devera ser feita para se ter em
conta as recomendações de 2010, previsto já para o mês de Dezembro, uma equipa
composta por três elementos.
 Forma láctea infantil – não foi garantido, porque é recomendando o aleitamento
materno exclusivo, mas em caso de possibilidade recomendam o leite pediátrico.
Aleitamento protegido (recomendações OMS). Não houve financiamento pela
UNICEF
 Implicar os líderes de opinião na causa de PTV
 Aproximar-se do plano da saúde comunitária e um plano de redução de
mortalidade infantil, poder-se tirar vantagem dessas iniciativas

OBJECTIVO 3
 Seis centros de transfusão sanguínea reabilitados, falta em Tite e São
Domingos (1.6.2.2)
 Consultar o Sanca 1.6.2.3
 Reciclar os utilizadores de sangue, não te tem cumprido os critérios do uso
do sangue, lançou-se um concurso para a elaboração do uso clínico do
sangue (1.6.3.1)
 1.6.3.3, consultar Sanca
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A OMS no mês de Novembro teve uma consultora que veio para esta
questão, Analise da situação com um pequeno grupo do HNSM sobre a
segurança da transfusão sanguínea (1.6.3.4)

OBJECTIVO 4
 Houve formação em PTMF e TARV, e técnicos formados de todos os
sítios de CDV e no quadro das SR (parteiras e enfermeiras) em todas as
áreas sanitárias
 O laboratório que deveria ter um papel importante na supervisão ou
controle da aplicação das normas universais do sangue/ sensibilizar
todos os intervenientes (1.7.1.1)
 Não há procedimentos claros dos profissionais sobre as normas sobre as
precauções universais dos serviços de saúde/fraca disseminação das
mensagens
OBJECTIVO 5
 Melhorar o mecanismo e sensibilizar as pessoas o seu direito (2.1.1.2)
 Não há nenhum documento oficial que acredite as estruturas (2.1.2.1 )
 Deve haver um documento de acreditação (há um documento directrizes para sítios
de VDV, PTMF e TARV), deve-se elaborar um documento que justifique a
acreditação dos sítios/Formalizar a acreditação e definir os indicadores de
performance (2.1.2.2 )
OBJECTIVO 6
OBJECTIVO 7
 Não em todos os centros (2.1.4.1)
 Falta a elaboração de um documento para a questão de aprovisionamento e
controle de qualidade e outros produtos orçado a 2.500.00 XOF
 Mecanismos para eliminar a ruptura de stock/ ruptura de bactrim mais de 6 meses/
há que se avaliarem e criar mecanismos
OBJECTIVO 8
 Falta 3 sítios, cantchungo, bafata e Buba (2.1.5.1)
 O plano ainda não foi finalizado – plano de integração das actividades de VIH/Sida
há centros que já fazem essa inspecção VIH/sida
OBJECTIVO 9
 Confirmação de Dakar para o papel de filtro
OBJECTIVO 10
 O Simão Mendes não assegura o apoio nutricional (2.2.1.1)
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ENCONTRO DE TRABALHO
Aspectos institucionais

No âmbito da revisão intercalar do Plano Estratégico 2007-2011, reuniu-se na
sala de reuniões do Ministério da Saúde (MINSAP) no dia 15 de Dezembro de
2010, um grupo constituído por diferentes actores que intervêm nas actividades
de luta contra o Sida para a discussão e análise de actividades programadas para
se atingir os resultados preconizados para os aspectos institucionais.
Na segunda parte do trabalho foram atribuídos cores aos objectivos
preconizados.
OBJECTIVO 1
 Actividade a ser realizada conforme a lei que protege os PPVVIH, caso
sejam alvos de imagem, há trabalhos feitos não foi difundido. Para a
sensibilização PTMF terão a Primeira-Dama como o rosto para a
campanha (4.1.1.1)
 Não foi realizado, mas já se tem conta no Plano de PTMF (4.1.1.2), o
SNLS financia actividades de diferentes sectores, mas não existe um
plano de acção comum, mas sim acordos.
 Rectificar para eventos políticos/culturais nacionais / durante os maiores
eventos nacionais
OBJECTIVO 2
 Existem actividades mas não há nenhum documento jurídico que proteja
a mulher especificamente sobre a violência e abusos sexuais (4.1.2.1)

OBJECTIVO 3
 Prevê-se no quadro da PTMF não só a esse nível, mas sim a todos
referentes ao Sida multisectorialmente (4.2.2.2)
 Existe a linha orçamental mas não há execução financeira ou
disponibilidade financeira (4.2.24)
OBJECTIVO 4
 As sedes regionais estão integradas nas ONG’s, uma vez que os NRS
foram suprimidos com a nova estruturação do SNLS. (4.3.1.2)
 O grande handicape é nos meios de comunicação social
OBJECTIVO 5
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 Definir o estatuto próprio ao SNLS, deve-se definir os níveis dos
diferentes papéis, do estatuto e órgãos. Rever o próprio conceito do
SNLS. /Clarificar o papel de cada estrutura
 Debate de reflexão sobre a transmissão de conhecimento ou não que
estão a ser deixadas pelos expatriados que estão nos lugares chaves do
SNLS
 Não houve a elaboração dos planos sectoriais (4.3.2.6)
 Não existe indicadores de avaliação (4.3.2.7), recomendar ao SNLS
financiar uma avaliação
OBJECTIVO 6
 Garantir a supervisão e o controle de qualidade dos cuidados prestados
(4.3.3.4)
OBJECTIVO 7
 Não existe plano bienal de formação, mas fazem-se formações e
reciclagens
OBJECTIVO 8
 Há um manual de procedimento administrativo e financeiro do SNLS e os
parceiros
OBJECTIVO 9
 O documento não existe, mas é feita a advocacia (4.5.2.1)
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ENCONTRO DE TRABALHO
Perfil epidemiológico

No âmbito da revisão intercalar do Plano Estratégico 2007-2011, reuniu-se na
sala de reuniões do SNLS no dia 15 de Dezembro de 2010, um grupo
constituído por diferentes epidemiologistas: Dr. Inácio Alvarenga, Dra.
Amabélia Rodrigues, Dr. Paulo Rabna e Dr. Zacarias da Silva, para a discussão
e a actualização do Perfil Epidemiológico.
ESTUDO PREVALENCIA DO VIH NA COMUNIDADE, dados
preliminares:
Diferença gritante entre as mulheres e os homens, sobretudo na faixa dos 25
anos, elas são as mais infectadas.
Quinara (Buba), prevalência elevada, Bafata, Gábu, relativamente as etnias, não
se verificam prevalências na etnia fula ou mandinga, o importante é nas zonas
identificadas, saber o que se passa, que novas tendências?
Se a epidemia esta a diminuir globalmente é devido ao VIH 2
A circuncisão pode estar por detrás da prevalência encontradas no leste, mas
esta não é a única zona do leste onde ela é praticada, são necessários estudos
sociológicos (praticas tradicionais).
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ENCONTRO DE TRABALHO
Associações de PVVIH

No âmbito da revisão intercalar do Plano Estratégico 2007-2011, reuniu-se na
sala de reuniões do SNLS no dia 17 de Dezembro de 2010, representantes de
diferentes PVVIH para a discussão e suas percepções sobre como avaliam as
acções preconizadas no PEN para a resposta Nacional do VIH/sida.
Na apresentação de um estudo que foi realizado, mas não divulgado, sobre
Pacientes em antiretrovirais na Guiné-Bissau: acesso aos serviços, qualidade de
vida e desempenho do sistema, Novembro 2009, a maior parte dos elementos
desconhecia o referido estudo e alegaram que em situações destas é necessário
que haja uma coordenação entre a RENAP e as diferentes associações,
relativamente a partilha de informações.
Após a discussão no seio do grupo registaram quais foram as Forças,
Fraquezas, Factores facilitadores e Constrangimentos.
Recomendações:
 Capacitação e financiamento das Associações
 Apoio na construção de sedes de algumas associações e seu
equipamento (REDE e outras)
 Alfabetização das mulheres PVVIH
 Participar nas Formação de Formadores
 Disponibilizar medicamentos que possam substituir os comprimidos
que têm efeitos colaterais tanto para o VIH 1 e 2
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Ateliê de consenso
REVISAO INTERCALAR DO PEN VIH/SIDA 2007-2011
No âmbito da revisão intercalar do Plano Estratégico 2007-2011 PEN II, foi
realizado na sala de conferência do Instituto Nacional de Saúde (INASA), um
ateliê de trabalho e consenso nacional sobre a avaliação do PEN.
Deu-se o início do ateliê com a intervenção do Dr. David que deu as boas vindas
aos participantes e do Dr. Paulo Rabna que fez uma breve apresentação do
programa do dia. Neste sentido, e logo de seguida deu-se o inicio da
apresentação dos seguintes temas: Resumo do PEN 2007-2011 por
Anaximandro Zylene, Processo de avaliação/análise da situação pelo Thierry
Vincent, Cartografia dos Parceiros por Livramento de Barros, os Princípios
Directores por Cadija Mané e Despesas e Gastos – MEGAS por Adulai Djalo.
Ponto a destacar depois das apresentações e discussão em planaria:
relativamente á cartografia, dever-se-á melhorar o mapa dos parceiros, citar
onde estão situados e a que nível nas diferentes intervenções, diferentes regiões
e quais são as nacionais, internacionais, locais, regionais. Para os pontos
referentes aos Principio Directores, é necessário ir mais a fundo nas evidências
para melhor responder ás questões levantadas, como por exemplo o ponto
referente a não implementação de actividades de zonas descobertas relativo ao
principio director 2 – O ser Humano no centro das atenções. Para os aspectos
relacionado com o MEGAS faltou mostrar dados de 2010 e também referir o
Brasil como um dos maiores fornecedores de ARV.
Finda as discussões e observações deu-se o inicio á segunda parte dos trabalhos
que foi dividir os participantes em 5 grupos: Preventivo, Cuidados, Institucional,
Seguimento e Avaliação e Parceiros para que cada um pudesse das actividade
previstas e avaliadas nas sessões de trabalho anteriores com diferentes grupos,
dar cores ou confirmar, amarelo que significa parcial, vermelho actividade não
realizada e verde actividades quase realizadas, havendo temas que foram
sugeridos para debate numa outra sessão a marcar e ainda, referir as actividades
que não foram previstas mas que foram realizadas.
Após a pausa almoço, constitui-se 4 outros grupos de trabalho para diferentes
níveis: Comunitário, Prestação de Serviços, Regional e Central, para
determinar Forças, Fraquezas, Constrangimento e Factores facilitadores,
havendo de seguida a discussão em planaria
No final dos trabalhos O Secretario Executivo do SNLS João José da Silva
Monteiro proferiu algumas palavras de agradecimento dando assim por
encerrada a sessão de trabalho.
Feito em Bissau a 16 de Dezembro de 2010

146

