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PREÂMBULO
Precisamos de investir e
reforçar a capacidade
das comunidades para se
tornarem parte
integrante do serviço de
saúde através do
desenvolvimento e
promoção de modelos de
cuidados inovadores, de
alta qualidade e com
capacidade de resposta
aos utentes que liguem e
apoiem eficazmente as
instalações e
organizações
comunitárias

Os adolescentes e os jovens são responsáveis por cerca de 45% de todas as novas infecções
pelo HIV, dos quais 70% vivem na África Subsaariana. Dentro deste grupo etário, as mulheres
jovens e as populações-chave são afectadas de forma desproporcionada. Apesar de dispor
dos instrumentos, diagnósticos e tratamentos necessários, apenas metade do número de
adolescentes que necessitam de terapia anti-retroviral está a ter acesso a este tratamento
que salva vidas. Adolescentes e jovens continuam a ser mal servidos e deixados para trás, e
como resultado, estão a experimentar taxas mais elevadas de novas infecções pelo HIV, fraca
supressão virológica e mortes relacionadas com a SIDA. Uma vez que não conseguimos atingir
as metas do super-rápido para 2020 por uma margem substancial, é urgentemente necessária
uma maior concentração na ligação de adolescentes e jovens aos serviços.
Amplificar as melhores práticas e soluções baseadas em provas para encontrar, tratar e reter
adolescentes e jovens exigirá mecanismos de prestação de serviços que possam ir além de
uma resposta biomédica em silos para aqueles que abordam as barreiras psicossociais
subjacentes e as formas cruzadas de discriminação, estigma e desigualdade estrutural que
afectam as suas vidas. É necessária uma abordagem holística e integrada, que escute,
compreenda e responda às suas necessidades, ao mesmo tempo que coloca os jovens e as
suas comunidades no centro dessa resposta.
Precisamos de investir e reforçar a capacidade das comunidades para se tornarem parte
integrante do serviço de saúde através do desenvolvimento e promoção de modelos de
cuidados inovadores, de alta qualidade e de resposta ao utilizador que liguem e apoiem
eficazmente as instalações e organizações comunitárias num continuum de excelência. Este
conjunto de ferramentas fornece o apoio muito necessário a essa ligação, oferecendo várias
estratégias e exemplos de casos em toda a cascata do tratamento sobre a forma como as
clínicas e as organizações locais estão a trabalhar em conjunto, ao mesmo tempo que delineia
um plano claro de colaboração que pode ser assumido em toda a região.
O desenvolvimento destes conjuntos de ferramentas baseia-se numa parceria entre a Acção
Positiva dos Cuidados de Saúde ViiV e a PATA, que foi iniciada em 2016. A parceria centrou-se
na colaboração clínica-comunidade, trabalhando em nove países, ao mesmo tempo que
apoiava e tirava lições de 36 dessas parcerias clínicas-comunitárias de colaboração. Isto levou
ao desenvolvimento da primeira edição do Kit de Ferramentas (C3) Colaboração ClinicaComunidade “Trabalhando em conjunto para melhorar o tratamento, cuidados e apoio ao
HIV pediátrico e PMTCT” e do “Curso Be-Connected” em 2017. Esta segunda edição do Kit
de Ferramentas C3 oferece mais uma vez uma aplicação prática “como fazer” da metodologia
centrada na cooperação, planeamento conjunto e parceria estruturada, centrando-se agora
em como as clínicas e comunidades podem trabalhar em conjunto para melhorar a prestação
de serviços a adolescentes e jovens. Esta edição da ferramenta foi informada através de lições
tiradas de 20 colaborações entre clínicas e comunidades na Zâmbia e no Quénia. Temos a
honra de continuar a aumentar a escala das iniciativas clínico-comunitárias, ao mesmo tempo
que promovemos as provas do seu valor, com tais provas a serem utilizadas para defender o
investimento, a atribuição de recursos e o desenvolvimento de capacidades. Hoje mais do
que nunca, a colaboração clínica-comunidade é necessária para assegurar que a prestação
de serviços HIV continua a ser uma prioridade, os direitos humanos são respeitados, protegidos
e cumpridos, e os decisores e implementadores de políticas são responsabilizados pelo trabalho
em colaboração a todos os níveis.

Luann Hatane
PATA (PaediatricAdolescentTreatment Africa)

Shaun Mellors
Acção Positiva dos Cuidados de
Saúde ViiV
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O KIT DE
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CENÁRIO DE CENA

Prestação de serviços reactivos de HIV para adolescentes e jovens

Os adolescentes na África subsariana são fundamentais para
determinar o curso da epidemia do HIV, no entanto, os adolescentes
continuam a ser mal-atendidos pela actual programação do HIV”.
– International HIV/AIDS Alliance,
Programação do HIV na adolescência: PRONTO - Aí vamos nós!, 20171

Nos últimos anos, tornou-se amplamente reconhecido que as necessidades dos adolescentes
e jovens (com idades compreendidas entre os 10-24 anos) devem ter maior proeminência
na resposta global ao HIV.
Embora os esforços globais tenham tido um impacto tremendo na epidemia do HIV,
resultando na morte de menos de 800,000 pessoas em 2018 devido a doenças relacionadas
com a SIDA e 23.3 milhões em tratamento, adolescentes (10-19 anos) e jovens (15-24
anos) estão a ser deixados para trás.2 Com o HIV como principal causa de morte de
adolescentes em África,3 e segundo a nível mundial,4 é evidente que demasiados adolescentes
e jovens vivendo com HIV não estão a receber o tratamento e os cuidados que podem
salvar as suas vidas.
Estima-se que 3.9 milhões [2.1-5.7 milhões] de adolescentes e jovens vivem actualmente
com o HIV a nível mundial.5 Muitos destes adolescentes adquiriram o HIV à nascença e,
com os ganhos do tratamento nos últimos anos, mais crianças vivendo com HIV estão a
envelhecer até à adolescência e à idade adulta jovem. Ao mesmo tempo, 36% das novas
inflexões a nível mundial encontram-se entre os jovens com idades compreendidas entre
os 15-24 anos.6
Estudos da África do Sul e de outros países indicam que adolescentes e jovens têm menos
probabilidades do que outros grupos etários de aceder à terapia anti-retroviral (ART).7,8,9
As raparigas adolescentes e as mulheres jovens e as jovens populações chave são
particularmente vulneráveis ao HIV, mas têm dificuldade em aceder aos serviços de saúde
que respondem às suas necessidades únicas.10
Ao mesmo tempo, os adolescentes e jovens em idade reprodutiva têm frequentemente
uma necessidade urgente não satisfeita de serviços SRHR. Todos os anos, aproximadamente
16 milhões de jovens adolescentes entre os 15-19 anos dão à luz nos países em
desenvolvimento.11 Mais 2.5 milhões de raparigas com menos de 16 anos dão à luz nestas
mesmas regiões.12
Uma parte significativa destes nascimentos não é planeada; no entanto, o uso de
contraceptivos continua a ser baixo.13,14 Em África, quase dois terços (62%) dos adolescentes
sexualmente activos que desejam evitar uma experiência de gravidez não satisfeita.15 Para
que adolescentes e jovens, particularmente mulheres jovens, obtenham os benefícios de
uma escolaridade mais longa, experiência de trabalho e prontidão parental, necessitam de
acesso a uma educação, serviços e ferramentas abrangentes em SRHR.16

MENSAGEM
CHAVE
A prestação eficaz
de serviços HIV e o
acesso a serviços
abrangentes de
saúde sexual e
reprodutiva e
direitos conexos
(SDSR) são
fundamentais para
obter ganhos em
saúde para
adolescentes e
jovens.
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DEFINIÇÕES
> POPULAÇÕES JOVENS CHAVE
Muitas vezes definidos como quatro grupos-alvo:
• homens jovens que têm relações sexuais com homens

• jovens transexuais

• jovens que vendem sexo

• jovens que injectam drogas

Esta definição pode também ser alargada para incluir outras populações marginalizadas, tais como jovens raparigas e jovens
mulheres grávidas.

> SERVIÇOS ABRANGENTES DE SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA
Serviços abrangentes de SDSR são serviços que permitem a todas as pessoas, independentemente da sua nacionalidade, idade,
sexo, género, orientação sexual, saúde ou estado de HIV, fazer escolhas informadas e livres relativamente à sua própria
sexualidade e bem-estar reprodutivo. No conjunto de ferramentas, ligamos frequentemente os serviços SDSR aos serviços HIV,
uma vez que existe uma sobreposição entre os dois tipos de serviços.

À PRIMEIRA VISTA
Na África subsaariana, três em cada
quatro novas infecções pelo HIV entre as
raparigas de 10-19 anos de idade estão
entre as raparigas.
Fonte: UNAIDS 2019 estimates.

As doenças relacionadas com a SIDA são a principal causa de
morte entre as fêmeas de 15-49 anos a nível mundial (cem mil)
HIV

302.7

Maternal conditions

298.2

Ischaemic heart disease

182.3

Self-harm

164.1

Road injury

154.5

Tuberculosis

152.4

Stroke

143.4

Breast cancer

140.9

Cirrhosis of the liver

89.2

Diarrhoeal diseases

87.1

Fonte: Estimativas de saúde global 2016: mortes por causa, idade, sexo, por país e por região,
2000-2016. Genebra, Organização Mundial de Saúde; 2018.

52%

de raparigas adolescentes e
mulheres jovens em zonas
rurais são incapazes de tomar
decisões sobre a sua própria
saúde, em comparação com

47%

as zonas urbanas.

Fonte: Inquéritos baseados na população, 2011–2016.
As estatísticas baseiam-se em dados disponíveis de 28
países nos quais vivem 83% de todas as mulheres com
idades compreendidas entre os 15-24 anos na África
subsaariana.

7 em cada 10 mulheres

em cada 10 mulheres em cenários de conflito
e em populações refugiadas estão expostas à violência sexual e baseada
no género. Fonte: www.unwomen.org/en/what-we-do/humanitarian-action/facts-and-ﬁgures.

As mulheres que foram vítimas de violência têm 50% mais probabilidades
de viver com o HIV.
As mulheres que foram abusadas física ou sexualmente pelos seus parceiros
relatam taxas mais elevadas de problemas de saúde mental, incluindo
depressão e ansiedade, maior consumo de álcool e menor controlo sobre a
tomada de decisões sexuais.
Fonte: Jewkes, R. et al (2010).Violência do parceiro íntimo, desigualdade de poder nas relações, e incidência da infecção pelo HIV em mulheres jovens na África
do Sul: um estudo de coorte. The Lancet 376(9734):41-48.

21X

A INCIDÊNCIA DE
HIV É 21 VEZES
MAIS ELEVADA
ENTRE AS
TRABALHADORAS
DO SEXO
FEMININO DO
QUE ENTRE A
POPULAÇÃO EM
GERAL
Fonte: UNAIDS, 2019.

NA ÁFRICA SUBSARIANA, 42% DAS MULHERES QUE
VIVEM EM ZONAS URBANAS COM IDADES
COMPREENDIDAS ENTRE OS 15-24 ANOS IVERAM
UMA GRAVIDEZ NA ÁFRICA SUBSARIANA, 42% DAS
MULHERES QUE VIVEM EM ZONAS URBANAS COM
IDADES COMPREENDIDAS ENTRE OS 15-24 ANOS
TIVERAM UMA GRAVIDEZ ANTES DOS 18 ANOS DE
IDADE.
NAS ZONAS RURAIS, MAIS DE 50% DAS MULHERES
COM IDADES COMPREENDIDAS ENTRE OS 15-24
ANOS TIVERAM UMA GRAVIDEZ ANTES DOS 18
ANOS DE IDADE.
Fonte: Inquéritos baseados na população, 2011-2016. As estatísticas baseiam-se em dados
disponíveis de 27 países nos quais vivem 80% de todas as mulheres com idades compreendidas entre
os 15-24 anos na África subsaariana.

16% das raparigas
adolescente
actualmente casadas e
mulheres jovens que
vivem na África
subsaariana relatam
usar um contraceptivo
moderno.

23% das raparigas
adolescentes urbanas
actualmente casadas e
jovens mulheres que
vivem na África
subsaariana relatam
usar um contraceptivo
moderno.

Fonte: Inquéritos baseados na população, 2011-2016. As estatísticas baseiam-se em dados disponíveis de 28
países nos quais vivem 83% de todas as mulheres com idades compreendidas entre os 15-24 anos na África
Subsaariana.

Todos os anos, 12 milhões
de raparigas casam antes dos
18 anos de idade, casando
demasiado cedo, pondo em
perigo a sua vida pessoal
Fonte: United Nations Children's Fund 2018 estimates.

De cada cinco novas
infecções pelo HIV entre
os jovens (15-24 anos),
três estão entre as mulheres jovens.
Fonte: UNAIDS 2019 estimates.

APROXIMADAMENTE

44

raparigas adolescentes (10-19
anos) morreram de relacionadas com a SIDA todos os dias
em 2018.

Fonte: UNAIDS 2019 estimates.

UNAIDS: 2019 Estimates, 2019. https://www.unaids.org/en/
resources/infographics/women_girls_hiv_sub_saharan_africa
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BARRIERS TO ADOLESCENTS ACCESSING HEALTH SERVICES

Barreiras relacionadas com os serviços

Ambientes
inapropriados
ou pouco
amigáveis

Os membros do
pessoal podem
ter atitudes
julgadoras

Os horários de
abertura são
diﬃcult para os
horários dos
adolescentes e dos
jovens

Os prestadores de
serviços de saúde
podem não ter
experiência e formação
no trabalho com
adolescentes e jovens

Os locais são
difíceis para
alcançar

Adultos e crianças
podem ter
prioridade sobre
adolescentes e
jovens

Barreiras estruturais e políticas

Os procedimentos
complicados são
difíceis para navegar

Os requisitos de
consentimento e
privacidade são
inadequados e
podem ser aplicadas
taxas de utilização

As instalações podem ter
recursos inadequados e
podem não ter as
mercadorias necessárias,
tempos de retorno
longos para que os
resultados sejam
devolvidos, saídas de
stocks de medicamentos

Barreiras do estádio da vida

Adolescentes
e jovens não procuram
activamente serviços de
saúde, particularmente
quando se sentem
saudáveis

Adolescentes e
jovens têm vidas
e horários
ocupados

Adolescentes e
jovens podem ter
uma percepção de
risco fraca e passar
por várias
mudanças de
desenvolvimento

International HIV/AIDS Alliance. Good Practice Guide: Adolescent HIV
Programming, 2017. https://www.childrenandaids.org/sites/default/
files/2017-10/Adolescent%20HIV%20Programming_1.pdf
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Porque é que a colaboração clínica e comunidade é importante para a
prestação de serviços a adolescentes e jovens.
Os adolescentes e os jovens são capazes de gerir e defender a sua própria saúde e
bem-estar, quando fortemente apoiados por clínicas e comunidades. As clínicas são
qualquer instalação ou serviço que preste cuidados de saúde, e as comunidades são
grupos de pessoas que vivem numa área geográfica partilhada. No entanto, adolescentes
e jovens têm um acesso aos serviços de saúde diferente do que adultos e crianças.
Estas diferenças devem ser tidas em conta para que os sistemas e programas de
saúde respondam plenamente às necessidades dos adolescentes e dos jovens.
Atingir as pessoas com maior necessidade de serviços HIV - incluindo adolescentes
e jovens - exige uma abordagem centrada na comunidade.18 Embora os serviços de
saúde tenham um papel fundamental a desempenhar, as barreiras sociais e estruturais
ao acesso à prevenção, tratamento e cuidados do HIV exigem o envolvimento
sustentado e significativo das comunidades.
A experiência da C3 demonstrou que a colaboração entre clínica e comunidade leva
a uma maior aceitação dos serviços, a uma melhor retenção nos cuidados e a uma
maior confiança entre os prestadores de serviços de saúde que trabalham nas clínicas
e os membros das comunidades.19 O conjunto de dados é pequeno e os resultados
não são generalizáveis para todos os contextos e ambientes. No entanto, acreditamos
que estes indicadores são sugestivos de melhores resultados em termos de saúde.
No entanto, demasiadas vezes, clínicas, organizações comunitárias de base (CBO) - um
grupo de pessoas que trabalham em conjunto a nível local, e não com fins lucrativos,
para melhorar a vida de todos ou alguns dos residentes de uma comunidade - e
outros grupos comunitários operam independentemente, confiando em acordos
informais que não conduzem a resultados sustentáveis e significativos. Até à data,
tem havido pouca orientação prática disponível sobre como as comunidades e as
clínicas podem ser envolvidas como parceiros eficazes.
Este conjunto de ferramentas para adolescentes C3 reúne exemplos reais de
colaboração clínica-comunidade centrada na prestação de serviços de HIV para
adolescentes e jovens, ao mesmo tempo que fornece orientação sobre como as
parcerias de colaboração formais podem ser iniciadas e mantidas, com base na
experiência do programa C3.

“Uma
abordagem
holística
é necessário para
chegar aos jovens
com a informação e
os serviços que eles
precisam de proteger
se do HIV e para lhes
permitir exercer os
seus direitos em
matéria de saúde
sexual e reprodutiva.
Serviços de saúde,
escolas
e organizações
lideradas pela
comunidade têm todos
papéis importantes
a desempenhar e
serviços a prestar,
coordenados e
apoiados pela
autoridade local contra
o HIV”
–UNAIDS, Comunidades no
Centro, 2019 17
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OBJECTIVO E AUDIÊNCIA DO KIT DE FERRAMENTAS
Este kit de ferramentas para adolescentes C3 apoia clínicas e comunidades a
estabelecerem parcerias entre si para melhorar a prestação de serviços contra o HIV
a adolescentes e jovens.
É importante notar que complementa as directrizes nacionais e internacionais
existentes, tais como as emitidas pela Organização Mundial de Saúde (WHO),20, 21
com especial ênfase na colaboração entre estabelecimentos de saúde, CBO e outros
grupos comunitários. Em particular, este conjunto de ferramentas apoia a colaboração
e parceria com organizações que valorizam e facilitam o envolvimento e participação
significativos de adolescentes e jovens.
O kit de ferramentas é concebido para:
•
•

•

Destacar os princípios transversais que são críticos para a prestação de
serviços HIV para adolescentes e jovens
Apresentar oportunidades em toda a cascata de prestação de serviços
HIV - incluindo lacunas, abordagens e estudos de caso - para inspirar
clínicas e comunidades a trabalharem em conjunto para melhorar os
resultados para os adolescentes e os jovens. Neste conjunto de ferramentas,
referimo-nos ao programática sequencial que a programação do HIV deve
seguir, a fim de melhorar os resultados sanitários
Partilhar uma metodologia sistemática de parceria entre clínicas e
comunidades através da prestação de serviços partilhados centrados nos
adolescentes e jovens

Para quem serve o kit de ferramentas?
Este conjunto de ferramentas para adolescentes C3 é desenvolvido principalmente
para aqueles que trabalham na prestação de serviços a adolescentes e jovens,
incluindo clínicas, CBOs e grupos comunitários centrados na saúde. Isto inclui os
que trabalham a vários níveis, tais como gestores de clínicas, prestadores de serviços
de saúde, funcionários de clínicas, gestores de CBO, coordenadores de programas,
trabalhadores comunitários de saúde - e colegas empenhados em todos os aspectos
da prestação de serviços.

DEFINIÇÕES
ENVOLVIMENTO
SIGNIFICATIVO
Existe um envolvimento
significativo quando
adolescentes e jovens
estão plenamente
envolvidos em todas as
fases da prestação de
serviços, incluindo a
tomada de decisões. É
importante que eles
sejam capazes de se
envolverem em
igualdade de condições
com os adultos a todos
os níveis e participarem
independentemente e
tomarem decisões
sobre aspectos
importantes da
prestação de serviços.

P a r t e I : S o b r e o k i t d e f e r r a m e n t a s | Kit de Ferramentas para Adolescentes C3

DEFINIÇÕES DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Neste kit de ferramentas, referimo-nos aos seguintes profissionais dos serviços de saúde usando os seguintes termos:
> Prestador de serviços de saúde: Alguém de qualquer número de quadros que trabalhe como profissional dentro do sistema
de saúde para fornecer serviços de saúde HIV, SDSR e serviços de saúde mais amplos.
> Trabalhadores da saúde comunitária: Membros da comunidade que fornecem ou facilitam o acesso aos serviços básicos de
saúde para os seus colegas membros da comunidade.
> Papéis de colegas, incluindo mobilizador, navegador e apoiante/mentor: Em geral, os mobilizadores de colegas
trabalham para aumentar a procura de serviços, os navegadores de colegas ajudam os clientes no acesso aos cuidados, e os
apoiantes/mentores fornecem informação, educação, adesão ao tratamento e apoio psico-social frequentemente através de
sessões individuais e de grupo.

Além disso, este kit de ferramentas apoia grupos comunitários que trabalham fora da saúde, tais como
escolas, organizações religiosas e organizações centradas na juventude - essencialmente qualquer grupo de
pessoas que se investe no bem-estar dos adolescentes e jovens nas suas comunidades.
Finalmente, o kit de ferramentas deve ser de interesse para os decisores políticos e gestores de programas
com enfoque na prestação de serviços a adolescentes e jovens, incluindo gestão distrital de saúde, ministérios
nacionais da saúde, ONGs nacionais e internacionais e doadores, bem como agências das Nações Unidas
(UN) que desejem apoiar a colaboração entre sistemas de saúde e comunidades. Isto porque os princípios
do kit de ferramentas são transversais e, embora se apliquem predominantemente a actividades a nível local,
podem ser encorajados e apoiados por esforços distritais, regionais, nacionais e globais.
Concentramo-nos em contextos de poucos recursos e assumimos que as colaborações clínica-comunidade
funcionarão na ausência de recursos suplementares, embora fundos dedicados acelerem o progresso.
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Como acontece a colaboração
C3 para adolescentes e jovens não é uma metodologia de tamanho único, devido às diferenças entre as populações
adolescentes, países e cenários. No entanto, o programa C3 segue geralmente um padrão, primeiro evidente no
programa de cuidados pediátricos para o HIV, e agora representado nas fases iniciais da colaboração entre
adolescentes e jovens:22

CLINIC

COMMUNITY

Antes da colaboração, as
clínicas e comunidades
têm frequentemente as
suas próprias
perspectivas e não
reconhecem
necessariamente o valor
que a colaboração pode
trazer. A colaboração,
caso exista, é informal,
inconsistente e
impulsionada por
indivíduos, e pode haver
uma falta de confiança e
transparência, enquanto
que os papéis podem ser
mal definidos. Nesta
circunstância,
adolescentes e jovens têm
frequentemente
dificuldade em navegar na
divisão clínicacomunidade para aceder
aos serviços de que
necessitam.

CLÍNICA

COMUNIDADE

As clínicas e as comunidades
começam frequentemente
por trabalhar em conjunto
num aspecto inicial da
prestação de serviços,
determinados em colaboração
e centrados na sua prioridade
partilhada mais importante
para crianças, adolescentes e
jovens. Estas áreas de
colaboração incluem aspectos
tais como a prestação de
cuidados aos adolescentes,
aumentando as ligações entre
os serviços de HIV e SRHR
dos adolescentes e/ou a
melhoria da adesão dos
adolescentes. Durante o
processo de realização de um
aspecto inicial, os dois grupos
de pessoas (um baseado numa
clínica, o outro numa
comunidade) aprendem como
trabalhar um com o outro.

CLÍNICA

COMUNIDADE

Durante estes
compromissos iniciais,
uma relação entre a
clínica e a comunidade é
frequentemente
formalizada, quer através
de um MOU ou outra
documentação. São
definidos termos de
referência e papéis claros
e é estabelecido um
compromisso conjunto e a
propriedade dos serviços.
Serviços - como o HIV e
os SRHR - são cada vez
mais integrados sob o
mesmo tecto, com
referências e ligações
mais fortes. Os colegas
podem também tornar-se
um aumento de parte dos
esforços clínicoscomunitário.
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DISTRITO

CLÍNICA
COMUNIDADE

Os parceiros clínico-comunitários
começam a construir confiança uns
nos outros e a colaborar cada vez
mais nas actividades em curso. Com
o passar do tempo, a cooperação
torna-se enraizada em cada uma das
suas formas de trabalho. Isto foi
evidenciado no facto que parceiros
do programa C3 para o tratamento,
cuidados e apoio pediátrico do HIV
e da PMTCT se terem classificado
significativamente mais elevados em
valor acrescentado para os serviços
de HIV20 e a cooperação continuada
para além da duração do programa.
A liderança conjunta pode ser
realizada, com objectivos partilhados
e rotinas e procedimentos de
colaboração contínua. É importante
notar que os adolescentes e os
jovens estão significativamente
empenhados e fazem parte formal
da equipa clínica- comunitária.

13

REGIÃO

CLÍNICA
COMUNIDADE

Como uma colaboração demonstra
sucesso através de relações de maior
confiança e melhores resultados para
adolescentes e jovens, a colaboração
cresce frequentemente para múltiplos
aspectos da prestação de serviços. A
medida que isto se materializa, a
colaboração clínica-comunidade torna-se
parte integrante da resposta a nível
distrital, e é integrada em estruturas de
planeamento, monitorização e avaliação.
Estas parcerias podem ser replicadas em
todo o sistema de saúde local.

O objectivo final é que a colaboração
clínica-comunitária se torne uma
forma sustentável de trabalho para
clínicas e comunidades em todo um
distrito ou região.

14

Kit de Ferramentas para Adolescentes C3 | P a r t e I : S o b r e o k i t d e f e r r a m e n t a s

O QUE ESPERAMOS QUE O KIT DE FERRAMENTAS
CONSIGA
Este kit de ferramentas foi desenvolvido a pensar em si (aqueles que trabalham em clínicas, CBOs e
grupos comunitários). Espera-se que o conteúdo destas páginas (ferramentas, modelos, estudos de caso
e modelos) lhe permita fazê-lo:
•

Comece pequeno e construa. Mesmo pequenos exemplos de colaboração podem ser
inspiradores para clínicas e comunidades que estejam interessadas em trabalhar em conjunto.
O kit de ferramentas inclui exemplos simples e elaborados neste kit de ferramentas para
mostrar que a colaboração pode começar em qualquer ponto e ser estabelecida de diversas
formas

•

Inspire outros: Quando for bem sucedido, partilhe a sua experiência—provavelmente inspirará
outros a começar também! Quando se deparar com um desafio, não tenha medo de partilhar
isso também—a frustração é parte integrante do sucesso

•

Trabalhe com o que tem. Muitos de nós trabalhamos em contextos de baixos ou médios
rendimentos, com recursos humanos e financeiros limitados. Aproveite o que está à sua
disposição, e construa parcerias de colaboração que não dependem necessariamente de fundos
adicionais

•

Adapte as estratégias ao seu contexto único. Não existe uma abordagem padronizada para
a prestação de serviços—não há “bala de prata.” Cada comunidade é diferente em termos dos
seus recursos disponíveis, infra-estruturas, liderança e paisagem socioeconómica, política e
cultural. A sua eficácia dependerá da sua capacidade de potenciar os pontos fortes da sua
situação.

•

Lidere a mudança. Qualquer que seja o seu papel, pode influenciar o que está à sua volta e
inspirar outros a fazer o mesmo

•

Faça o que puder. Enquanto o kit de ferramentas delineia um processo “padrão de ouro” para
colaboração, poderá não conseguir completar todas as etapas ou todos os aspectos de uma
etapa. Ainda há valor a ter em fazer o máximo que puder

•

Colabore. Trabalhar com outros na sua comunidade é fundamental para atingir os seus
objectivos, especialmente quando a informação e os recursos podem ser partilhados

•

Participe. A colaboração exige que os parceiros contribuam e invistam na relação e no serviço

•

Inove. Seja criativo. Pense em “modificadores de jogo” para o seu contexto, e não espere por
recursos antes de mudar as suas práticas

P a r t e I : S o b r e o k i t d e f e r r a m e n t a s | Kit de Ferramentas para Adolescentes C3

15

COMO ESTÁ ORGANIZADO O KIT DE
FERRAMENTAS
Este kit de ferramentas está organizado em três secções:
•

A Parte I explica os antecedentes, objectivo e estrutura do kit de
ferramentas
•
A Parte II centra-se no que colaborar, ao longo da cascata de
prestação de serviços HIV, utilizando exemplos reais de colaboração
ao longo do caminho
•
A Part III examina como colaborar utilizando a metodologia
pragmática de passos de C3
Em conjunto, as Partes II e III descrevem as principais lições que nós e os
nossos parceiros da linha da frente aprendemos sobre a colaboração clínicacomunidade para adolescentes e jovens.

PA RT E I :
AN TE CE D E N TE S,
O BJE CTIV O E
E STRU TU RA

Ao longo do kit de ferramentas e nos Apêndices, partilhamos ferramentas,
modelos, estudos de caso e modelos que aprendemos com o programa C3 e
outros programas. No entanto, embora o kit de ferramentas seja rico de
exemplos entre países e programas, encorajamo-lo fortemente a pensar no
que funcionará melhor no seu contexto local, adaptando-se e inovando para
obter os melhores resultados específicos do seu contexto único.
Uma descrição do programa C3, uma lista de acrónimos e um glossario de
definicoes chave está incluído no Apêndice para referência.

PA RT E I I :
EM QUE
CO L ABOARAR

PA RT E I I I :
H O W TO
CO L L ABO RATE

ÍCONE
Encontrará os seguintes ícones no kit de ferramentas:

DEFINIÇÃO: Uma palavrachave é definida na primeira
vez que aparece no kit de
ferramentas

utilizar ao realizar uma dada
actividade ou passo

MENSAGEM-CHAVE:
Uma peça crítica de
informação ou orientação

participante do programa C3

LIÇÃO DE C3:
Uma aprendizagem
directamente a partir da
experiência do programa C3

COMPROMISSO SIGNIFICATIVO:
Uma dica para assegurar que os
adolescentes e os jovens estejam
significativamente empenhados e
participem plenamente na sua
colaboração

CITAÇÃO: Palavras de um

FERRAMENTA: Um
instrumento prático que pode

PREVENIR
LOCALIZAR
CONNECTAR
TRATAR & RETER
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PERSONAGENS
Encontrará os seguintes personagens no kit de ferramentas. Estes não são pessoas reais, mas personagens inspiradas
por indivíduos que conhecemos através do programa C3:

Molo! Eu sou a Bulelwa, sul-africana de 20 anos.
Juntei-me recentemente à clínica no meu bairro de
Khayelitsha como apoiante de colegas. Fui diagnosticada
com HIV quando era criança e a minha avó me revelou o
meu estatuto quando ainda era uma jovem adolescente.
Passei por uma fase de desgosto e negação quando não
queria tomar a minha medicação. Agora sou a prova viva
de que estas fases podem ser ultrapassadas! Gosto de
trabalhar com adolescentes e jovens que foram
recentemente diagnosticados, ajudando-os a fazer a
ligação com o tratamento e cuidados mais suaves do que
a minha própria experiência.
Moni! Eu sou a Patience, gestora de programas,
tenho 30 anos e trabalho para uma organização não
governamental em Kitwe, Zâmbia. Apoiamos
mobilizadores e navegadores de colegas, bem como
fornecemos formação e capacitação para a clínica
staﬀ em toda a cidade. A minha paixão é a
colaboração, assegurando que trabalhamos de perto
com as clínicas e que lhes damos o apoio de que
necessitamos. Também tenho sido inspirado por
jovens que defendem as suas próprias necessidades
de saúde, dado o apoio e as oportunidades certas.

Jambo! Eu sou enfermeira Zawadi, sou a
enfermeira-Chefe numa clínica em Eldoret, Quénia.
Desenvolvemos recentemente um cantinho para
adolescentes e jovens nas nossas instalações e lançámos
um clube de jovens para adolescentes e jovens que vivem
com o HIV. Eles estão a crescer constantemente e
procuramos mais parcerias com organizações de base
comunitária para melhorar os nossos serviços, uma vez que
sabemos que não podemos fazer tudo sozinhos. Estou
ansiosa para reforçar estas colaborações e trazer mais
jovens como membros de equipa que se possam relacionar
com os nossos jovens clientes.

Olá Otya, eu sou Akiki. Tenho 17 anos de idade e
trabalho como mobilizador/navegador de colegas
para um organização baseada na comunidade em
Lira, Uganda, como mobilizador de colegas.
Sempre gostei de reunir os meus colegas de escola
e agora posso fazer isto como um trabalho a
tempo inteiro! Trabalho nas escolas, fornecendo
educação e encaminhamento para serviços
clínicos. Muitas vezes os jovens apenas precisam
de um convite para ter mais controlo sobre a sua
saúde - posso dar esse incentivo, particularmente
quando tenho uma boa relação com a clínica que
eles irão visitar.

PARTE II:
COLABORAÇÃO
EM ACÇÃ
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INTRODUÇÃO
Adolescentes e jovens têm acesso aos serviços de saúde de formas diferentes dos adultos e das crianças
pequenas
A adolescência e a idade adulta jovem são períodos de imenso desenvolvimento físico, cognitivo e emocional.
Durante estas fases da vida, mulheres e homens jovens exibem novas atitudes e comportamentos em relação à
tomada de decisões e à assunção de riscos.23 Se o ambiente do adolescente e jovem responder adequadamente
a esta fase de desenvolvimento, segue-se uma transição saudável da infância para a vida adulta.
Assegurar o acesso dos adolescentes e dos jovens a serviços e fornecimentos acessíveis e de alta qualidade em
matéria de HIV e SRHR melhora grandemente a sua saúde e bem-estar, ao mesmo tempo que envolve a sua própria
agência para oportunidades futuras e a realização do seu direito de escolha.
Contudo, as atitudes e comportamentos dos adolescentes, bem como os constrangimentos ambientais e estruturais,
também apresentam desafios únicos para os prestadores de serviços de saúde e para os sistemas em que trabalham.
Adolescentes e jovens não procuram os serviços de saúde da mesma forma que os adultos ou cuidadores de
crianças pequenas. Para alcançar eficazmente os adolescentes e os jovens, os serviços de saúde devem ser “seguros,
equitativos, aceitáveis, acessíveis, eficazes e apropriados”24 para satisfazer as necessidades únicas dos que se
encontram nesta fase da vida.

Características/comportamento do adolescente e
dos jovens25, 26

Respostas adequadas do sistema de saúde

Procurar frequentemente apoio sanitário fora das instalações de saúde.

Partilhar mensagens e identificar pontos de entrada dentro
da comunidade em geral onde adolescentes e jovens
tomam decisões quotidianas em matéria de saúde.

Ter necessidades diferentes das crianças e adultos,
particularmente no que diz respeito à privacidade e
confidencialidade—o acto de manter a privacidade para
adolescentes e jovens, assegurando ao mesmo tempo que
os jovens clientes estejam conscientes de qualquer necessidade de informar os outros sobre os seus cuidados.

Estar presente em locais que não estão tradicionalmente
associados à prestação de serviços de saúde, ao mesmo
tempo que formam prestadores de serviços de saúde nas
necessidades específicas dos adolescentes e dos jovens.

Envolver-se em actividades escolares (e domésticas/trabalho) que muitas vezes dificultam a frequência do horário
normal da clínica.

Ser flexível aos horários que os adolescentes e os jovens
priorizam necessariamente nas suas decisões.

Influenciados mais pelos colegas do que pelos profissionais
e podem estar relutantes em ver o apoio de um prestador
de cuidados de saúde.

Incorporar os colegas formados e apoiados como membros
integrantes das equipas clínicas e comunitárias.

Ter a experiência de marcos de desenvolvimento que
mudam a forma como fazem as suas escolhas.

Assegurar múltiplas formas de intervenção e influência que
sejam consistentes e se reforcem mutuamente.

Podem pertencer a populações-chave que afectam ainda
mais o acesso aos serviços de saúde.

Estender os serviços e o alcance para além das portas das
clínicas a locais onde adolescentes e jovens marginalizados
ou excluídos possam sentir-se mais confortáveis.

Podem sentir-se excluídos das decisões que os afectam e
Incluem mecanismos de responsabilização que promovam
impotentes para mudar a experiência dos serviços de saúde. o envolvimento dos jovens na experiência de serviço e na
forma como esta pode ser melhorada.
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A colaboração é fundamental para que adolescentes e jovens tenham acesso aos serviços HIV
A colaboração entre clínicas e comunidades é fundamental para assegurar que adolescentes e jovens possam
aceder aos serviços de saúde e tomar decisões saudáveis.
Para a prestação eficaz de serviços a adolescentes e jovens, os serviços devem estender-se para além da própria
clínica, a parcerias com grupos comunitários onde adolescentes e jovens estejam presentes, incluindo escolas,
instituições religiosas e centros juvenis.
Para chegar aos adolescentes e jovens marginalizados—especialmente aqueles que são criminalizados, abusados
ou que vivem em condições de extrema pobreza—as colaborações devem acontecer com estes grupos.
Esta secção esboça duas oportunidades críticas de colaboração clínica-comunitária para adolescentes e jovens e apresenta
histórias do mundo real como exemplos.

Na Parte II, destacamos:
1. Princípios transversais: “Formas de trabalho” que aumentam a eficácia da colaboração clínica-comunidade em
qualquer etapa da cascata do HIV
2. Recomendações de colaboração específicas por etapas em cascata: Lacunas específicas, oportunidades,
abordagens, ferramentas e estudos de caso que ilustram como pode ser a colaboração em cada etapa da
cascata. Também incluímos listas de verificação detalhadas para ilustrar como os princípios transversais se
aplicam a cada passo
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PRINCÍPIOS TRANSVERSAIS
Neste kit de ferramentas, promovemos quatro princípios—”formas de trabalho”—
que aumentam a eficácia das colaborações clínicas-comunitárias para melhores
serviços para adolescentes e jovens em toda a cascata de prestação de serviços
HIV.

MENSAGEM
CHAVE
Estes princípios
transversais
reforçam-se
mutuamente, o que
significa que quanto
mais princípios
aplicar, tanto mais
eficaz será a sua
colaboração.

CUIDADOS
DIFERENCIADOS

BASEADO
EM DADOS

LIDERADO
POR
COLEGAS
AMIGÁVEL
PARA JOVENS E
ADOLESCENTES

Nas páginas seguintes, iremos descrever cada princípio. Em seguida, no restante
da Parte II, explicaremos as formas como estes princípios podem ser aplicados
às oportunidades em cada etapa da cascata de prestação de serviços HIV para
adolescentes e jovens.
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A M I G ÁVE L PARA JOVE NS E AD O LESCENTES
O que é que queremos dizer?
Amigável para jovens e adolescentes refere-se aos serviços de saúde que são concebidos
por e para adolescentes e jovens. Reconhecem os adolescentes e os jovens como
partes interessadas e parceiros fundamentais no desenvolvimento e prestação de
serviços de saúde. Os serviços destinados aos adolescentes e aos jovens são seguros,
equitativos, aceitáveis, acessíveis, eficazes e apropriados27 com o objectivo final de
aumentar a aceitação e utilização dos serviços de HIV e SRHR por adolescentes e
jovens para melhores resultados de saúde.
Porque é importante?
Os adolescentes e os jovens encontram-se num período de vida distinto, com os
seus próprios desafios e oportunidades.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO), “Os adolescentes consideram
muitas vezes os serviços de cuidados primários gerais inaceitáveis devido à percepção
de falta de respeito, privacidade e confidencialidade, medo de estigma e discriminação
e de imposição dos valores morais dos prestadores de cuidados de saúde”.28
Os serviços gerais de saúde são geralmente dirigidos a adultos e/ou crianças pequenas,
enquanto os serviços para adolescentes e jovens são frequentemente “altamente
fragmentados, mal coordenados e de qualidade desigual.”29
Estão a surgir provas de que os adolescentes e os jovens que são servidos por serviços
de saúde amigáveis para jovens e adolescentes em comparação com os cuidados padrão
exibem pequenos mas melhorias significativas nos resultados em matéria de saúde.30

“A minha agenda está cheia de
compromissos que são diferentes dos dos
adultos. Tenho os estudos e
extracurriculares, mais um emprego em
part-time, tarefas em casa e amigos.
Preciso de serviços que se enquadrem na
minha agenda.
– Bulelwa, Apoiante de Colegas

MENSAGEM
CHAVE
Os serviços são mais
eficazes quando
adaptados às
necessidades e
direitos específicos
dos adolescentes e
dos jovens.
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Como é que é a colaboração clínica-comunidade?
Quando as clínicas e as comunidades colaboram de forma amigável para adolescentes e jovens, elas:
•
•
•
•
•
•
•

Prestam serviços de saúde abrangentes e integrados para adolescentes e jovens
Asseguram ligações claras e consistentes entre grupos e instalações da comunidade
Acomodam horários e prioridades concorrentes de adolescentes e jovens (tais como conflitos escolares,
desafios de transporte e horários de trabalho)
Reconhecem as necessidades emocionais, psico-sociais e de privacidade dos adolescentes e dos jovens
Reconhecem a importância de uma saúde sexual que seja agradável, gratificante e livre de coerção,
discriminação e violência, através do respeito e protecção dos direitos humanos
Consideram segurança, inclusividade, adequação à idade e prazer/ divertimento ao conceber e prestar
serviços
Reconhecem os direitos e a diversidade dos adolescentes e dos jovens
OPORTUNIDADE

STRATEGIES

Literacia da saúde dos adolescentes.

Norma 1. A unidade de saúde implementa sistemas para assegurar que os
adolescentes tenham conhecimento sobre a sua própria saúde, e que saibam
onde e quando obter serviços de saúde.

Apoio comunitário

Norma 2. O estabelecimento de saúde implementa sistemas para assegurar que
os pais, tutores e outros membros da comunidade e organizações comunitárias
reconhecem o valor da prestação de serviços de saúde aos adolescentes e apoiam
essa prestação e a utilização dos serviços pelos adolescentes.

Pacote adequado de serviços

Norma 3. O estabelecimento de saúde fornece um pacote de serviços de
informação, aconselhamento, diagnóstico, tratamento e cuidados que preenchem
as necessidades de todos os adolescentes. Os serviços são prestados no estabelecimento e através de ligações de encaminhamento.*

Competências dos fornecedores

Norma 4. Os prestadores de cuidados de saúde demonstram a competência
técnica necessária para fornecer serviços de saúde eficazes aos adolescentes.
Tanto os prestadores de cuidados de saúde como o pessoal de apoio respeitam,
protegem e cumprem os direitos dos adolescentes à informação, privacidade,
confidencialidade, sem discriminação, atitude sem julgamento e derespeito.

Características da instalação

Norma 5. O estabelecimento de saúde tem um horário de funcionamento
conveniente, um ambiente acolhedor e limpo e mantém a privacidade e a confidencialidade. Tem o equipamento, medicamentos, fornecimentos e tecnologia
necessários para assegurar a prestação eficaz de serviços aos adolescentes.

Equidade e não discriminação

Norma 6. O estabelecimento de saúde fornece serviços de qualidade a todos
os adolescentes independentemente da sua capacidade de pagamento, idade,
sexo, estado civil, nível de educação, origem étnica, orientação sexual ou outras
características.

Dados e melhoria da qualidade

Norma 7. O estabelecimento de saúde recolhe, analisa e utiliza dados sobre a
utilização dos serviços e qualidade dos cuidados, desagregados por idade e sexo,
para apoiar a melhoria da qualidade. O pessoal do estabelecimento de saúde é
apoiado para participar na melhoria contínua da qualidade.

Participação dos adolescentes

Norma 8. Os adolescentes estão envolvidos no planeamento, monitorização
e avaliação dos serviços de saúde e nas decisões relativas aos seus próprios
cuidados, bem como em certos aspectos apropriados da prestação de serviços

* A prestação de serviços nas instalações deve estar ligada, se relevante, à prestação de serviços em instalações de saúde de nível de referência,
escolas e outros ambientes comunitários.
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BA SE AD O E M DAD OS
O que é que queremos dizer?
Baseado em dados refere-se aos serviços de saúde que utilizam dados em todos os
aspectos da concepção, entrega, monitorização e avaliação. Os dados devem
informar como os serviços são conceptualizados, a forma como adolescentes e jovens
recebem os serviços, quando e onde os serviços são prestados, e os esforços contínuos
de melhoria dos serviços.
Porque é importante?
Os dados são frequentemente considerados um “resultado final” e utilizados para
informar sobre actividades no final de um ciclo de relatórios aos ministérios e/ou
financiadores governamentais. Contudo, os dados são uma ferramenta essencial a
utilizar em cada ponto da prestação de serviços de saúde.
Os dados podem ser utilizados como ponto de partida para determinar como devem
ser os serviços, quem precisa deles, quem não está a ser alcançado, e onde e quando
devem ser entregues
Os dados podem então ser utilizados ao longo da prestação de serviços para dar
prioridade às actividades e assegurar que os recursos são utilizados eficazmente,
particularmente em contextos de recursos limitados.
Os dados também podem ser utilizados por clínicas e comunidades para medir o
progresso e manter as equipas motivadas enquanto identificam e respondem aos
desafios e oportunidades à medida que estes surgem. Importante, os dados podem
também dizer-nos como os serviços estão a ser experimentados por aqueles que
utilizam o serviço.
Como é que é a colaboração clínica-comunidade?
Quando as clínicas e as comunidades colaboram de forma orientada pelos dados,
elas:
•
•
•
•

•
•
•

Trabalham em conjunto para identificar indicadores apropriados de sucesso
Partilham o fardo da recolha de dados, de acordo com os seus principais
pontos fortes
Envolvem os adolescentes e os jovens em cada fase do processo
Asseguram que os dados sejam “desagregados” (medir grupos específicos
de pessoas) a fim de identificar tendências em termos de idade, sexo,
identificação de género e grupos populacionais chave
Passam tempo juntos analisando dados e compreendendo o que isso
significa para a sua parceria
Estabelecem objectivos e comparar com os dados recolhidos no início de
um projecto (linha de base)
Utilizam continuamente os dados, a intervalos regulares, para descobrir
o que está a funcionar bem e para melhorar as actividades ou serviços
que não estão a funcionar bem
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PLANEAR: Deﬁnir a área prioritária
chave da colaboração e o objectivo
do projecto em que irão trabalhar em
conjunto. Deﬁna as actividades e os
resultados que terá de realizar para
os alcançar. Decida quando irá rever
periodicamente os resultados (por
exemplo, semanalmente ou
mensalmente).

FAZER: Realizar
as actividades
em conjunto
durante o
período de
revisão.

PLANEAR
CICLO DE
MELHORIA DA
QUALIDADE 31

AGIR
AGIR: Modiﬁcar o
plano de trabalho
com base nas suas
aprendizagens.
Continuar o
projecto para outro
período de revisão.

FAZER

VERIFICAR

NOTA: Não espere até ao ﬁnal do projecto
para realizar a sua revisão. Um ciclo de
revisão deve ser relativamente rápido, talvez
uma semana ou (no máximo) um mês.

VERIFICAR: Rever como está a
decorrer o projecto. Compare
com as suas expectativas e
discuta os problemas que
surgirem. Faça uma
brainstorming sobre formas de
ultrapassar estes problemas.
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L ID ERA DO POR C OLE GAS
O que é que queremos dizer?
Liderado por colegas refere-se aos serviços de saúde que envolvem adolescentes e jovens
como líderes em todos os aspectos da prestação de serviços, incluindo a concepção, entrega,
monitorização e avaliação de programas. Os colegas são aqueles que partilham uma ou
mais características com os clientes—adolescentes e jovens que procuram e necessitam de
serviços de saúde—tais como idade, estádio de vida, estado de HIV, sexo, orientação sexual
e/ou estado civil essencial.
Em colaborações que utilizam estratégias lideradas por colegas, adolescentes e jovens são
apoiados para se envolverem significativamente em cada um destes aspectos da prestação
de serviços, servindo como membros integrantes de equipas clínicas e comunitárias e
actuando como ponto primário de contacto para adolescentes e jovens que procuram
serviços de saúde.
Porque é importante?
Os adolescentes e os jovens são frequentemente mais fortemente influenciados pelos
colegas do que pelos profissionais.
As estratégias lideradas por colegas baseiam-se no “pressuposto de que, especialmente entre
adolescentes, os colegas aprendem uns com os outros, são influências importantes uns sobre
os outros, e que as normas e comportamentos são mais susceptíveis de mudar quando os
membros do grupo de confiança e de gostos assumem a liderança na mudança” 32
As estratégias lideradas pelos colegas têm demonstrado contribuir para um melhor
conhecimento do HIV e SRHR, atraso na estreia sexual e adopção geral de comportamentos
saudáveis.33 As intervenções lideradas pelos colegas têm também sido ligadas a uma melhor
ligação aos serviços, retenção nos cuidados, aderência e bem-estar psico-social.34
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Como é que é a colaboração clínica-comunidade?
Quando as clínicas e as comunidades colaboram de forma paritária, elas:
Envolvem formalmente os colegas como membros da equipa tanto nas clínicas como nas comunidades
Fornecem formação adequada sobre serviços de HIV e apoio psicossocial com reforço de capacidades
para os colegas
Supervisionam e apoiar continuamente os seus colegas no seu trabalho
Envolvem os colegas na tomada de decisões, particularmente no que diz respeito às necessidades dos
clientes e à forma como os serviços podem ser melhorados
Proporcionam aos colegas acesso aos dados para tomarem decisões informadas sobre os seus clientes
Capacitam os colegas com conhecimentos sobre o tratamento e cuidados do HIV para que se sintam
capazes de assistir os clientes dentro de limites bem definidos

•
•
•
•
•
•

Criam mecanismos para que adolescentes e jovens avaliem os serviços que recebem e associar isto a melhorias
contínuas da qualidade na clínic

O cartão READY para cuidar é uma ferramenta para o seu estabelecimento de saúde,
dando aos jovens a oportunidade de darem o seu feedback sobre os seus serviços,
informando-o de como se está a sair e medindo o seu progresso.
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Quadro de pontuação

Comprometemo-nos a prestar serviços de saúde a adolescentes e a jovens nesta unidade de saúde. Se tiver entre os 10-24 anos de idade, por
favor preencha este inquérito. As suas respostas irão ajudar-nos a melhorar os nossos serviços. Este inquérito é anónimo–não precisa de
escrever o seu nome. Esta é a sua oportunidade de partilhar as suas experiências.
Sempre

1

Os fornecedores de saúde cumprimentam-me com um SORRISO.

2

Os proﬁssionais de saúde mostram-me que acreditam que posso viver uma vida plena
e feliz, ter relações saudáveis e ter a minha própria família.

3

Os prestadores de serviços de saúde ouvem as minhas perguntas sem julgamento.

4

Os prestadores de serviços de saúde dão-me respostas positivas e dão-me esperança.

5
6

Mesmo quando os proﬁssionais de saúde estão ocupados, dão-me tempo para falar.
Os proﬁssionais de saúde explicam-me as coisas claramente e certiﬁcam-se de que
compreendo tudo e posso fazer as minhas próprias escolhas.

7

Os proﬁssionais de saúde tratam-me com respeito e não falam de mim com os outros.

8

Os prestadores de serviços de saúde respeitam a minha privacidade e falam comigo num
espaço conﬁdencial.
Os prestadores de serviços de saúde marcam as consultas de forma rápida e suave para
que eu não esteja à espera.

9

10 Os proﬁssionais de saúde são justos comigo e não permitem que clientes mais velhos
saltem a ﬁla à minha frente desnecessariamente.
11 Os proﬁssionais de saúde encontram formas de garantir que não tenho de visitar a clínica
com demasiada frequência e que obtenho a gama de serviços de que necessito.
12 Os prestadores de serviços de saúde não se comportam de forma inadequada - não me
paqueram, não coscuvilham sobre mim nem me insultam.
13 Os proﬁssionais de saúde certiﬁcam-se de que a medicação que me dão é correcta, não
expira e explicam-me o que preciso de saber para a poder tomar.
14 Os prestadores de cuidados de saúde não me sobrecarregam com qualquer stress que
possam estar a sentir.
15 Os prestadores de cuidados de saúde preocupam-se comigo e fazem-me sentir cuidado,
compreendido e protegido.

Maioria

Às vezes

Nunca
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FLOWER OF
PARTICIPATION
Os muitos factores que
permitem o crescimento da
participação dos jovens num
ambiente acolhedor.
Originário de https://www.
youthdoit.org/assets/Uploads/
Flower-of-Participation.png

LIDERADOS
POR ADULTOS,
COM PAPÉIS
FORMAIS PARA
JOVENS

OS JOVENS SÃO
CONSULTADOS E
INFORMADOS

TÓQUENISMO

MANIPULAÇÃO

LIBERDADE DE
ESCOLHA

PODER DE DECISÃO

RESPONSABILIDADE

INFORMAÇÃO

EMPENHO DOS JOVENS

GROUPO ALVO
Trabalhar com
jovens como
BENEFICIÁRIOS

COLABORADORES
Envolvendo-se com
a juventude como
PARCEIROS

PRÁTICA PARTICIPATIVA

JOVENS INICIADORES
Apoio aos
jovens como
LÍDERES

FOCALIZAR O
TRABALHO COM E
PARA A JUVENTUDE
NO SENTIDO DE UM
DESENVOLVIMENTO
EFICAZ

TRÊS LENTES
PARA ENVOLVER
OS JOVENS
A abordagem das três lentes é
um instrumento para envolver
os jovens como beneficiários,
parceiros e líderes, adaptado à
resposta ao HIV
Originário Youth participation
in development: a guide for
development agencies and policy
makers. London (UK): Department
for International Development–
CSO Youth Working Group;
2010. www.unaids.org/sites/
default/files/media_asset/youthand-hiv_en.pdf
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Princípios-chave das intervenções dos colegas
¨ Fornecer formação, mentoria e supervisão adequadas:
• Desenvolver os conhecimentos e competências anteriores através de formação regular.
• Combinar trabalhadores homólogos com um trabalhador homólogo mais velho e mais
experiente.
• Oferecer sessões semanais de informação com supervisores.
• Facilitar oportunidades de formação e qualificações adicionais.

¨ Fornecer recursos adequados para que os colegas possam cumprir as suas
responsabilidades:
• Assegurar o fornecimento adequado de materiais IEC, ajudas de trabalho e formulários
de referência
• Cobrir os custos associados, incluindo transporte e utilização de telemóveis.
• Pagar uma remuneração aceitável.

¨ Assegurar a protecção e a segurança de todos os trabalhadores colegas:
• Exigir trabalho em colegas ou em grupo.
• Assegurar que os colegas saibam como e a quem pedir ajuda e dar acesso a telefones
para emergências.
• Assegurar que os colegas tenham um mecanismo para assegurar a protecção das
crianças e que as queixas sejam tratadas de forma apropriada.

¨ Estabelecer mecanismos claros de encaminhamento e apoio:
• Fornecer protocolos e políticas que definam quando e como encaminhar, incluindo
detalhes de contacto para apoio imediato.

¨ Reconhecer que os adolescentes são diversos e necessitam de diferentes tipos de apoio:
• Nem todos quererão participar em actividades de colegas.

¨ Assegurar que os colegas são tão diversos como o grupo de adolescentes que estão a
apoiar ou a servir:
• Considerar a idade, sexo, orientação sexual e outras características diferenciadoras, é
fundamental para estabelecer confiança e uma sensação de segurança.

¨ Assegurar que as intervenções baseadas nos colegas não substituam os papéis e
responsabilidades dos prestadores de serviços, pais, prestadores de cuidados ou outros
membros da comunidade.

¨ Fomentar a colaboração entre estabelecimentos de saúde e organizações juvenis para
facilitar um feedback regular e contínuo e oportunidades para actividades criativas
partilhadas.

¨ Recompensar e reconhecer os jovens pela sua contribuição.

International HIV/AIDS Alliance, Good Practice Guide: Adolescent HIV Programming, 2017.
https://www.childrenandaids.org/sites/default/files/2017-10/Adolescent%20HIV%20Programming_1.pdf

PA R T E I I : C O L A B O R A Ç Ã O E M A C Ç Ã O | Kit de Ferramentas para Adolescentes C3

29

D I F ER EN CIAD OS
O que é que queremos dizer?
Os serviços de saúde diferenciados “adoptam uma abordagem centrada
no cliente, simplificando e adaptando os serviços para melhor satisfazer
as necessidades das pessoas que vivem com o HIV e reduzindo encargos
desnecessários para o sistema de saúde.”35 Para adolescentes e jovens
vivendo com o HIV, os serviços diferenciados asseguram que o tratamento
e cuidados são adaptados às necessidades particulares dos adolescentes
e jovens, reconhecendo ao mesmo tempo subgrupos diversos e populações
chave.
Porque é importante?
Uma abordagem de tamanho único para a prestação de serviços HIV é
frequentemente desafiante para adolescentes e jovens, que compreendem
múltiplas faixas etárias, origens socioeconómicas, identificações de género
e orientações sexuais, entre outros diferenciadores.
Os adolescentes e os jovens que vivem com o HIV enfrentam uma vida
inteira de tratamento e cuidados, e as suas circunstâncias irão mudar
drasticamente ao longo do período de 10-24 anos de idade. É importante
que os serviços evoluam ao longo do tempo para responder às mudanças
da vida. É igualmente importante que a transição dos cuidados de adolescentes
para adultos seja gerida eficazmente.
Um tratamento e cuidados diferenciados podem melhorar a qualidade
de vida de adolescentes e jovens vivendo com HIV, bem como aumentar
a eficiência e os resultados dos sistemas de saúde.36
Como é que é a colaboração clínica-comunidade?
Quando as clínicas e as comunidades colaboram de formas diferenciadas,
elas:
•

•
•

•

•
•

Trabalham em conjunto para identificar as necessidades específicas
da população e do cliente, utilizando dados para informar a tomada
de decisões
Separam as visitas ‘de recarga’ das visitas ‘clínicas’, particularmente
para adolescentes e jovens que são estáveis e prósperos
Identificam pontos de distribuição de ART baseados na comunidade
(grupo e indivíduo) para tornar a recolha conveniente para
adolescentes e jovens
Asseguram que os serviços são adaptados às populações
marginalizadas e vulneráveis, incluindo o rastreio e acompanhamento
das pessoas que se perdem para cuidar
Combinam visitas familiares para satisfazer as necessidades de
programação das famílias e das novas mães
Criam serviços para ter em consideração as necessidades e
preferências específicas de adolescentes e jovens, incluindo
adolescentes grávidas, jovens mães, adolescentes com saúde mental
e questões psicossociais, e aqueles que vivem com HIV que estão
a transitar para os cuidados de adultos

MENSAGEM CHAVE
As raparigas e os rapazes adolescentes têm
experiências diferentes que requerem diferenciação
nos cuidados. As raparigas atingem frequentemente
marcos de desenvolvimento mais cedo do que os
rapazes. As expectativas sociais dos rapazes e
raparigas são também diferentes, particularmente
em relação às normas culturais e sexuais. Rapazes e
raparigas recebem diferentes mensagens sociais
sobre sexualidade e estreia sexual. É necessário dar
uma atenção significativa às diferenças fisiológicas
e sócio-culturais associadas ao sexo e género no
desenvolvimento de serviços de saúde para
adolescentes.

MODELO DE CUIDADOS DIFERENCIADOS
PARA ADOLESCENTES E JOVENS
O QUE: Componentes dos cuidados com
o HIV para Adolescentes e Jovens
• Iniciação à ART e recargas
• Apoio à aderência
• Apoio psicossocial
• Testes laboratoriais
• Gestão oportunista de infecções
• Serviços de saúde mental
• Serviços SDSR
• Gestão de casos
• Divulgação e reaproximação
• Serviços de educação e carreira

QUANDO: Frequência e Intensidade do
Serviço
• Frequência e calendário das nomeações
• Facilidade de agendamento e ﬂexibility
• Duração e intensidade das nomeações

QUEM: A equipa de tratamento do HIV
• Prestadores de cuidados de saúde
• Prestadores de serviços sociais
• Colegas
• Família e prestadores de cuidados
• Proﬁssionais de saúde comunitários

ONDE: Local de Entrega de Serviços
• Clínica ou hospital HIV
• Clínica de cuidados primários
• Clínica baseada na escola
• Farmácia
• Organização comunitária
• Casa
• Tecnologia móvel
Adaptado de International AIDS Society, Differentiated
service delivery, 2019. https://nam.edu/wp-content/
uploads/2019/03/Shifting-the-Paradigm-in-HIV-Prevention.pdf
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CASCATA: CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS POR ETAPAS
Neste kit de ferramentas, dividimos a cascata do HIV em quatro etapas:
PREVENIR: Clínicas e comunidades que trabalham em conjunto para prevenir novas infecções pelo HIV

LOCALIZAR: Clínicas e comunidades que trabalham em conjunto para testar e encontrar adolescentes e
jovens que vivem com o HIV
LIGAR: Clínicas e comunidades que trabalham em conjunto para ligar e iniciar adolescentes e jovens vivendo
com HIV ao tratamento e cuidados
TRATAR & RETER: Clínicas e comunidades que trabalham em conjunto para apoiar adolescentes e jovens
a aderir ao tratamento, permanecer nos cuidados e transição para o serviço para adultos
Nas páginas que se seguem, mergulharemos mais profundamente nas colaborações clínico-comunitárias em cada
etapa da cascata do HIV.
Apesar de alguns dos princípios, abordagens e estudos de caso mostrarem que em etapas específicas dentro da
cascata do HIV podem ser aplicados em múltiplas etapas ou mesmo em toda a cascata, optámos por situar cada
um deles na sua etapa mais aplicável.
Para cada uma das etapas da cascata, vamos analisar:
•
•
•
•
•
•

Lacunas: Que questões e barreiras podem as clínicas e comunidades trabalhar em conjunto para resolver?
Oportunidades: Que oportunidades existem para as clínicas e comunidades trabalharem em conjunto
para melhorar a prestação de serviços?
Abordagens: Que tipos de abordagens podem as clínicas e as comunidades trabalhar em conjunto?
Princípios: Como podem as clínicas e as comunidades aplicar os princípios transversais?
Ferramentas: Que formas, listas de verificação e/ou descrições de actividades ou procedimentos
operacionais padrão podem ajudar as clínicas e as comunidades a apoiar os seus esforços?
Estudos de caso: Quais são alguns exemplos de clínicas e comunidades que trabalham em conjunto com
sucesso?
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Clínicas e
comunidades que
trabalham em
conjunto para
prevenir novas
infecções pelo HIV

PREVENIR

Clínicas e comunidades
que trabalham em
conjunto para apoiar
adolescentes e jovens
a aderir ao tratamento,
permanecer nos
cuidados e transição
para o serviço para
adultos

LOCALIZAR

CASCATA
HIV

TRATAR &
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conjunto para
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com HIV

LIGAR
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comunidades que
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e iniciar
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jovens vivendo
com HIV ao
tratamento e
cuidados
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PREVENIR
Qual é o aspecto de
uma colaboração
eficaz para a
prevenção do HIV
entre os adolescentes
e os jovens?

Clínicas e comunidades que trabalham em conjunto para
prevenir novas infecções em adolescentes e jovens.

Adolescentes e jovens procuram e podem ter acesso a serviços abrangentes de
prevenção do HIV e SRHR tanto nas comunidades como nas instalações, obtendo
as ferramentas, informações e serviços de que necessitam para tomar decisões
informadas. Os adolescentes e os jovens em situações vulneráveis podem falar com
colegas de confiança, apoiados por adultos, que os ligam aos serviços de que
necessitam.

LACUNAS NA PREVENÇÃO DO HIV
As questões que impedem os adolescentes e os jovens de aceder aos serviços de prevenção incluem:
•

•

•

•

•
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Serviços de HIV não integrados com serviços de SRHR: Os serviços HIV e SRHR não estão muitas vezes
integrados e podem não estar disponíveis, ser inaceitáveis e/ou não ser amigáveis para adolescentes e
jovens, frequentemente devido a normas e valores culturais que não reconhecem os adolescentes e os
jovens como potencialmente activos sexualmente
Acesso restrito a produtos e ferramentas de prevenção e SRHR: Clínicas, comunidades e adolescentes
e jovens podem ter acesso restrito a produtos como autodiagnóstico, contraceptivos e panfletos
informativos sobre o HIV. O acesso a estratégias de prevenção tais como VMMC, PEP ou PrEP nem
sempre são oferecidos
Conhecimento e consciência insuficientes: Adolescentes e jovens podem não ter conhecimento e
consciência da prevenção do HIV e dos serviços SRHR, por vezes devido ao estigma associado ao HIV
ou ao facto de serem sexualmente activos
Factores contextuais que aumentam a vulnerabilidade ao HIV: Os adolescentes e os jovens são
vulneráveis ao abandono escolar precoce, à gravidez indesejada, à violência baseada no género e ao
sexo intergeracional e transacional, o que aumenta a vulnerabilidade ao HIV
Lacunas legais: Os adolescentes e os jovens podem ter dificuldade em aceder confidencialmente aos
serviços de prevenção do HIV e SRHR devido a uma elevada idade legal de consentimento. Em alguns
casos, serviços abrangentes (incluindo o acesso a vários métodos contraceptivos e o acesso ao aborto)
podem não estar disponíveis
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PREVENIR: OPORTUNIDADES & ESTRATÉGIAS DE COLABORAÇÃO
As colaborações entre clínicas e comunidades centraram-se na prevenção do HIV para adolescentes e jovens que
o procuram:
OPORTUNIDADE

STRATEGIES

Fornecer serviços de prevenção do HIV com
serviços abrangentes de SRHR.

Tornar os serviços abrangentes de prevenção do HIV e SRHR mais
amplamente disponíveis e acessíveis—nas comunidades, bem como
nas clínicas, através de clínicas móveis, serviços comunitários e serviços
baseados nas escolas. Defender e assegurar informação sobre onde
aceder aos serviços de prevenção, tais como PEP, PrEP e VMMC.

Assegurar a disponibilidade de produtos e
ferramentas de prevenção.

Assegurar que os produtos e ferramentas, tais como preservativos,
testes HIV e contracepção, estejam disponíveis em locais acessíveis a
adolescentes e jovens—tais como escolas, centros juvenis, instituições
religiosas, centros juvenis e áreas onde se reúnem populações-chave.

Melhorar a informação e os conhecimentos
sobre o HIV e os SRHR. Criar uma maior
procura de serviços.

Trazer a prevenção do HIV e conhecimentos e informação sobre SRHR
a situações quotidianas—tais como escolas—onde adolescentes e jovens
podem fazer perguntas e fazer escolhas saudáveis, reduzindo ao mesmo
tempo o estigma. Fornecer informação sobre onde os serviços podem ser
acedidos.

Mitigar os factores contextuais que aumentam a vulnerabilidade ao HIV.

Fornecer espaços comunitários seguros nas escolas, instituições
religiosas e centros de juventude para a discussão de comportamentos
pouco saudáveis e de risco, promovendo ao mesmo tempo alternativas
através da modelização por colegas. Assegurar a ligação a programas
de reforço socioeconómico, protecção social, saúde mental e serviços
de apoio psico-social. Unir esforços para combater todas as formas
de violência baseada no género e discriminação contra as populações
marginalizadas.

Defender políticas favoráveis aos
adolescentes e aos jovens.

Juntar-se aos adolescentes e jovens para defender políticas que
proporcionem acesso a serviços abrangentes e menor idade de consentimento, que correspondam à fase de desenvolvimento e protejam
a confidencialidade através da participação em fóruns públicos, da
redacção de briefings, da abordagem a figuras públicas e da participação
em campanhas nos meios de comunicação social.

“Alguns dos meus funcionários sentem-se
desconfortáveis ao falar de sexo com adolescentes;
simplesmente não é assim que normalmente se faz.
Acho que se enfrentarmos estes desconfortos e
falarmos sobre eles, adoptando uma abordagem
sexo-positiva, podemos servir os nossos jovens
clientes de uma forma melhor.”
– Sister Zawadi, Irmã Responsável
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PREVENIR: ABORDAGENS
As abordagens para a colaboração clínica e comunitária que promovem a prevenção
do HIV para adolescentes e jovens incluem:

Serviços abrangentes de prevenção do HIV e SRHR:
Parcerias para a prestação de serviços de prevenção
do HIV e SRHR em iniciativas comunitárias mais
amplas de saúde e educação, divulgando
conhecimentos, criando procura e ligando
adolescentes e jovens a serviços de saúde
Parcerias com escolas, organizações religiosas e
centros de juventude: Trabalhar em conjunto para
programas de competências para a vida, programas de
educação de colegas e iniciativas de educação para a
saúde em locais não-tradicionais

Espaços dedicados a serviços para adolescentes e
jovens: Colaboração para aumentar a disponibilidade
de serviços de prevenção do HIV e SRHR na
comunidade, através de clínicas para jovens, dias de
adolescentes em clínicas e serviços de saúde móveis

Espaços seguros após a escola ou após o trabalho:
Programas de co-entrega para educação e redução do
estigma do HIV e SRHR, incluindo clubes de jovens,
acampamentos, eventos 'desportivos', eventos de música e
dança e produções teatrais, arte e ﬁlme

Sensibilização e criação de procura: Co-criação de
oportunidades para impulsionar a procura de serviços,
incluindo campanhas de comunicação que cheguem aos
líderes comunitários e instituições-chave

MENSAGEM
CHAVE
Programas de prevenção
que procuram
simultaneamente abordar
abordagens
complementares—
incluindo a oferta
biomédica,
comportamental e
estrutural—a forma mais
eficaz de prestar serviços
de prevenção.36
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PREVENIR: APLICANDO OS PRINCÍPIOS
As clínicas e comunidades devem aplicar os princípios transversais para assegurar que as colaborações sejam mais
eficazes na prevenção do HIV para adolescentes e jovens:
AMIGÁVEL PARA
JOVENS E
ADOLESCENTES

BASEADO EM DADOS

LIDERADO POR
COLEGAS

□ Compreendemos que
□ Quais são os indicadores □ Estamos a envolver
serviços SRHR os adchave para os serviços
significativamente
olescentes e os jovens
de prevenção do HIV e
adolescentes e jovens
precisam e querem ter
SRHR na nossa área local?
na prestação de serviços
acesso, integrados com
No mínimo, conhecemos
de prevenção e SRHR—
a prevenção do HIV e
o número de adolescentes
incluindo concepção,
localizado no mesmo
e jovens que recebem
entrega, monitorização e
local e ao mesmo
serviços de prevenção do
avaliação?
tempo?
HIV e SRHR?
□ Incluímos os nossos co□ Podem os adolescentes □ Que mudanças esperlegas na nossa equipa?
e os jovens aceder aos
amos ver nestas métricas
Estão eles incluídos na
serviços de prevenção
baseadas na nossa
tomada de decisões?
e mercadorias facilintervenção?
mente, sem estigma e
□ Como é que estamos a
julgamento?
□ Como saberemos que o
apoiar e a desenvolver a
nosso pró-grama de precapacidade dos colegas
□ Estamos a criar
venção está a funcionar?
na nossa equipa?
espaços que garantam
o envolvimento e a
□ Como iremos partilhar
□ Dispomos de mecansegurança física/emoinformação uns com os
ismos para fazer o
cional de adolescentes
outros?
check-in com adolese jovens enquanto
centes e os jovens sobre
exploram a sua sexua forma como exper□ Sabemos onde funcionam
alidade e aprendem a
imentam o serviço e
os serviços abrangentes
manter-se saudáveis?
como pensam que este
dos SRHR e do HIV
poderia ser melhorado?
serviços de prevenção
como VMMC, PrEP e PEP
estão disponíveis?

DIFERENCIADO

□ Compreendemos
a diversidade e as
variadas circunstâncias de vida
dos adolescentes
e dos jovens que
servimos?
□ Criámos linhas
de serviço que
respondam a
estas diversas
necessidades?
□ Será que acomodamos transições
entre as categorias
etárias e para a
idade adulta?
□ Asseguramos que as
populações-chave
jovens e os mais
marginalizados
possam aceder
facilmente aos
nossos serviços
de prevenção dos
SRHR e do HIV?

FERRAMENTAS & LINKS
FERRAMENTA 1: MAPEAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO DO SRHR E DO HIV
FERRAMENTA 2: MAPEAMENTO DE POTENCIAIS PARCEIROS PARA PROGRAMAS DE
PREVENÇÃO
WHO. Advocating for change for adolescents: a practical toolkit for young people to advocate
for improved adolescent health and wellbeing, 2018. http://teampata.org/ portfolio/advocatingfor-change-for-adolescents-a-practical-toolkit-for-young-people-to-advocate-for-improvedadolescent-health-and-well-being/
Linkages. Health4All: Training health workers for the provision of quality, stigma-free HIV services
for key populations, 2018. http://teampata.org/portfolio/health4all-training-health-workersfor-the-provision-of-quality-stigma-free-hiv-services-for-key-populations/
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CASO DE ESTUDO PREVENIR 1:

READY (Resilient and Empowered Adolescents and Young People - Adolescentes e Jovens
Resilientes e Empoderados)
LOCALIZAÇÃO (ÕES): Zimbabué, Eswatini, Tanzânia, Moçambique, Burundi, Etiópia, Uganda, Costa do Marfim,
Namíbia e Índia
ORGANIZAÇÃO (ÕES): A Rede Global de Jovens Vivendo com HIV (parceiro da rede); Frontline AIDS (parceiro de
NGO); PATA (parceiro de comunicação); Iniciativa Regional de Apoio Psicossocial (parceiro de NGO); M&C Saatchi
World Services (parceiro dos meios de comunicação); Governo dos Países Baixos (parceiro de financiamento); e
parceiros de recursos técnicos adicionais e parceiros de implementação no país.
CONTEXTO: Estima-se que 430,000 adolescentes e jovens na África Oriental e Austral adquirem o HIV todos os
anos, muitas vezes devido ao fraco acesso a serviços de saúde relevantes e com capacidade de resposta. Atitudes
culturais negativas em relação à sexualidade dos jovens, normas e práticas de género, violência, pobreza, bem como a
falta de participação dos jovens em decisões que afectam as suas vidas, contribuem todos para esta falta de acesso.
ESTATÍSTICAS: READY é um movimento que compreende uma carteira de programas, incluindo READY+, READY
to Lead, o READY Fellowship, e READY Teens. Em 2016, READY ajudou a ligar mais de
775,000 jovens aos serviços de prevenção do HIV e mais de 193,000 jovens vivendo
com HIV a serviços abrangentes de HIV.
COLABORAÇÃO: READY trabalha através de parceiros interligados em cada país. Os
parceiros incluem redes de colegas que prestam serviços a adolescentes e jovens e
parceiros implementadores que coordenam o trabalho e facilitam as actividades das
redes de colegas.
OBJECTIVOS:

ACTIVIDADES:

• Assegurar que adolescentes e jovens estejam
prontos a tomar decisões informadas sobre a sua
saúde e bem estar

• Os colegas fornecem informação através do
desporto e do eduentretenimento para encorajar os
jovens a terem acesso à testes do HIV

• Ajudar os pais, prestadores de cuidados e
comunidades a apoiar os jovens, promovendo simultaneamente os seus direitos, saúde e bem-estar

• O teste do HIV é fornecido tanto em ambientes
clínicos como não clínicos

• Assegurar que os prestadores de serviços estão
prontos para prestar serviços favoráveis aos jovens,
incluindo serviços HIV e SRHR, apoio psicossocial e
informação
• Defender que os decisores defendam os direitos
dos adolescentes e dos jovens afectados pelo HIV e
que vivem com o HIV

• As parceiras de ONGs dão formação a prestadores
de serviços sobre a prestação de serviços de SRHR
e apoio psicossocial a jovens
• As CBO fornecem orientação e apoio de coaching
aos colegas
• Os colegas dirigem grupos de apoio e ajudam os
adolescentes e os jovens a navegar no sistema de
saúde
• Os colegas prestam apoio individual nos lares para
se envolverem em questões de saúde, incluindo
tratamento e cuidados do HIV
IMPACTO:

LINKS E FONTES:

http://teampata.org/ready/
https://frontlineaids.org/were-onthe-frontline-of/
supporting-young-people/
http://teampata.org/portfolio/
ready-mid-term-review-keyfindings- and-learning/

Uma revisão intercalar mostrou que o modelo tem
sido bem aceite na Tanzânia, Eswatini, Moçambique
e Zimbabué, onde se concentra nos adolescentes e
jovens seropositivos.
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CASO DE ESTUDO PREVENIR 2:

Integração da PrEP em Serviços Integrais para Raparigas Adolescentes e Mulheres Jovens
LOCALIZAÇÃO (ÕES): Áreas prioritárias da África do Sul: OR Tambo (Eastern Cape), Distrito de Nelson Mandela
(Eastern Cape), Tshwane (Gauteng), eThekwini (KwaZulu-Natal)
ORGANIZAÇÃO (ÕES): Instituto de Saúde Reprodutiva e HIV da Universidade
Witwatersrand (WITS RHI, parceiro académico), Departamentos Nacionais de Saúde,
(parceiro governante), Unitaid (parceiro financiador)
CONTEXTO: As raparigas adolescentes e mulheres jovens na África do Sul têm a
maior incidência de HIV no país. A PrEP é um método de prevenção do HIV que
pode reduzir em mais de 90% o risco de infecção pelo HIV devido ao sexo.
ESTATÍSTICAS: O projecto visa atingir 6,640 raparigas adolescentes e mulheres
jovens com idades compreendidas entre os 15-24 anos.
COLABORAÇÃO: WITS RHI está a trabalhar em oito clínicas e respectivas comunidades em toda a África do Sul para envolver alunos, escolas, comunidades, e
pais enquanto recolhe dados sobre a iniciação e continuação do PrEP para raparigas
adolescentes e mulheres jovens. Trabalhando em conjunto com o Departamento
Nacional de Saúde, a Wits RHI pretende iniciar 6,640 raparigas adolescentes e mulheres
jovens na PrEP até Dezembro de 2020.
OBJECTIVOS:
• Reduzir novas infecções entre as raparigas adolescentes e as mulheres jovens
• Estratégias de teste para alcançar aqueles que correm o maior risco de contrair o HIV
• Criar procura, melhorar a ligação aos serviços e reter as mulheres jovens em tratamento e
cuidados

Sessão de informação e
educação sobre SRHR
na PrEP

ACTIVIDADES:
• Desenvolvimento de capacidades: O Departamento Nacional de Saúde fornece gestão clínica
da PrEP oral, criação de procura e formação em M&E aos parceiros de implementação da
PrEP, incluindo o WITS RHI. Posteriormente, o WITS RHI reproduz e reforça a formação do
Departamento Nacional de Saúde com enfermeiros profissionais, conselheiros leigos, e outro
pessoal a nível da clínica. Esta formação adicional inclui também serviços SRHR, serviços amigos
dos adolescentes e jovens, serviços de testes do HIV e elementos de investigação. O WITS RHI
também proporciona sessões intensivas de tutoria contínua para todo o pessoal formado em
cada clínica do Departamento Nacional de Saúde. As sessões de tutoria incluem supervisão de
apoio, um-a-um e treino de grupo.
• Criação de procura e mobilização da comunidade: Para facilitar o acesso em larga escala do
PrEP por raparigas adolescentes e mulheres jovens, foram concebidas e estão actualmente a ser
implementadas e monitorizadas uma série de campanhas de criação de procura e mensagens
para diferentes públicos-alvo (raparigas adolescentes e mulheres jovens nas escolas, no ensino
superior, no emprego e desempregados). O projecto tem trabalhado arduamente para criar
procura de PrEP entre raparigas adolescentes e mulheres jovens através de muitas plataformas
de comunicação social, tais como Facebook, twitter e no website ‘www.myprep.co.za’. As
actividades orientadas são realizadas de forma contínua a nível local, a comunidade em geral
e dentro do espaço da clínica e materiais IEC tais como cartazes da PrEP, o livro de bolso da
PrEP são utilizados nestes compromissos. Além disso, o WITS RHI exige a formação de uma
equipa de criação de CBO para conduzir actividades de mobilização da comunidade, tais como
os compromissos das partes interessadas e dos jovens e os diálogos tradicionais, religiosos e de
líderes comunitários. As CBO recebem orientação sobre a PrEP oral para sensibilizar e mobilizar
eficazmente os jovens para uma SRHR abrangente, incluindo a PrEP.
• PrEP provisão: Com visitas regulares a hotspots identificados na comunidade envolvente, as
equipas móveis da WITS RHI e o pessoal da clínica DoH fornecem serviços abrangentes de
SRHR, incluindo PrEP, a jovens mulheres com idades entre os 15-24 anos.
• Recolha de dados e investigação de rotina de M&E em curso: As actividades de M&A de rotina
são levadas a cabo regularmente para monitorizar e informar sobre o progresso programático.
Como parte do estudo, os trabalhadores de campo do WITS RHI são formados para recolher
dados - inquéritos quantitativos e recolha de dados qualitativos direccionados entre utilizadores
de serviços e prestadores de cuidados de saúde e prestadores de serviços comunitários.
IMPACTO:
Em escala, o projecto iniciará 6.640 AGYW na PrEP, contudo é importante notar que, após os
primeiros 10 meses de implementação, está a ser observada uma procura crescente de PrEP fora
da AGYW. De um total de 5 406 iniciações no final de Outubro de 2019, 54,5% destas são AGYW
(2 949) e 45,5% (3 691) são outros clientes (incluindo parceiros masculinos AGYW). O projecto tem
portanto o potencial para, a nível comunitário, demonstrar a realização do controlo de epidemias.

LINKS E FONTES:
http://www.
wrhi.ac.za/
expertise/detail/
unitaid-prep-project
https://untaid.
org/news-blog/
south-africa-launchhiv-preventionproject/#en

38

Kit de Ferramentas para Adolescentes C3 | PA R T E I I : C O L A B O R AÇ ÃO E M AC Ç ÃO

CASO DE ESTUDO PREVENIR 3:

Comunidades de apoio às raparigas adolescentes e mulheres
jovens negativas do HIV/SIDA
LOCALIZAÇÃO (ÕES): Condado da Baía de Homa, Sub-Condado Suba Sul (Quénia)
ORGANIZAÇÃO (ÕES): Projecto de Apoio de Colegas (parceiro CBO); Hospital Nyandiwa
Nível 4 (parceiro de clínica governamental)
CONTEXTO: O Condado da Baía de Homa é uma área do Quénia com taxas superiores
à média de casamento precoce e de gravidez na adolescência. O Projecto de Apoio de
Colegas (PSP) é um CBO em Nyandiwa Fishing Beach que desenvolveu uma intervenção
que utiliza uma abordagem combinada de prevenção do HIV para mobilizar raparigas
adolescentes e mulheres jovens e a comunidade pesqueira para abordar normas sociais
que contribuem para novas infecções pelo HIV. Os principais factores determinantes
abordados incluem um baixo estatuto económico, capacidades de negociação inadequadas
e acesso limitado aos serviços de prevenção do HIV.
ESTATÍSTICAS: A colaboração mapeou e inscreveu 329 raparigas adolescentes e mulheres jovens entre os 15-24 anos no programa. Juntas, também reforçaram a capacidade
de 20 educadores de colegas e contrataram quatro conselheiros dos serviços de testagem
do HIV e uma enfermeira para oferecer serviços de prevenção do HIV e SRHR baseados
na comunidade.
COLABORAÇÃO: A PSP, uma CBO local, está a trabalhar em conjunto com o Hospital
Nyandiwa Nível 4 para envolver adolescentes e mulheres jovens num programa educativo de prevenção do HIV que inclui
sessões de educação sanitária conduzidas pela PSP e serviços de testagem, tratamento e SRHR do HIV conduzidos pelo
pessoal clínico.

OBJECTIVOS:

ACTIVIDADES:

• Gerar procura de serviços de prevenção do HIV entre
raparigas adolescentes e mulheres jovens dos 15 aos
24 anos (e os seus parceiros masculinos) através de
competências para a vida e intervenções de saúde sexual
reprodutiva

• PSP mapeia adolescentes e jovens mulheres na área de
captação e inscreve-se como participantes no programa

• Aumentar o acesso a serviços de prevenção, cuidados e
tratamento através de referências e ligações reforçadas
e acompanhamento de raparigas adolescentes, mulheres
jovens e os seus potenciais parceiros
• Reduzir a vulnerabilidade às infecções por HIV em
mulheres jovens pescadores através de intervenções
socioeconómicas eficazes

• PSP conduz sessões de educação sanitária com os participantes utilizando um currículo centrado em ‘escolhas
seguras’.
• PSP remete e liga os participantes no programa à clínica
para a testes do HIV e aos serviços mais amplos de SRHR
• O pessoal clínico presta serviços nos espaços de proximidade da comunidade

IMPACTO: O projecto visa reduzir em 50% as novas infecções pelo HIV entre 800 raparigas adolescentes e 400 mulheres
jovens entre os 15-24 anos de idade em 11 praias do Sub-Condado Suba Sul. O projecto melhorou os sistemas de encaminhamento que ligam as várias praias, instalações de saúde e pontos de prestação de serviços, levando a 100% a conclusão de
todos os encaminhamentos.

LINKS E FONTES:
http://peersupportproject.yolasite.com/
https://www.afidep.org/download/
Afidep_ASRH-Homabay-County-Final.pdf

L O CALI ZA R

Clínicas e comunidades que trabalham em conjunto para identificar
adolescentes e jovens vivendo com o HIV e reduzir o estigma do HIV.

Qual é o aspecto de uma
colaboração eficaz para
localizar adolescentes e
jovens vivendo com o HIV?

Os adolescentes e os jovens procuram e podem aceder aos serviços de testes do HIV
tanto nas clínicas como nas comunidades. Os adolescentes e os jovens consideram
os testes e a repetição de testes como parte normal de um estilo de vida saudável, e
fazem-no sem enfrentar o estigma dos provedores de saúde, família e colegas.

LACUNAS NA LOCALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES E JOVENS QUE VIVEM COM O HIV
As questões que impedem os adolescentes e os jovens de aceder aos serviços de testes do HIV incluem
•

Barreiras estruturais à testagem: Os adolescentes e os jovens podem ter dificuldades em fazer o teste
nas instalações, devido à falta de transporte, taxas, conflitos de horários e tempos de espera. Os
prestadores de serviços de saúde podem também exibir atitudes de julgamento ou discriminatórias
que impedem os adolescentes e os jovens de aceder ao teste.

•

Acesso restrito aos testes: Adolescentes e jovens podem ter acesso restrito a testes de instalações,
devido a uma menor prioritização ou percepção de necessidade. Os testes de HIV podem não ser
oferecidos rotineiramente como parte dos serviços SRHR. Ao mesmo tempo, o acesso aos testes
comunitários e aos autodiagnóstico ainda é limitado.

•

Estigma associado a ser testado, a conhecer o seu estatuto e a gerir a divulgação: Os adolescentes
e os jovens podem não querer que outros saibam que estão a fazer o teste do HIV, ou podem ter medo
de saber ou eventualmente precisar de revelar o seu estatuto. Para os infectados perinatalmente, pode
haver problemas com revelação não ou parcial

•

Factores de estádio de vida que inibem os testes: Adolescentes e jovens podem experimentar negação,
invencibilidade, falta de consciência ou uma maior susceptibilidade à forma como são percebidos por
outros que podem dificultar a aceitação dos testes

•

Lacunas jurídicas e culturais: Adolescentes e jovens podem ter dificuldade em aceder confidencialmente
aos serviços de testes devido à elevada idade legal de consentimento. O baixo conhecimento sobre o
HIV e a saúde sexual é uma barreira fundamental ao acesso aos serviços de testagem e prevenção do
HIV. Além disso, atitudes não acomodatícias em relação ao sexo fora do casamento e a autonomia
social restrita das mulheres e raparigas jovens podem reduzir a sua capacidade de acesso a serviços
de saúde sexual e de prevenção do HIV.
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LOCALIZAR: OPORTUNIDADES & ESTRATÉGIAS DE COLABORAÇÃO
As colaborações entre clínicas e comunidades centradas na localização de adolescentes e jovens vivendo com HIV
procuram fazer:
OPORTUNIDADE

ESTRATÉGIA

Tornar as instalações mais favoráveis à
adolescência para aqueles que procuram
serviços de testes.

Associar-se para acrescentar características importantes para
adolescentes e jovens, incluindo dias e horas de serviço, taxas,
opções sem taxas, profissionais de saúde sensibilizados e confortáveis
para falar sobre sexualidade e integrar o teste do HIV como prática
de rotina em vários serviços, salas dedicadas e serviços rápidos para
adoles- cêntimos e jovens.

Melhorar o acesso a testes para adolescentes e jovens.

Testes de transferência de tarefas para organizações, comunitárias,
incluindo locais como escolas, instituições religiosas e áreas onde
se reúnem jovens populações chave. Introduzir autodiagnósticos, se
disponíveis, com acompanhamento e apoio.
Trabalhar em conjunto para integrar prestadores iniciados de
testes e aconselhamento (PITC) para adolescentes que apresentem
infecções oportunistas (dentro e fora do paciente).
Integrar a testagem do HIV nos serviços de SRHR com a opção de
testagem voluntária de casais e notificação voluntária de parceiros
assistidos.

Influenciar atitudes e comportamentos
positivos do pessoal em relação aos testes a
adolescentes e jovens.

Integrar os colegas em equipas clínicas e comunitárias de saúde
as como vozes para as necessidades dos adolescentes e jovens para
aumentar a aceitação da testagem e outros serviços.

Abordar factores de fase de vida que inibem Integrar a educação sobre o HIV por colegas formados em activia aceitação dos testes.
dades diárias, tais como a escola, de modo a que a testagem inicial, a
testagem de rotina e o tratamento se tornem actividades de rotina,
não estigmatizadas.
Defender políticas que permitam aos
adolescentes e jovens encarregarem-se da
sua própria saúde através de testes de rotina.

Promover e apoiar adolescentes e jovens em grupos de defesa,
redes e coligações, para que tenham voz na sua própria prestação de
cuidados de saúde.

“Ficámos surpreendidos ao ver que a clínica estava a tentar
gerir um programa de educação sobre o HIV que se
sobrepunha a tantas das nossas próprias mensagens. Só
fazia sentido começarmos a trabalhar em conjunto. A
enfermeira da clínica estava interessada em oferecer
palestras sobre educação na nossa escola e até sugeriu
oferecer serviços de rastreio de saúde e de testes do HIV.”
– Patience, Gestora do Programa CBO
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LOCALIZAR: ABORDAGENS
As abordagens para colaborações clínicas e comunitárias que promovem a localização de adolescentes
e jovens vivendo com HIV incluem:

Instalações favoráveis aos adolescentes que incentivam
a realização de testes: Parcerias para aumentar a
acessibilidade e a simpatia dos serviços de testagem
baseados em instalações
Serviços de testes baseados na comunidade para
aumentar a acessibilidade e a simpatia: Trabalhar em
conjunto para realizar testes e encaminhamentos em
conjunto com serviços comunitários, incluindo escolas,
instituições religiosas, clínicas móveis e áreas onde as
populações-chave se reúnem

Autodiagnósticos: Desenvolver em conjunto formas
de superar as barreiras sociais, estruturais e do sistema
de saúde através do investimento nas preferências dos
adolescentes e dos jovens pelos autodiagnósticos

Mobilizadores de colegas como membros da equipa:
Co-formação e co-facilitação de mobilizadores
intercolegas e trabalhadores comunitários de saúde para
testes e encaminhamentos
Ferramentas inovadoras para incentivar os testes:
Trabalhar em conjunto para utilizar formas inovadoras de
levar os adolescentes e os jovens a testar, em particular
as populações que são mais difíceis de alcançar. Estas
formas inovadoras podem incluir vouchers e e-vouchers
com incentivos e identiﬁcadores únicos para aumentar e
acompanhar a aceitação dos serviços
Métodos criativos para desestigmatizar os testes:
Programas de co-criação que utilizam desporto, teatro e
música, bem como meios de comunicação social e colegas
inﬂuencers, para encorajar a testagem e desestigmatizar o
HIV, criando procura
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LOCALIZAR: APLICANDO OS PRINCÍPIOS
As clínicas e comunidades devem aplicar os princípios transversais para assegurar que as colaborações sejam mais
eficazes na localização de adolescentes e jovens vivendo com HIV:
AMIGÁVEL PARA
JOVENS E
ADOLESCENTES

BASEADO EM DADOS

LIDERADO POR
COLEGAS

□ Já explorámos a
□ Quais são as principais
□ Temos na nossa equipa
integração dos
métricas para a aceitação
mobilizadores de
serviços de testagem
e encaminhamento do
colegas? Estão eles
com outros serviços
teste do HIV na nossa
incluídos na tomada de
SRHR, bem como a
área local? No mínimo,
decisões?
sua retirada da clínica
conhecemos o número
e a sua entrada na
de adolescentes e jovens □ Os mobilizadores de
comunidade?
e os testes de HIV mais
colegas são totalmente
marginalizados e os seus
treinados e supercarresultados??
□ Estarão estes
regados, confiantes
serviços claramente
na sua capacidade de
ligados entre a clínica □ Quais são os alvos de
responder a perguntas
e a comunidade?
aceitação dos testes que
e de se envolverem
antecipamos com base
com adolescentes e
na nossa intervenção?
jovens sobre testes e
□ O processo de
referências?
encaminhamento é
claro e os adoles□ Para campanhas de
centes e os jovens
massas, como saberemos □ Estamos a envolver
estão plenamente
que a aceitação dos
os adolescentes e
conscientes do
testes é atribulada
os jovens de forma
protocolo de testes
aos nossos serviços/
significativa no processo
do HIV?
programas?
educativo e de testes
- incluindo concepção,
entrega, monitorização e
□ Os nossos serviços e □ Como iremos partilhar
avaliação
programas são claros
informação uns com os
e envolventes, utilioutros?
zando linguagem e
mensagens que falam □ Onde devemos direcaos adolescentes e
cionar os nossos testes
jovens?
para rendimentos mais
elevados no caso de
encontrarmos?

DIFERENCIADO

□ Estamos a assegurar
que as principais
populações de adolescentes e jovens possam
ter acesso aos nossos
serviços de testes?
□ Temos considerado
pontos de teste baseados na comunidade,
tais como escolas,
clubes nocturnos e
centros de juventude?
□ Estaremos a apoiar os
diagnósticos através
dos nossos programas?
Quais poderão ser as
oportunidades e/ou
barreiras?
□ Estamos a estabelecer parcerias com
organizações que têm
experiência de trabalho
com adolescentes e
jovens, e populações
de jovens chave?

FERRAMENTAS & LINKS
FERRAMENTA 3: DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES DE MOBILIZADOR DE COLEGAS &
RECRUTAMENTO
FERRAMENTA 4: VOUCHERS & E-VOUCHERS
CDC and USAID. Strategies for identifying and linking HIV-infected infants, children and
adolescents to HIV care and treatment, 2018. http://teampata.org/portfolio/strategies-foridentifying-and-linking-hiv-infected-infants-children-and-adolescents-to-hiv-care-andtreatment/
EGPAF. Using differentiated service delivery models to scale up testing and case identification
among children and adolescents, 2017. http://teampata.org/portfolio/2912/
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CASO DE ESTUDO LOCALIZAR 1:

ZVANDIRI
LOCALIZAÇÃO (ÕES): Por todo o Zimbabué; expandido para Moçambique,
Tanzânia e Suazilândia em 2017; adaptado no Uganda e adoptado no Ruanda em
2019
ORGANIZAÇÃO (ÕES): Africaid (NGO parceira); Ministério da Saúde e da
Criança do Zimbabué, Ministério da Função Pública, Trabalho e Bem-Estar Social,
Ministério da Educação Primária e Secundária e Conselho Nacional da SIDA do
Zimbabué (parceiros governamentais); Os parceiros de financiamento incluem a
UNICEF, USAID PEPFAR, Frontline AIDS e ViiV Healthcare’s Positive Action
CONTEXTO: O Zimbabué tem uma elevada prevalência do HIV (12.7%) com 1,3 milhões de pessoas vivendo com HIV.37 A
prevalência do HIV é de 6.7% entre as mulheres jovens e 2.9% entre os homens jovens com idades compreendidas entre
os 15-24 anos.38 O modelo Zvandiri foi iniciado em 2004 quando um grupo de adolescentes vivendo com HIV em Harare
solicitou ajuda para estabelecer um grupo de apoio onde pudessem partilhar experiências e desenvolver competências para
crescerem com o HIV.
ESTATÍSTICAS: No Zimbabué, Zvandiri escalou a nível nacional e encontra-se agora em 51 dos 63 distritos. Desde 2004, o
programa expandiu-se de um único grupo de apoio para um modelo abrangente de clínica e serviços diferenciados baseados
na comunidade para mais de 40.213 crianças, adolescentes e jovens que vivem com o HIV.
COLABORAÇÃO: A Africaid e as unidades sanitárias distritais recrutam, em colaboração, Apoiantes do Tratamento
Comunitário de Adolescentes (‘CATS’), jovens que vivem com HIV com idades entre os 18-24 anos. 1100 CATS são
formados, orientados e integrados nas instalações de saúde e supervisionados pelo Ministério da Saúde e da Criança do
Zimbabué com o apoio técnico dos Mentores Zvandiri, empregados da Africaid, com base distrital.
OBJECTIVOS:

ACTIVIDADES:

• Conectar crianças, adolescentes e jovens a serviços de
prevenção

• O Ministério nacional da Saúde e da Infância do Zimbabué
conduz o planeamento e implementação dos serviços
Zvandiri com quadros provinciais e distritais coordenando
serviços através das suas respectivas clínicas

• Localizar crianças, adolescentes e jovens vivendo com HIV
e estabelecer uma ligação com o tratamento e cuidados
• Melhorar a experiência dos jovens no diagnóstico, revelação, ligação, adesão, retenção e supressão viral do HIV
e prestar apoio contínuo à sua saúde mental, protecção
social e saúde sexual e reprodutiva
• Equipar crianças, adolescentes e jovens vivendo com HIV
com os conhecimentos, aptidões e confiança para lidar
com o seu estado de seropositividade e para viver vidas
felizes, saudáveis, seguras e realizadas

• As clínicas prestam apoio e supervisão a CATS, que identificam e encaminham crianças, adolescentes e jovens não
diagnosticados; apoiam o aconselhamento e divulgação
pré e pós-teste do HIV; apoiam a ligação dos clientes
seronegativos aos serviços de prevenção do HIV; e
inscrevem aqueles que testam o HIV positivo em Zvandiri
• CATS gerem um número de casos de até 60 crianças,
adolescentes e jovens que apoiam através de visitas domiciliárias, grupos de apoio, visitas a clínicas, e comunicação
móvel sobre saúde
• A Africaid emprega mentores do distrito de Zvandiri
que fornecem apoio técnico e formação ao pessoal das
instalações

IMPACTO: Um estudo de ensaio de controlo aleatório num distrito rural do Zimbabué mostrou uma aderência melhorada
(44.2% a 71.8%) após 12 meses de inscrição no programa Zvandiri.39 Numerosos outros estudos mostraram uma melhor
descoberta de casos, uma melhor ligação aos cuidados e uma maior aderência ao tratamento.40 O ensaio Zvandiri, um ensaio
aleatório de grupo, concluiu que o programa Zvandiri resultou numa prevalência 42% menor de fracasso virológico ou morte
às 96 semanas entre os participantes, em comparação com os que apenas recebiam o padrão do Ministério da Saúde e
Cuidados Infantis do Zimbabué de cuidados com o HIV em clínicas rurais.41

LINKS E FONTES:
https://www.africaid-zvandiri.org/resources https://www.pepfarsolutions.
org/adolescents/
http://www.differentiatedservicedelivery.org/Resources/ResourceLibrary/ Zvandiri-Cluster-Randomized-Control-Trial-Policy-Brief
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CASO DE ESTUDO LOCALIZAR 2:

SELF-TESTING AFRICA (STAR)
LOCALIZAÇÃO (ÕES): Malawi, Zâmbia, Zimbabué, África do Sul, Lesoto e Suazilândia
ORGANIZAÇÃO (ÕES): London School of Hygiene & Tropical Medicine (parceiro
académico); WITS RHI (parceiro académico), Population Services International
(PSI, parceiro ONG); Society for Family Health (parceiro ONG); Unitaid (parceiro
financiador); numerosas outras ONGs e parceiros CBO (para uma lista completa, visite http://hivstar.lshtm.ac.uk/)
CONTEXTO: A nível mundial, estima-se que 79% de todas as pessoas que
vivem com o HIV conhecem o seu estado. Isto é significativamente inferior ao
objectivo de 2020 de 90% estabelecido pela comunidade global. Esta diferença
é particularmente evidente entre homens, jovens e populações vulneráveis.
Embora o autodiagnóstico do HIV ainda seja pouco comum em África, tem o potencial de aumentar a aceitação do teste do HIV entre aqueles que estão relutantes
em aceder ao teste através de instalações.
ESTATÍSTICAS: STAR é um projecto de 5 anos para aumentar a aceitação do
autodiagnóstico do HIV. Até Novembro de 2018, a STAR distribuiu 2,3 milhões de
kits de autodiagnóstico do HIV em Eswatini, Lesoto, Malawi, África do Sul, Zâmbia e
Zimbabué.
COLABORAÇÃO: STAR é a maior avaliação de autodiagnóstico do HIV em África
até à data. O projecto reúne uma coligação
de instituições de investigação, NGO, CBO
e sistemas de saúde para implementar
kits de auto-diagnóstico nos países-alvo,
com particular ênfase nos homens e nos
jovens.43
OBJECTIVOS:
• Compreender o mercado de autodiagnóstico do HIV na África Austral
• Determinar estratégias e a relação
custo-eficácia do autodiagnóstico do HIV
em seis países da África Austral
• Gerar uma investigação que informará as
directrizes da WHO sobre a distribuição
e aceitação do autodiagnóstico do HIV

ACTIVIDADES:
• As NGO parceiras fornecem kits
de autodiagnóstico e formação
ao pessoal das instalações e
aos voluntários da comunidade que são
residentes das comunidades em que se
realiza a distribuição
• Os voluntários distribuem kits de autodiagnóstico através de visitas domiciliárias
porta-a-porta e fornecem informações
e/ou cartões de referência para testes
de confirmação em clínicas privadas ou
públicas ou outros locais de teste do HIV
• Nos modelos baseados nas instalações,
o pessoal das instalações distribuem
os kits de autodiagnóstico do HIV quer
directamente quer a voluntários
• As ONGs parceiras realizam visitas de
sensibilização a voluntários em kits de
autodiagnóstico de uma e três semanas
após o fornecimento dos kits

IMPACTO: A STAR distribuirá 5 milhões de kits de autodiagnóstico até meados de 2020.
As provas geradas pela iniciativa demonstraram que o autodiagnóstico é uma abordagem
sustentável, eficaz e rentável para aumentar a aceitação do teste do HIV.44 Outros estudos
demonstraram que o autodiagnóstico é altamente aceite pelos jovens.45 A partir de 2018,
59 países têm políticas que promovem o autodiagnóstico e 28 países estão a seguir
activamente tais estratégias.

LINKS E FONTES:
https://unitaid.org/assets/STAR-Initiative-Report-Knowingyour-status%E2%80%93then-and-now.pdf
http://hivstar.lshtm.ac.uk/

Autodiagnóstico em acção

Os resultados
preliminares do
STAR indicam que
os autodiagnósticos
estão a ajudar a
fechar lacunas no
conhecimento do
estatuto para grupos
que tradicionalmente
têm sido difíceis de
alcançar com outros
serviços de testes do
HIV, particularmente
os jovens e os
homens.”
– Director da Iniciativa STAR,
Karin Hatzold42
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CASO DE ESTUDO LOCALIZAR 3:

EDUCAÇÃO DE HIV E SRHR PARA RAPARIGAS ATRAVÉS DO
FUTEBOL EM KILIFI
LOCALIZAÇÃO (ÕES): Distrito de Kilifi (Quénia)
ORGANIZAÇÃO (ÕES): Moving the Goalposts (MTG, parceiro CBO); Centro
de Saúde de Ganze (parceiro da clínica governamental)
CONTEXTO: Embora a prevalência do HIV no Condado de Kilifi (4.4%) seja
ligeiramente inferior à média nacional (5.6%), as mulheres e os jovens são
afectados de forma desproporcionada. Em 2014, calculou-se que 70% da
população não conhecia o seu estado de seropositividade.
ESTATÍSTICAS: O MTG é uma organização desportiva para o desenvolvimento que trabalha com mais de 9000 raparigas e mulheres jovens entre os
9-25 anos de idade na costa do Quénia. Em 2019, juntaram-se ao Centro de
Saúde de Ganze para se juntarem ao C3 e desenvolverem um projecto de colaboração para aumentar os testes e as referências no condado de Kilifi.
COLABORAÇÃO: O MTG e o Centro de Saúde de Ganze estão a trabalhar em colaboração para aumentar os testes através de testes baseados em instalações e autoteste.
A sua parceria visa aumentar o número de adolescentes e jovens que visitam a clínica
de saúde para a realização de testes e serviços SRHR.

OBJECTIVOS:

ACTIVIDADES:

• Aumentar a aceitação
de testes baseados em
instalações e autoteste

• MTG identifica e encaminha adolescentes e jovens
para a clínica para a testes do HIV baseada na clínica

• Aumentar o conhecimento
e a consciencialização dos
serviços de HIV e SRHR
• Aumentar a inscrição de
adolescentes e jovens vivendo com HIV em clubes
de adesão de jovens

Sessão de sensibilização para jovens
mães nas instalações de saúde

• O responsável pela saúde clínica do Centro de Saúde
de Ganze e o conselheiro dos Serviços de Testagem
do HIV (HTS) conduzem discussões em grupo de
foco sobre autodiagnóstico, PEP e PrEP
• O pessoal do Centro de Saúde de Ganze emite kits
de autodiagnóstico e outros serviços de HIV e SRHR
para adolescentes e jovens
• O MTG e o Centro de Saúde de Ganze realizam
reuniões bimensais para localizar e reencontrar
adolescentes e jovens que vivem com o HIV e que se
perderam para o seguimento
• Coordenador de DSTs e HIV do sub-condado e
conselheiro do HTS do Centro de Saúde de Ganze
sensibilizar o pessoal das instalações para os clubes
de adesão de jovens
• Em conjunto, foram realizadas reuniões com a
subfuncionários do condado para desenvolver um
novo instrumento de encaminhamento de casos para
adolescentes e jovens

IMPACTO:
A partir de Agosto de 2019, a colaboração chegou a quase 700 adolescentes e jovens com
grupos focais, testes baseados em instalações e kits de autodiagnósticos. Dez prestadores
de serviços de saúde foram introduzidos e sensibilizados nos clubes de adesão de jovens
da Operação Triple Zero (OTZ) (ver estudo de caso na secção Tratar e Reter).

LINKS E FONTES:
https://mtgk.org/about-us.
https://nacc.or.ke/mdocs-posts/kilifi-county-hiv-aids-strategic-plan/
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L IG AR

Clínicas e comunidades que trabalham em conjunto para conectar e
iniciar adolescentes e jovens vivendo com HIV ao tratamento e cuidados.

Qual é o aspecto de uma
colaboração eficaz para
ligar adolescentes e
jovens ao tratamento e
aos cuidados?

Os adolescentes e os jovens que vivem com o HIV podem iniciar rapidamente o
tratamento e os cuidados após a aprendizagem do seu estado, ao mesmo tempo
que se sentem confiantes para navegar no sistema de saúde que compreende serviços
tanto na clínica como na comunidade. Enquanto iniciam o tratamento, adolescentes
e jovens recebem apoio psico-social adequado à idade, em locais seguros, convenientes
e confortáveis, para ajudar nas difíceis etapas de divulgação e aderência.

LACUNAS EM CONECTAR
As questões que impedem os adolescentes e os jovens de estarem ligados aos serviços de tratamento e cuidados
incluem:

46

•

Barreiras no processo de conectar ao tratamento: Os adolescentes e os jovens podem sofrer longos
períodos de espera para confirmação, testes periféricos obrigatórios e outras etapas no processo de
tratamento

•

Ligações deficientes entre clínicas e comunidades: O processo de iniciar tratamentos e cuidados pode
ser particularmente pesado para adolescentes e jovens que podem ter dificuldade em navegar num
sistema pouco ligado entre os serviços clínicos e comunitários

•

Capacidade e confiança do pessoal: O pessoal clínico pode não ter o conhecimento e a confiança
necessários para iniciar um tratamento no mesmo dia. O pessoal pode não ter consciência de como
interagir e apoiar adolescentes e jovens na sequência de um resultado seropositivo. O pessoal pode ter
competências ou experiência limitadas na transmissão de informação sobre a literacia do tratamento
que pode facilitar o início do tratamento

•

Questões sociais e culturais: Adolescentes e jovens que testam positivo podem enfrentar o medo e a
negação, com questões complexas de divulgação que dificultam o início do tratamento

•

Materiais e linguagem focados nos adultos: Os materiais centrados no tratamento e cuidados são
frequentemente escritos para adultos e não falam das questões e preocupações específicas que os
adolescentes e jovens enfrentam
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LIGAR: OPORTUNIDADES & ESTRATÉGIAS DE COLABORAÇÃO
As colaborações entre clínicas e comunidades centradas em conectar adolescentes e jovens procuram:
OPORTUNIDADE
Criar uma transição sem problemas dos testes
para o tratamento.

Assegurar que adolescentes e jovens compreendam o caminho desde os testes até ao
tratamento.

Aumentar a capacidade e a confiança do pessoal das instalações para motivar os clientes
sobre os benefícios da iniciação do ART e para
fornecer a informação necessária e a literacia
do tratamento, conforme necessário.

ESTRATÉGIAS
Criar fortes vias de encaminhamento entre clínicas e comunidades,
assegurando a comunicação e o acompanhamento nos dois sentidos.
Facilitar a iniciação de ART no mesmo dia para uma melhor ligação aos
cuidados.
Integrar os colegas nas equipas clínicas e comunitárias de saúde, que
apoiam adolescentes e jovens a navegar pelos serviços entre a clínica e a
comunidade e ou dentro da clínica.
Os colegas também podem ser modelos positivos partilhando as suas
próprias experiências, incluindo os benefícios de iniciar o tratamento.
Educar e apoiar todo o pessoal, incluindo os navegadores e educadores
de colegas, particularmente aqueles que se deslocam entre a comunidade
e a clínica.
Formação e capacitação dos profissionais de saúde nas melhores práticas
de acompanhamento de pacientes, incluindo melhores processos de
manutenção de registos, chamadas telefónicas e visitas domiciliárias.

Abordar as necessidades especiais das fases
de vida dos adolescentes e dos jovens na
iniciação do tratamento.

Proporcionar aos adolescentes e jovens alfabetização sobre o tratamento
para apoiar a iniciação e fornecer apoio e cuidados psicossociais na
clínica e na comunidade, assegurando ao mesmo tempo que a ligação nos
dois sentidos se mantém consistente e de apoio.

Assegurar que os adolescentes e os jovens
possam compreender e envolver-se com
materiais informativos.

Colaborar no desenvolvimento de materiais e formação de pessoal com
organizações e instituições comunitárias que tenham experiência no
desenvolvimento de mensagens factuais para o público adolescente e
jovem.

“No passado, temia que os clientes que enviei para a clínica
não fossem bem recebidos. Sei o que isto é: sentir que o seu
lugar não é lá, ou que todos estão a olhar para si. Agora,
com a parceria com a clínica, tenho o prazer de encaminhar
os nossos clientes. Sei que eles serão bem tratados e serão
apoiados por colegas para se juntarem a um clube de jovens
que está vocacionado para jovens recentemente
diagnosticados que tenham sido iniciados nos ART.”
– Akiki, mobilizador/navegador de colegas
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CONECTAR: ABORDAGENS
As abordagens para colaborações clínicas e comunitárias que promovem conectar entre adolescentes
e jovens incluem:

Espaços dedicados à saúde: Trabalhar em conjunto
para criar espaços dedicados onde os serviços são
prestados a adolescentes e jovens e integrados com
outros serviços de saúde

Gestão eﬁcaz de casos compartilhada por clínicas e
comunidades: Co-desenvolvimento de sistemas que
rastreiam adolescentes e jovens que tiveram resultado
positivo e são encaminhados para tratamento e cuidados.
Estes sistemas podem incluir formulários de
encaminhamento, passaportes de saúde e números de
identiﬁcação universal, mas devem ser concebidos para
acomodar conﬁdencialidade e preocupações de
privacidade. Melhores processos de manutenção de
registos, chamadas telefónicas e visitas domiciliárias podem
assegurar que os serviços sejam coordenados e
acompanhados de maneira eﬁcaz

Navegadores colegas como membros da equipa:
Trabalho conjunto para envolver e apoiar adolescentes
e jovens como membros de equipas de saúde
reconhecidas, tanto nas clínicas como nas
comunidades, para ajudar novos clientes
Grupos de apoio a adolescentes e jovens
recém-diagnosticados e recém-iniciados que vivem
com o HIV: Grupos de apoio co-facilitantes em
comunidades e/ou clínicas para ajudar os adolescentes
e jovens recém-iniciados. A divulgação prepara o
caminho para o desenvolvimento de uma rede de apoio.
A ligação de clientes recentemente diagnosticados com
apoio na alfabetização, aconselhamento de adesão ou
outros colegas pode proporcionar acesso a apoio
psico-social adicional, informação e proporcionar um
sentido de pertencer
Formação e materiais concebidos para adolescentes e
jovens: Co-desenvolvimento de formação e materiais
adequados à idade para adolescentes e jovens.
Informar claramente os adolescentes e os jovens sobre o
seu estado seropositivo pode contribuir para compreender
a importância de tomar medicação regularmente e
encorajar uma maior responsabilidade na tomada de
medicamentos sem supervisão.
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CONECTAR:APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
As clínicas e comunidades devem utilizar princípios transversais para assegurar que as colaborações sejam mais
eficazes para conectar adolescentes e jovens:
AMIGÁVEL PARA
JOVENS E
ADOLESCENTES

BASEADO EM DADOS

LIDERADO POR
COLEGAS

□ Os horários
□ Quais são as principais
□ Será que temos
de serviço são
métricas para a ligação
navegadores de colegas
apropriados para adoaos cuidados e adesão
na nossa equipa de
lescentes e jovens?
precoce para adolescentes
saúde? Estão eles
e jovens na nossa área
incluídos na tomada de
local? No mínimo, sabemos
decisões?
□ Os adolescentes e os
o número de adolescentes
jovens podem aceder
e jovens iniciados no trata- □ Os navegadores de
aos nossos serviços
mento e se estão a receber
de forma fácil e
colegas são totalmente
cuidados e aderentes?
confidencial?
treinados e apoiados,
confiantes na sua
□ Estes dados são desagrecapacidade de re□ Há um tempo de
gados por idade, sexo e
sponder a perguntas e
resposta rápido para
outros factores que são
de se envolverem com
testes e uma comuimportantes para o nosso
adolescentes e jovens
nicação clara sobre o
serviço?
sobre a iniciação de
processo?
tratamentos?
□ Que alvos de iniciação ao
□ Está disponível para
tratamento antecipamos
□ O nosso serviço ou proa iniciação ART no
com base na nossa
grama liga os colegas
mesmo dia?
intervenção?
aos novos iniciados,
seja pessoalmente ou
□ A sinalização e os
através de comunicação
materiais são claros e □ Como saberemos que os
móvel?
encaminhamentos estão
envolventes, usando
a funcionar e que não
linguagem que fala
estamos a perder clientes? □ Estamos a envolver
aos adolescentes e
os adolescentes e
aos jovens?
os jovens de forma
□ Como iremos partilhar
significativa no proinformação uns com os
cesso de tratamento
outros?
—incluindo concepção,
entrega, monitorização
e avaliação?

DIFERENCIADO

□ O nosso processo de
iniciação ao tratamento é diferenciado
para o grupo etário,
fase da vida, e outros
factores, como a
gravidez?
□ O nosso apoio à
divulgação e iniciação
do tratamento
oferece abordagens
diferentes para
adolescentes infectados verticalmente e
horizontalmente?
□ Estamos a assegurar
que as jovens populações-chave e os
grupos marginalizados
são apoiados para
iniciar o tratamento e
para enfrentar quaisquer barreiras que
possam enfrentar?
□ O pessoal e os colegas abordam todos
os adolescentes e
jovens de uma forma
sem juízos de valor e
sem estigma?

FERRAMENTAS & LINKS
FERRAMENTA 5: PANFLETO DE REFERÊNCIA DE NAVEGAÇÃO DE COLEGAS
FERRAMENTA 6: DICAS PARA A COMUNICAÇÃO COM ADOLESCENTES E JOVENS
UNAIDS, Young people´s participation in community-based responses to HIV, 2019. http://
teampata.org/portfolio/young-peoples-participation-in-community-based-responses-to-hiv/
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CASO DE ESTUDO LIGAR 1:

CONECTORES DE SAÚDE
LOCALIZAÇÃO (ÕES): Cidade de Joanesburgo Município Metropolitano & Dr.
Kenneth Kaunda Município Distrital (África do Sul)
ORGANIZAÇÃO (ÕES): Instituto de Saúde Reprodutiva e HIV da Universidade
Witwatersrand (WITS RHI, parceiro de implementação académica); Departamento
de Saúde de Gauteng, Departamento de Saúde da Província North West (parceiros
governamentais); USAID PEPFAR (parceiro de financiamento)
CONTEXTO: Na África do Sul, os adolescentes e os jovens perdem-se frequentemente para os cuidados entre o diagnóstico do HIV e o início do tratamento.
Foi descoberto que o contacto com navegadores de colegas reduz as barreiras
para as pessoas se ligarem e serem retidas nos cuidados.46 Como resultado, os
navegadores de colegas (renomeados Conectores de Saúde) que ajudam a orientar os
adolescentes e os pacientes jovens através do sistema de saúde de uma forma amigável
para os jovens, influenciando positivamente o seu início e retenção de tratamentos, bem
como as práticas de prevenção do HIV, foram incorporados no sistema de saúde pública.

Conectores de Saúde

ESTATÍSTICAS: Pilotado em Março de 2017. Durante um período de 18 meses, os
Conectores de Saúde (HCs) ligaram-se a 1155 adolescentes e jovens em dois sub-distritos de saúde sul-africanos.
COLABORAÇÃO: Os parceiros implementadores do WITS RHI trabalham em conjunto
com clínicas para integrar os HCs nos serviços de saúde públicos. Os HCs são jovens,
frequentemente licenciados do programa loveLife GroundBreaker recrutados da comunidade e pagos um salário. Recebem formação em promoção da saúde de doenças
crónicas e competências de aconselhamento para a navegação de adolescentes e
jovens que frequentam clínicas no sistema de saúde pública. Os HCs trabalham em
algumas clínicas, apoiados e supervisionados por prestadores de serviços de saúde
baseados em clínicas.
OBJECTIVOS:

ACTIVIDADES:

• Aumento da aceitação dos serviços de
SRHR e testes de HIV e repetição de
testes

• Os prestadores de cuidados de saúde
clínicos e psicossociais qualificados
conduzem uma promoção de saúde
de dois dias sobre doenças crónicas e
doenças e programa de formação em
venda de competências para HCs

• Melhor conhecimento do estado do
HIV e ligação a serviços apropriados
• Melhoria da iniciação ao tratamento
ART para adolescentes e jovens vivendo
com HIV
• Aumento do bem-estar psicossocial,
divulgação e adesão ao tratamento
• Prestar maior apoio aos adolescentes
e jovens vulneráveis de uma forma
amigáveis para os adolescents

• O pessoal da clínica de saúde presta
apoio e supervisão para HCs
• O WITS RHI e os parceiros de implementação fornecem mentoria aos HCs e
apoio à capacidade das clínicas em curso
• Os HCs ajudam adolescentes e jovens
oferecendo encaminhamentos, informação e apoio psico-social até que os
clientes sejam iniciados e estabilizados
no tratamento ART
• Os HCs permanecem em contacto
com adolescentes e jovens através de
mensagens de texto telefónicas ou
reuniões presenciais; dependendo do
estilo de comunicação pré-existente do
paciente

IMPACTO:
• Durante um período de 18 meses, os dados mostram que 73% dos clientes inscritos
iniciam o tratamento e permanecem no programa HC durante 5 semanas, em média.
A adesão ao tratamento, efeitos secundários do tratamento e apoio da família e
amigos são o tópico mais comum de discussão entre os HCs e os clientes.

LINKS AND SOURCES:
http://aviwe.wrhi.ac.za/
health-connector-programme-2/
http://www.wrhi.
ac.za/uploads/files/
Health_Connectors-_Personalised_
health_system_naviga-tion_
for_young_people_in_South_
Africa_%28INTEREST_2018_-_23_
May_2018%29.pdf
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CASO DE ESTUDO CONECTAR 2:

LINK UP
LOCALIZAÇÃO (ÕES): Por todo o Uganda (também implementado no
Burundi, Etiópia, Bangladesh, & Myanmar)
ORGANIZAÇÃO (ÕES): International HIV/AIDS Alliance (líder do
consórcio), Population Council (NGO parceira), Marie Stopes International
Uganda (NGO parceira), Ministério da Saúde do Uganda (parceiro
governamental), Governo dos Países Baixos (parceiro de financiamento)
CONTEXTO: Acesso e a adesão ao tratamento ao longo da vida apresenta
desafios específicos para adolescentes e jovens, incluindo a utilização
persistente de serviços, divulgação e apoio à saúde mental e ao bem-estar.
O Uganda tem uma prevalência particularmente elevada do HIV e um ambiente
cultural e jurídico difícil para adolescentes e jovens e populações vulneráveis.
STATISTICS: Desde a sua criação em 2013 até 2016, Link Up Uganda atingiu
mais de 300.000 jovens com serviços integrados de SRHR e HIV. O projecto
orientou e supercarregou 548 prestadores de serviços e envolveu 3060 jovens
na prestação de serviços integrados e apropriados para os jovens.47

Envolver as mães jovens em
serviços de saúde integrados.
Crédito da foto: International HIV/
AIDS Alliance

COLABORAÇÃO: Link Up facilitou a prestação de um pacote alargado de
serviços HIV e SRHR para adolescentes e jovens, ligando comunidades e
instalações através de formação, capacitação e advocacia a colegas, prestadores
de serviços de saúde e decisores comunitários. Educadores de colegas foram
formados para proporcionar educação sanitária, aconselhamento, grupos de
apoio, actividades geradoras de rendimentos, visitas domiciliárias e advocacia.
Também criaram procura de serviços integrados de HIV e SRHR através de um
programa de vouchers orientados para os jovens.
OBJECTIVOS:

ACTIVIDADES:

• Reduzir as gravidezes indesejadas, a
transmissão do HIV e a mortalidade
materna relacionada com o HIV entre
os jovens mais afectados pelo HIV

• LinkUp parceiros implementadores
formaram educadores de colegas
para se ligarem a grupos de apoio de
colegas novos e existentes para jovens
que vivem com o HIV

• Ligar os jovens a serviços de HIV e
SRHR
• Dar um enfoque específico às populações vulneráveis e marginalizadas

• Os educadores de colegas forneceram
educação sanitária, aconselhamento e
ligações através de vales de encaminhamento para serviços de HIV e SRHR
baseados em instalações
• Doze estabelecimentos de saúde, operados por Marie Stopes International
Uganda e pelo Ministério da Saúde do
Uganda, receberam vales de referência
e prestaram serviços de HIV e SRHR
• As instalações de saúde e os parceiros
da LinkUp desenvolveram recantos
amigos dos jovens em todas as
instalações, onde os jovens clientes
podiam recolher material educativo e
reunir-se com educadores de colegas

IMPACTO: Uma avaliação do programa do Uganda concluiu que o modelo de intervenção “parece ter sido eficaz na melhoria do conhecimento e da auto-eficácia para
uma vida saudável, aumentando o uso de preservativos, e aumentando a utilização de
serviços de SRHR e HIV entre os jovens que vivem com HIV”.48,49 Os grupos de apoio
liderados por colegas foram considerados como sendo ambientes seguros e de apoio,
e os educadores de colegas foram bem sucedidos na ligação de adolescentes e jovens
a serviços amigáveis para jovens.

LINKS E FONTES:
https://www.popcouncil.
org/research/link-up
https://frontlineaids.org/
young-people-in-alltheir-diversity-are-central-to-the-hiv-response/
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CASO DE ESTUDO LIGAR 3:

PROGRAMA RED CARPET
LOCALIZAÇÃO (ÕES): Baía Homa e Condados de Turkana (Quénia)
ORGANIZAÇÃO (ÕES): Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation
(EGPAF, parceira ONG); Ministério da Saúde do Quénia (parceiro do
governo); Positive Action (parceiro de financiamento)
CONTEXTO: No Quénia, 33% das novas infecções por HIV ocorrem
entre adolescentes e jovens. A fraca ligação e retenção ao tratamento
e cuidados de saúde voltaram a ser a principal causa de morte entre
adolescentes e jovens. O Ministério da Saúde do Quénia lançou um Pacote
Nacional de Cuidados a Adolescentes para reforçar os cuidados favoráveis
aos adolescentes em todo o sistema de saúde.
COLABORAÇÃO: O programa reúne prestadores de cuidados de saúde amigos
dos jovens em ‘Red Carpet Facilities’, instalações de saúde com Serviços VIP Express,
pessoal escolar formado e grupos de aconselhamento de colegas de adolescentes
e jovens para fornecer serviços de HIV amigáveis para adolescentes e jovens.

Colegas a trabalhar juntos.
Crédito da foto: EGPAF

ESTATÍSTICAS: O programa foi lançado em 2016 e inicialmente visou 50
instalações e 25 internatos no condado de Baía Homa e expandiu-se para 66
instalações de saúde e 87 escolas em 2018.50
OBJECTIVOS:

ACTIVIDADES:

• Aumentar o número de adolescentes
e jovens ligados aos cuidados

• Ministério da Saúde do Quénia e
EGPAF sensibilizam clínicas e escolas,
e identificam e formam adolescentes e jovens líderes de grupos
consultivos de pessoas e defensores
baseados em escolas

• Aumentar a proporção de adolescentes e jovens seropositivos que
assistem à sua primeira, segunda
e terceira consulta de cuidados e
tratamento do HIV
• Aumentar o número de adolescentes
e jovens vivendo com HIV que são
retidos no tratamento e viralmente
reprimidos
• Reforçar o envolvimento significativo
dos adolescentes e jovens nas suas
próprias rotinas de prevenção,
tratamento e cuidados

• Os membros do grupo consultivo
concebem serviços VIP, incluindo
o cartão VIP Express, ao mesmo
tempo que nomeiam campeões para
participar num Grupo de Trabalho
Técnico de Adolescentes
• O pessoal do projecto identifica
e forma defensores e educadores
de colegas nas escolas para apoiar
adolescentes e jovens que vivem
com o HIV
• As instalações desenvolvem serviços
rápidos e integram componentes
amigáveis para adolescentes e dos
jovens
• Instalações que acolhem serviços
de aconselhamento de colegas e de
apoio psico-social

LINKS E FONTES:
https://www.pedaids.
org/resource/
the-red-carpet-programimproving-linkage-tocare-and-optimizing-early-retention-of-adolescents-with-newly-identified-hiv-infection-in-homa-bay-county-kenya/

IMPACTO:
A avaliação do projecto mostrou que a implementação do Programa Red Carpet foi associada a uma melhoria
significativa na ligação e retenção precoce nos cuidados entre os Adolescentes e os jovens. A proporção de clientes
adolescentes e jovens ligados aos cuidados aumentou de 56.5 para 97.3% entre Julho e Dezembro de 2016. Até
Dezembro de 2018, o RCP tem demonstrado consistentemente uma retenção estável de 81%, 78% e 81% aos 6,
12 e 18 meses para os adolescentes e jovens recentemente identificados inscritos desde o início do projecto, após
expansão para locais adicionais no Quénia.51

TRATAR &
RETER

As clínicas e comunidades que trabalham em conjunto para apoiar
adolescentes e jovens a aderir ao tratamento, permanecem em
cuidados e transição para serviços para adultos.

O que faz uma colaboração
eficaz para o tratamento e
retenção para adolescentes
e jovens?
Os adolescentes e os jovens

aderem ao tratamento e conseguem a supressão viral e uma transição suave
para os cuidados de adultos. Adolescentes e jovens têm acesso ao apoio de
colegas e profissionais de confiança—em clínicas e comunidades—para tomar
decisões informadas sobre comportamentos de busca de saúde, actividade sexual,
relações e paternidade.

LACUNAS NO TRATAMENTO & RETENÇÃO
Questões que impedem os adolescentes e os jovens de aderir ao tratamento e de permanecer nos cuidados:
•

Barreiras estruturais à retenção nos cuidados de saúde: Os adolescentes e os jovens podem ter
dificuldades em manter a retenção a longo prazo nos cuidados devido a práticas “hostis” das instalações,
incluindo requisitos de visitas frequentes às clínicas, longos tempos de espera e horários que entram em
conflito com os horários escolares ou de trabalho

•

Acesso limitado a mercadorias e ferramentas: Clínicas, comunidades e adolescentes e jovens podem
ter dificuldades de acesso a ART, testes de carga viral e outros equipamentos e fornecimentos necessários
para tratamentos a longo prazo

•

Complexidade da adesão aos medicamentos: Adolescentes e jovens—especialmente aqueles que estão
em tratamento desde a primeira infância— podem lutar com questões como a crónica da medicação,
efeitos secundários a longo prazo e regimes mais complicados. Os adolescentes e os jovens podem
também sentir cansaço do tratamento.

•

Saúde e bem-estar psico-social e mental: Adolescentes e jovens podem experimentar problemas de
saúde mental, abuso de substâncias, pobreza e insegurança alimentar, violência ou preocupações de
segurança, prestadores de cuidados desinteressados ou vida doméstica instável, estigma da comunidade,
família e adolescentes e os próprios jovens—todos os quais têm demonstrado ter um impacto negativo
na adesão e retenção. Estas barreiras são especialmente agravadas para as populações jovens chave

•

Questões relacionadas com o estádio de vida e desenvolvimento: Adolescentes e jovens podem passar
por períodos que dificultam a adesão, tais como o desejo de se adaptarem aos colegas, o aumento da
assunção de riscos, a experimentação sexual, o aumento da raiva ou frustração, o cansaço do tratamento
e as prioridades concorrentes, tais como a educação e o emprego. Os jovens que transitam para os
cuidados de adultos podem também experimentar desafios de aderência
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TRATAR E RETER: OPORTUNIDADES & ESTRATÉGIAS DE COLABORAÇÃO
As colaborações entre clínicas e comunidades focadas no tratamento e retenção de adolescentes e jovens procuram:

OPORTUNIDADES

ESTRATÉGIAS

Assegurar que as instalações sejam calorosas
e acolhedoras para adolescentes e jovens que
vivem com o HIV.

Criar espaços seguros, tais como salas/centros para adolescentes e
jovens com pessoal de colegas, que recebam clientes num ambiente
amigável, sem julgamentos e sem estigma.

Alterar a frequência, localização e/ou duração
das visitas em função dos níveis de adesão e de
supressão viral.

Desenvolver elementos diferenciados de prestação de serviços,
incluindo duração da prescrição, recolha rápida, visitas clínicas simplificadas, e serviços de tratamento e cuidados baseados na comunidade.

Prescrever tratamento adequado às necessidades dos adolescentes e dos jovens em termos
de estilo de vida.

Assegurar a disponibilidade de medicamentos, enquanto se coordena entre a clínica e a comunidade sobre a disponibilidade de
medicamentos.

Educar os adolescentes e os jovens sobre o
tratamento a longo prazo e sobre os marcos
previstos.

Criar tempos e locais para conversas, incluindo clubes de jovens,
alfabetização sobre tratamento e check-ins sobre adesão, efeitos
secundários, resistência ao tratamento e preocupações gerais.

Assegurar o apoio de educadores e mentores de colegas, dentro e fora
Apoiar adolescentes e jovens além das visitas às da clínica, que possam responder aos adolescentes e jovens nas suas
clínicas, nos momentos e nos locais onde a ajuda necessidades diárias, incluindo apoio à saúde mental, aconselhamento
e o apoio são necessários entre as visitas.
nutricional, SRHR, relações de navegação, sexo e sexualidade, uso de
substâncias, habilidades de subsistência e atingir objectivos de vida.
Promover os direitos humanos e a igualdade de
género para adolescentes, incluindo o desafio
de normas sociais nocivas que actuam como
barreiras à agência individual, à tomada de
decisões e ao bem-estar.

Juntos, assegurar que os adolescentes e os jovens estejam significativamente envolvidos e activamente envolvidos no planeamento, prestação
e monitorização dos serviços que recebem e tenham o poder de
influenciar a prestação de serviços na clínica e na comunidade.

Defender cuidados diferenciados que respondam à diversidade dos adolescentes e dos
jovens.

Reconhecer a agência e a autonomia dos adolescentes e dos jovens,
incluindo os jovens de populações chave, para se tornarem defensores
das suas próprias necessidades únicas e diferenciadas, promovendo o
seu próprio crescimento e autocuidado.

Integrar um pacote de serviços a serem
prestados ao mesmo tempo, no mesmo local.

Na medida do possível, fornecer um pacote integrado e abrangente
de serviços onde o tratamento do HIV, SRHR, saúde mental e apoio
psicossocial possam ser acedidos em conjunto, no mesmo local e ao
mesmo tempo. Assegurar a existência de uma ligação eficaz entre os
serviços quando são prestados em espaços diferentes ou em momentos diferentes.

“Os meus dias preferidos são os dias do Clube da Juventude na clínica.
Todos os meses, temos três clubes diferentes com base na idade e níveis
de adesão para adolescentes e jovens que vivem com o HIV. Trabalho
com o pessoal da clínica para preparar um pequeno exercício com
antecedência, além de deixarmos muito tempo para responder a
perguntas e apenas estarmos uns com os outros. Por vezes surgem
questões que são difíceis e assustadoras; nestes momentos, sei que
posso confiar nos meus colegas da clínica para ajudar com respostas e
apoio.”
– Bulelwa,
Apoiante de Colegas
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TRATAR E RETER: ABORDAGENS
As abordagens de colaboração clínica e comunitária que promovem o tratamento e a retenção de adolescentes e
jovens incluem:

Clubes de adesão de jovens: Clubes de jovens co-promotores
que criam coortes de adolescentes e de jovens com perﬁs
semelhantes (com base em faixas etárias, níveis de adesão e/ou
parentalidade proﬁles) para encorajar a adesão e a retenção nos
cuidados. Os clubes de aderência permitem às clínicas e
comunidades utilizar modelos positivos de colegas e níveis de
serviço mais elevados para encorajar a adesão e a retenção
Balcão único: Co-design de serviços integrados onde o
tratamento do HIV e a informação e/ou serviços de SDSR podem
ser acedidos em conjunto numa única consulta e num único local.
Incorporando encaminhamentos bidireccionais e percursos entre a
clínica e a comunidade fornecem serviços de saúde mental e de
protecção social mais seguros, bem como acesso a serviços
especializados sempre que necessário
Apoiantes/parceiros como membros da equipa: Trabalhando
em conjunto para envolver e apoiar os mentores de colegas
como 'amigos' para fornecer aconselhamento de aderência.
Os apoiantes/mentores de colegas fornecem o contacto
muito necessário e o apoio psico-social entre as visitas às
clínicas e ajudam a facilitar grupos de apoio e cantos amigos
dos adolescentes.
Acompanhamento móvel e lembretes:
Co-desenvolvimento de aplicações móveis que
'empurram' lembretes e informação sobre tratamento
para adolescentes e jovens, e 'puxam' informação, tais
como perguntas e dados de aderência, para clínicas e
comunidades

'Saltar a ﬁla' ou visitas de serviços reduzidos: Serviços de
co-desenvolvimento para aqueles que são viralmente
suprimidos e aderentes, incluindo serviços de 'saltar a ﬁla
de espera' e 'renovação de guiões apenas', bem como
receitas médicas mais longas e tratamento e cuidados
baseados na comunidade

Rastreiar e localizar: Trabalhar em conjunto para identiﬁcar
e acompanhar as marcações faltantes através do rastreio e
localização activa pode ajudar a localizar adolescentes e
jovens que não tenham sido retidos nos cuidados

Espaços seguros: Trabalhar em conjunto para estabelecer,
reforçar ou apoiar espaços seguros existentes onde os
adolescentes se possam envolver, discutir questões
relacionadas com a literacia e a adesão ao tratamento, bem
como aprender sobre sexualidade, HIV e SDSR sem medo ou
julgamento. Os espaços seguros devem ser interactivos e
também podem ser divertidos e criativos. São também
particularmente importantes para os jovens marginalizados
Modelos escolares: Modelos de co-criação para
tratamento na escola, cuidados de férias e acampamentos.
Os modelos de tratamento e cuidados também podem ser
desenvolvidos para adolescentes e jovens em internatos
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TRATAR E RETER: APLICANDO OS PRINCÍPIOS
As clínicas e comunidades devem utilizar princípios transversais para assegurar que as colaborações sejam mais
eficazes no tratamento e retenção de adolescentes e jovens::
AMIGÁVEL PARA
JOVENS E
ADOLESCENTES
□ Os serviços HIV estão
integrados com outros
serviços clínicos, para
minimizar o tempo nas
instalações?
□ Os adolescentes e os
jovens são capazes
de “saltar a fila” e/
ou aceder a serviços
dedicados num local
especial ou através de
membros distintos do
pessoal?
□ Existe um clube para
adolescentes e jovens
para encorajar a
adesão? Os serviços
são concebidos para
encorajar a assiduidade
e a aderência?
□ Os adolescentes e os
jovens que se perdem
para cuidar, são rastreados, localizados e
encorajados a regressar
aos cuidados?
□ Os prestadores de
cuidados de saúde
são bem treinados,
confiantes e apoiados
para fornecer informação correcta e
serviço amigável e sem
estigma?

BASEADO EM DADOS

CONDUZIDO POR
COLEGAS

□ Quais são as principais
□ Temos mentores ou
métricas de adesão e
educadores de colegas
retenção para adolesna nossa equipa? Estão
centes e jovens na nossa
eles incluídos na tomada
área local? No mínimo,
de decisões?
conhecemos o número
de adolescentes e jovens □ Os colegas estão
em tratamento, e a sua
plenamente formados
aderência e estado de
e apoiados, confiantes
supressão viral?
na sua capacidade de
promover e responder
□ Estes dados são desaa questões relacionadas
gregados por idade, sexo
com o tratamento e a
e outros factores que
adesão?
são importantes para o
nosso serviço?
□ Os colegas sabem
identificar e encaminhar
□ Que objectivos de
adolescentes e jovens
aderência ao tratamento
que estão a enfrentar
ou de supressão viral
desafios de adesão?
antecipamos com base
na nossa intervenção?
□ Estamos a envolver
significativamente os
□ Podemos utilizar estes
adolescentes e os jovens
dados para melhorar
no processo de adesão
continuamente o nosso
- incluindo concepção,
serviço ou programa?
entrega, monitorização e
avaliação?
□ Os dados são partilhados entre a clínica
□ Estamos a envolver
e a comunidade, e são
os adolescentes e os
discutidos em conjunto
jovens como parceiros
para a monitorização
iguais com autonomia e
conjunta da prestação de
agência no seu trataserviços e a melhoria da
mento e cuidados?
qualidade?

DIFERENCIADO

□ O nosso tratamento
e cuidados são
diferenciados para
aqueles que são
aderentes e/ou
viralmente reprimidos, bem como
para aqueles que
não o são?
□ Os clientes
aderentes podem
frequentar a
clínica com menos
frequência e/ou
receber receitas
médicas mais longas
do que os clientes
que lutam com a
adesão?
□ Estamos a garantir
que as principais
populações e grupos
marginalizados são
apoiados de forma
a satisfazer as
suas necessidades
únicas?
□ Existem espaços
e grupos seguros,
diferenciados por
idade, sexo, fase de
divulgação e área de
interesse?

FERRAMENTAS & LINKS
FERRAMENTA 7: GUIA DO FACILITADOR DO GRUPO DE APOIO A ADOLESCENTES
FERRAMENTA 8: CARTAZ DO CLUBE/GRUPO DE APOIO À JUVENTUDE & CARTÕES DE
CALENDÁRIO
WITS RHI. Working with adolescents living with HIV: a toolkit for healthcare providers, 2015. http://
teampata.org/portfolio/working-with-adolescents-living-with-hiv-a-toolkit-for-healthcare-providers/
READY+. Ready to care: improving health services for young people living with HIV, 2018. http://
teampata.org/portfolio/service-providers-GUIDANCE-FOR-WORKING-WITH-YOUNG-PEOPLELIVING-WITH-HIV/
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CASO DE ESTUDO TRATAR E RETER 1:

CLUBES DE ASSISTÊNCIA À JUVENTUDE
LOCALIZAÇÃO (ÕES): O modelo foi pilotado através de instalações em dois sub-distritos de saúde: o sub-distrito F do Distrito de Saúde da Cidade de Joanesburgo e
o sub-distrito Matlosana do Distrito Dr. Kenneth Kaunda, Província do Noroeste
(África do Sul). Está actualmente a ser implantado em toda a África do Sul nos
distritos apoiados pela USAID.
ORGANIZAÇÃO (ÕES): WITS RHI (parceiro de implementação do projecto-piloto académico); Departamento de Saúde da Província de Gauteng e
Departamento de Saúde da Província North West(parceiros governamentais);
USAID PEPFAR (parceiro financiador) e o Departamento Nacional de Saúde
CONTEXTO: A África do Sul tem a maior prevalência mundial de HIV, com quase
8 milhões de pessoas vivendo com HIV.52 Os adolescentes e os jovens que vivem
com o HIV têm perfis diversos e requerem serviços diferenciados para atender a
faixas etárias, fase de iniciação, níveis de adesão e de supressão viral e necessidades
em termos de estilo de vida. Foi demonstrado que o apoio de colegas entre adolescentes vivendo com o HIV pode ter um efeito positivo no bem-estar emocional e na
adesão ao tratamento.53,54

Cartões de nomeação para clubes de
assistência a juventude

ESTATÍSTICAS: O modelo foi pilotado entre Setembro de 2016 e Dezembro de 2018 e
serviu 795 adolescentes e jovens em dois sub-distritos da África do Sul.
COLABORAÇÃO: O WITS RHI, departamentos provinciais de saúde e o Departamento
Nacional de Saúde estão a formar uma parceria para a implantação de Clubes de
Cuidados de Jovens (YCCs) em todo o país. Os YCCs são grupos fechados de 15-20
adolescentes vivendo com HIV (incluindo doentes recém-iniciados, com carga viral
suprimida e com carga viral não suprimida) que se reúnem mensalmente e recebem
cuidados psico-sociais (PSS) e clínicos integrados de clínicos e conselheiros leigos.
OBJECTIVOS:

ACTIVIDADES:

• Proporcionar aos adolescentes que vivem
com o HIV um serviço amigo dos jovens
adolescentes que melhore a sua adesão e
retenção nos cuidados enquanto recebem
aprendizagem e apoio de colegas

• O pessoal das instalações recebe
formação YCC da WITS RHI ou descarrega vídeos de formação a partir
de: http://www.aipbestpractices.com

• Prestar cuidados clínicos e psicossociais
integrados para adolescentes vivendo com
HIV que sejam eficientes, abrangentes e
convenientes
• Optimizar o tempo clínico para adolescentes que vivem com HIV e prestadores
de cuidados de saúde
• Promover relações de apoio e diminuir o
isolamento entre adolescentes que vivem
com o HIV

IMPACTO:
Uma análise de 795 adolescentes vivendo
com HIV, 67% do sexo feminino e 33% do
sexo masculino, com uma idade média de
18 anos, teve 86% de supressão da carga
viral aos 12 meses. 77% dos adolescentes
que viviam com o HIV foram retidos nos
clubes durante o período piloto.

• WITS RHI fornece apoio e supervisão de
mentores sobre como implementar YCCs
em instalações
• As instalações realizam a Auditoria de
Arquivos do AYFS para compreender os
adolescentes que vivem com HIV nas
instalações, recrutamento de adolescentes
elegíveis que vivem com HIV em grupos
apropriados à idade, preparação para todos
os tipos de visitas de YCC, criação do
grupo YCC
• Os YCCs são grupos fechados de 15-20
adolescentes separados por idade, modo
de transmissão e frequência escolar. São
aderentes mistos, incluindo recém-iniciados, viralmente suprimidos e não
suprimidos virtualmente.
• Os YCCs são co-liderados por conselheiros
leigos. Durante as sessões de grupo,
os participantes recebem rastreio (para
sintomas de HIV, tuberculose, DSTs,
contracepção, nutrição e bem-estar
psicossocial), par- ticipato na discussão de
grupo e os adolescentes que vivem com
HIV com cargas virais reprimidas recebem
recargas de receita médica pré-embaladas
enquanto outros visitam a enfermeira
• Os YCCs reúnem-se mensalmente e
bimestralmente, e podem ter saídas anuais

LINKS E FONTES:
http://aviwe.wrhi.
ac.za/category/
clearinghouse/adolescent-innovations-project/
adolescent-innovation-project-resources/
https://samumsf.org/
sites/default/files/201707/10_Youth%20
Report_
Khayelitsha_2016.PDF
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CASO DE ESTUDO TRATAR E RETER 2:

OPERAÇÃO TRIPLE ZERO (OTZ)
LOCALIZAÇÃO (ÕES): Quénia
ORGANIZAÇÃO (ÕES): Programa Nacional de Controlo da SIDA e das ISTs no Quénia
(parceiro governamental)
CONTEXTO: No Quénia, os adolescentes e os jovens representam aproximadamente 20%
de todas as pessoas vivendo com HIV.55 Tal como muitos outros países, existem desafios
significativos relacionados com os resultados do tratamento, incluindo uma elevada perda
de resultados, baixa aderência ao tratamento e baixas taxas de supressão viral.
ESTATÍSTICAS: A Operação Triple Zero (OTZ) começou em 2016 com 70 membros e
cresceu para mais de 400 instalações com mais de 40.000 membros em Março de 2018.56
COLABORAÇÃO: Os clubes OTZ são baseados em instalações, facilitados conjuntamente
entre parceiros de implementação e pessoal clínico. Os governos dos condados e os parceiros da sociedade civil fornecem
formação. A OTZ emprega uma abordagem de programação baseada em activos que envolve adolescentes e jovens como
agentes integrais na gestão da sua própria saúde. Os membros da OTZ são encorajados a alcançar os três zeros: zero
marcações faltantes, zero dias de tratamento faltantes e zero carga viral. O pacote OTZ consiste em componentes de HCW,
cuidador e adolescente.

OBJECTIVOS:

ACTIVIDADES:

• Para melhorar os resultados do tratamento entre adolescentes e jovens de 10-24 anos que vivem com o HIV

• Os parceiros implementadores dão formação aos profissionais dos serviços de saúde sobre o pacote de cuidados
a adolescentes, que depois facilitam a formação de
adolescentes, jovens e prestadores de cuidados na OTZ

• Comparar as taxas de supressão viral entre adolescentes
e jovens que vivem com o HIV inscritos no programa OTZ
baseado em bens
• Melhorar a adesão auto-relatada entre adolescentes e
jovens vivendo com HIV inscritos na OTZ
• Melhorar o cumprimento de compromissos entre adolescentes e jovens que vivem com o HIV inscritos na OTZ

• Os parceiros implementadores fornecem apoio à construção de competências, e formação abrangente em
literacia de tratamento para os prestadores de cuidados
• Adolescentes e jovens juntam-se voluntariamente
aos clubes OTZ onde recebem um pacote abrangente
de tratamento do HIV iluminado e são encorajados a
tornarem-se “gestores de auto-saúde”.
• Adolescentes e jovens “campeões” OTZ participam
na inscrição de novos membros, apoio psicossocial a
adolescentes e jovens recém-diagnosticados, prestam
apoio a membros de clubes com elevadas cargas virais,
coordenam clubes OTZ, e supervisionam várias actividades OTZ, incluindo as redes sociais

IMPACTO: A adesão auto-relatada aumentou de 88% em Outubro de 2017 para 96% em Fevereiro de 2018. Dados preliminares mostram um aumento significativo na supressão viral, de 71% para 82% após 6 meses de participação na OTZ.57

LINKS E FONTES:
https://www.pepfarsolutions.org/solutions/2018/10/30/operation-triple-zero-empowering-adolescents-and-young-people-living-with-hiv-to-take-control-of-their-own-health?rq=operation-triple-zero
https://path.azureedge.net/media/documents/Improving_Treatment_Outcomes_For_Young_
Kenyans_Living_With_HIV.pdf
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CASO DE ESTUDO TRATAR E RETER 3:

PROJECTO C³ DE RESPOSTA AO HIV ADOLESCENTE
LOCALIZAÇÃO (ÕES): Distrito de Chilanga (Zâmbia)
ORGANIZAÇÃO (ÕES): Chilanga Youth Awake (CYA, parceiro CBO) e Clínica
Kazimva (parceiro da clínica de saúde do governo)
CONTEXTO: O HIV/SIDA é a principal ameaça à saúde na Zâmbia e é a principal
causa de morbilidade e mortalidade entre adultos.58 A prevalência do HIV entre
os jovens de 20 a 24 anos é quatro vezes superior entre as mulheres (8,3%) do
que entre os homens (2%). As taxas de supressão viral são muito mais baixas para
adolescentes e jovens.
ESTATÍSTICAS: Desde o início do projecto em Outubro de 2018, a colaboração já
formou 15 educadores de colegas e atingiu mais de 100 adolescentes e jovens através
das suas reuniões mensais de adesão.
COLABORAÇÃO: CYA é uma ONG/CBO centrada na juventude que trabalha com os
jovens para realizar uma nação saudável, envolvendo-os na vida comunitária com acesso
aos recursos necessários para desenvolver o seu potencial. A CYA e a Clínica Kazimva
estão a colaborar para aumentar a adesão ao tratamento e retenção nos cuidados a
adolescentes e jovens vivendo com HIV no Distrito de Chilanga, Zâmbia.

OBJECTIVOS:

ACTIVIDADES:

• Melhorar a linha de roupa adolescente
e amiga da juventude das instalações da
clínica

• A Clínica Kazimva dedica espaço para
reuniões de adoles- cent e de adesão de
jovens

• Aumentar a adesão ao tratamento e a
retenção para adolescentes e jovens
vivendo com HIV

• A Clínica Kazimva fornece formação,
aconselhamento ou informação técnica
ao pessoal da CYA

• Partilhar conhecimentos e melhorar
o ritmo de trabalho do pessoal para
cumprir as directrizes nacionais para a
prestação de serviços HIV

• A CYA fornece serviços para adolescentes e jovens nas instalações

Apoiantes juvenis de Kazimva

• A CYA e a Clínica Kazimva em conjunto
formam educadores de colegas sobre
serviços de HIV e SRHR
• Educadores de colegas, apoiados pelo
CYA e com supervisão do pessoal
clínico, adolescentes e jovens-alvo da
clínica de acolhimento reuniões mensais
para divulgar mensagens SRHR sobre
adesão e vida positiva

IMPACTO:
Sucessivos relatórios trimestrais das instalações e distritos mostram uma melhoria
significativa na retenção de ART e supressão de carga viral entre a população em geral
e entre a população adolescente e os jovens. Existe um estigma reduzido entre adolescentes e jovens que acedem ao ART a partir da clínica. A parceria também proporcionou
uma plataforma para o reforço da colaboração e do trabalho em rede entre o CYA, a
Clínica Kazimva e os decisores políticos, levando à integração das actividades como componente do Plano Operacional da Estratégia Nacional de Saúde do Adolescente.

LINKS E FONTES:
https://www.facebook.
com/chilanga.youth.
awake/
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PARTE III: COMO
COLABORA
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INTRODUÇÃO
A Parte III está centrada na forma de colaboração: como começar, como continuar e como fazer crescer uma parceria
para ser bem sucedida.
Nas páginas que se seguem, introduziremos seis passos de colaboração. Embora nem todas as parcerias sigam
exactamente cada uma destas etapas, a nossa experiência através do programa C3 mostrou que cada uma destas
etapas é útil na construção de colaborações bem sucedidas e parcerias eficazes.
Cada passo tem um conjunto de actividades a ele associado. Estas actividades estão resumidamente descritas
neste conjunto de ferramentas. Para descrições mais detalhadas, diagramas e ferramentas, pode visitar online o
nosso anterior kit de ferramentas online. Também pode querer inscrever-se no nosso curso de e-learning online,
Be Connected, que cobre estes tópicos e muito mais.

PASSO
1
AVALIAR &
IDENTIFICAR

PASSO
2

PASSO
3

PASSO
4

PASSO
5

INICIAÇÃO &
FORMALIZAÇÃO

PLANEAMENTO
E RECURSOS

IMPLEMENTAR
E CONSTRUIR
RELAÇÕES EM
CONJUNTO

DOCUMENTAÇÃO,
REVISÃO E
MONITORIZAÇÃO

PASSO
6
ENVIO DE
MENSAGENS PARA
UM IMPACTO MAIS
AMPLO

P a r t e I I I : C o m o C o l a b o r a r | Kit de Ferramentas para Adolescentes C3

OS PASSOS
PASSO 1

AVALIAÇÃO & IDENTIFICAÇÃO

O primeiro passo da colaboração é avaliar o seu contexto e identificar um parceiro
(ou parceiros) para levar o seu projecto por diante.
O objectivo desta etapa é compreender melhor quais as abordagens, estratégias e
acções que lhe permitirão alcançar os seus objectivos.
Também o ajudará a determinar que tipos de parceiros poderão ser úteis para o
projecto.
PORQUÊ?
Ao avaliar e compreender o seu contexto comunitário único, estará numa boa posição
para identificar um parceiro potencial.
O processo de avaliação exige que mergulhe profundamente no seu contexto e faça
perguntas importantes. As suas respostas a este tipo de perguntas determinarão
onde os serviços e recursos comunitários existentes para adolescentes e jovens estão
a faltar, e devem ser melhorados e reforçados.
Assim que tiver uma maior compreensão das questões e lacunas, estará melhor
colocado para avaliar que parcerias podem ser aproveitadas para as abordar com
sucesso.

MENSAGEM
CHAVE
Antes de iniciar o
processo de
colaboração para a
resolução de um
problema, é
necessário
compreender
claramente o
problema em si.
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RESUMO DAS ACTIVIDADES
Esta etapa inclui cinco actividades:

1

Nomear um condutor-chave
Pergunta-chave: Quem será a principal pessoa de referência da nossa parceria?
A primeira actividade consiste em identificar e nomear um “condutor-chave”,
a pessoa que actuará como iniciador do processo de parceria, fornecendo
orientação e assegurando que o projecto avança.
Esta pessoa serve formal ou informalmente como líder do projecto, actuando
como um ponto central para todas as actividades e comunicações. Esta
pessoa é também responsável pela equipa que está a trabalhar no projecto,
assegurando que tem a motivação, competências e capacidade para
desempenhar as suas funções.

2

Reunir informações relevantes
Pergunta-chave: Onde e como posso obter a informação de que necessito para
saber mais sobre o contexto?
A próxima actividade é recolher informações para o ajudar a identificar o
seu futuro parceiro. É útil para identificar as políticas, leis, serviços e partes
interessadas locais que estão actualmente em vigor na sua comunidade.
Ao reunir estas fontes de informação, pode começar a reunir o ‘quadro
geral’ de como o tratamento e os cuidados para adolescentes e jovens estão
a ser acedidos e utilizados na sua comunidade. Esta informação irá ajudá-lo
a identificar melhor as principais lacunas.

3

Analise as partes interessadas na sua comunidade
Questões-chave: Quem são os principais interessados na minha comunidade?
Quais são os seus interesses? Quem detém que poder em termos de recursos
e de tomada de decisões?
Uma vez reunidas as informações relevantes, está agora pronto para analisar
as partes interessadas e os prestadores de serviços que estão a operar na
sua comunidade. As partes interessadas são indivíduos e Organizações que
serão impactadas pelo seu trabalho. O objectivo de uma análise das partes
interessadas é compreender as relações entre as diferentes partes interessadas
e prestadores de serviços que existem actualmente.
Reúna um grupo—incluindo adolescentes e jovens (incluindo redes de jovens
vivendo com HIV) que já se encontram na sua clínica ou comunidade—para
fazer uma brainstorming e enumerar os prestadores de serviços que já estão
a trabalhar na sua comunidade. Faça uma lista dos interessados, incluindo
os seus contactos, serviços e quaisquer notas sobre como e com quem
trabalham. (Pode usar a Ferramenta 1 no apêndice). O seu objectivo é
identificar quem está a trabalhar em conjunto, acrescentar após a primeira
vírgula, que serviços prestam, como estão a trabalhar em conjunto, e onde
existem lacunas e oportunidades.

ENVOLVIMENTO
SIGNIFICATIVO
Adolescentes e
jovens,
particularmente
aqueles que
demonstram
liderança e influência
entre os seus colegas,
devem ser recrutados
e incluídos para ajudar
a recolher
informações e ajudar
na análise nesta fase.
Provavelmente terão
acesso a informação
que os adultos terão
dificuldade em
recolher.

LIÇÃO
DE C3
Identificar um único
condutor-chave para o
projecto. Isto ajuda a
assegurar que haja
uma única pessoa que
seja responsável pelo
progresso e dinâmica
do projecto.

LIÇÃO
DE C3
Após ter recolhido e
analisado a
informação relevante,
é uma boa ideia
produzir uma
apresentação ou
relatório que poderá
mais tarde partilhar
com o seu parceiro e a
comunidade.
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4

Fazer sentido da informação
Questões-chave: O que é que a informação que reuni me diz sobre a
situação? Quais são os principais problemas que a sua comunidade
enfrenta?
Uma vez recolhida a informação e analisadas as partes interessadas
na sua comunidade, é tempo de avaliar o contexto com esta
informação. Através deste processo, está a tentar compreender
plenamente os problemas que a sua comunidade está a enfrentar.
Estes são os problemas que espera melhorar com a sua colaboração.
Uma análise de árvore de problemas (Ferramenta 9) ajudá-lo-á a
identificar as causas subjacentes ou raiz do seu problema e a identificar
os dados de que necessita para melhor compreender este problema.
Isto ajudá-lo-á então a dar prioridade aos aspectos de prevenção,
tratamento e cuidados a adolescentes e jovens sobre os quais centrar
o seu projecto e parceria.

5

Identificar o melhor parceiro de colaboração clínica-comunidade
possível
Pergunta-chave: Com quem vamos trabalhar para um objectivo comum?
Após completar a sua recolha e análise de informação, está agora
em boa posição para identificar a parceria mais apropriada para o
ajudar a abordar as causas profundas que identificou. Poderá querer
identificar um único parceiro potencial ou vários parceiros potenciais.
Reveja a análise das partes interessadas a partir da actividade acima
referida. Desejará seleccionar um parceiro ou grupo de parceiros
que:
• Partilhe o seu problema de alguma forma
• Já está activo na prestação de serviços ou na realização de
actividades relevantes para o problema
• Tem pontos fortes e fracos complementares

ENVOLVIMENTO
SIGNIFICATIVO
Incluir adolescentes e jovens
neste exercício - terão
informação relevante e útil, e
serão capazes de dar as suas
próprias experiências com
estes partes interessadas.

FERRAMENTA
Uma análise de árvore de
problemas ajuda-nos a ir além
dos sintomas de um problema
para uma compreensão mais
profunda das questões
subjacentes sobre as quais
centrar as nossas acções.

MENSAGEM
CHAVE
O seu potencial parceiro
deverá ter interesses
semelhantes aos da sua
própria organização. Devem
também fornecer serviços e
actividades complementares
que seriam úteis aos pacientes
e clientes que serve, ou que
espera servir.
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PASSO 2

INICIAÇÃO & FORMALIZAÇÃO

O segundo passo da colaboração é iniciar e formalizar a sua parceria, o que lhe dará uma base sólida
sobre a qual poderá construir projectos futuros e colaboração contínua.
O objectivo desta etapa é dirigir um Workshop de Iniciação à Parceria—um workshop que inclui a
identificação de objectivos partilhados, o acordo sobre uma área prioritária chave, o estabelecimento
do tipo de parceria, e o desenvolvimento de relações, papéis e responsabilidades.
Após a definição da parceria, deseja-se formalizar a colaboração com um acordo escrito.
PORQUÊ?
Uma parceria é geralmente entendida como sendo duas ou mais organizações que trabalham em
colaboração para alcançar objectivos partilhados.
As parcerias são “maiores do que a soma das suas partes”, o que significa que podem fazer mais em
conjunto do que seriam capazes de alcançar sozinhos. Contudo, as parcerias necessitam de definição,
formalização e mecanismos de apoio à colaboração para poderem funcionar eficazmente.
O lançamento da sua colaboração com um Workshop de Iniciação à Parceria e a formalização da sua
colaboração com um documento escrito proporcionará um bom enquadramento para a sua iniciativa,
assegurando que todos os parceiros sejam claros nos seus papéis e actividades a avançar. Um acordo
formalizado é importante para que a sua colaboração seja reconhecida e apoiada pelo Ministério da
Saúde ou pela autoridade local.

ENVOLVIMENTO
SIGNIFICATIVO

Incluir adolescentes e jovens—como os actuais ou potenciais mobilizadores de
colegas, navegadores, mentores, apoiantes e redes de jovens vivendo com o
HIV—no processo de iniciação e formalização. Ao incluir os adolescentes e os
jovens no início da parceria, assinalará a importância da sua voz e da sua
participação em todo o processo.
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RESUMO DAS ACTIVIDADES
Esta etapa inclui seis actividades concebidas para responder às perguntas abaixo:

1

Realizar um Workshop de Iniciação à Parceria
Uma boa maneira de começar a sua parceria é com um Workshop de Iniciação
à Parceria, uma sessão de trabalho de 1-2 dias onde todos os membros-chave
do parceiro se reúnem para discutir e acordar sobre vários aspectos da parceria.
O Workshop de Iniciação de Parceria pode incorporar todas as actividades
nesta etapa.

FERRAMENTA
Utilize o modelo de
agenda do apêndice
para desenvolver a
agenda da sua
reunião.

A oficina inicial [Workshop de Iniciação à Parceria] foi muito útil na definição dos
nossos papéis diferentes mas complementares. E no início do projecto, tivemos também uma
reunião conjunta para o nosso pessoal e voluntários. Isto também ajudou a corresponder às
nossas expectativas. Trata-se de algo que recomendamos para outras parcerias.”
– Centro de Saúde Karambi II e Parceria da Iniciativa de Capacitação da Juventude, Uganda (C3)

2
Estabelecer interesses e expectativas comuns
Questões-chave: Quais são os interesses e expectativas que partilho com o
meu futuro parceiro? Como vamos trabalhar em conjunto para alcançar estes
interesses partilhados?
Ao forjar uma parceria com um parte interessada chave, desejará considerar
o seu ponto de vista. Quando compreender o ponto de vista do seu futuro
parceiro, poderá desenvolver uma visão do que poderá alcançar em conjunto.
Passe algum tempo no Workshop de Iniciação de Parceiros a discutir os seus
objectivos a curto prazo e as suas expectativas a longo prazo. Realce as áreas
que são semelhantes e as que são diferentes. Seguindo em frente, pode
garantir que constrói o projecto em torno destes objectivos e expectativas
partilhadas.

MENSAGEM
CHAVE
As clínicas e as
organizações
comunitárias têm
frequentemente
motivações distintas
umas das outras. Isto
pode, por vezes,
resultar em objectivos
diferentes. Isto pode
ser surpreendente,
uma vez que ambas as
organizações estão a
trabalhar para
melhorar a saúde dos
adolescentes e dos
jovens.

67

68

Kit de Ferramentas para Adolescentes C3 | P a r t e I I I : C o m o C o l a b o r a r

3

Identificar a sua primeira área prioritária chave
Pergunta-chave: Qual será o primeiro desafio em que trabalharemos em conjunto
com o nosso parceiro?
A seguir, poderá identificar a primeira área prioritária em que a sua parceria
irá trabalhar em conjunto. A área prioritária chave é o desafio mais urgente
que você e o seu parceiro partilham e que é simultaneamente urgente e
abordável.
Uma forma de identificar uma área prioritária chave é fazer um brainstorming
de uma lista de desafios em que poderá potencialmente trabalhar em conjunto.
Depois, passe algum tempo a dar prioridade à lista, categorizando-a em quatro
áreas: (1) Importante mas não urgente; (2) Importante mas não urgente; (3)
Não importante mas urgente; (4) Não importante e não urgente.
‘A ‘prioridade’ é o desafio que está na área #1: um desafio que é urgente e
importante.

4

Chegar a um acordo sobre o tipo de parceria
Questões-chave: Que tipo de parceria devemos criar? Como irá isto evoluir com
o tempo?
Com base nos interesses partilhados e área de prioridade chave que identificou,
pode agora considerar o tipo de parceria que deseja.
Há muitos tipos de parcerias que poderá querer explorar com o seu parceiro.
Este quadro fornece exemplos de diferentes tipos de parcerias que surgiram
a partir do programa C3. Elas vão desde parcerias muito simples a relações
mais complexas.
Tipo de parceria
Simples

Troca de informação

Activitidades possíveis
• Clínica e CBO partilham informação uns com
os outros
• Reforço dos encaminhamentos e do controlo
dos encaminhamentos entre a clínica e o CBO

Partilha de recursos

• Clínica e CBO partilham recursos físicos,
incluindo espaço
• Clínica e CBO partilham recursos humanos

Formação e
desenvolvimento de
capacidades

• Clínica fornece formação, aconselhamento ou
informação técnica ao CBO

Parceiro de
actividades
conjuntas

• Clínica e CBO realizam actividades conjuntas
tais como detecção de casos, testes do HIV,
rastreio de incumprimentos, apoio psicosocial, acompanhamento

• A CBO fornece formação, aconselhamento ou
informação técnica à clínica

Responsabilidade
• Desenvolver um plano de melhoria da
conjunta na melhoria
qualidade associado à sua colaboração e
Complexo da qualidade
ter sistemas de monitorização com base na
clínica-comunidade ou cartões de pontuação
que possam regularmente dar feedback sobre
o seu processo de melhoria da qualidade

LIÇÃO
DE C3
Uma palavra de
prudência: muitas
vezes, é muito difícil
identificar apenas
UMA área prioritária
chave a abordar com o
seu parceiro.
No entanto,
aconselhamos
vivamente que
concentre o seu
projecto apenas numa
área prioritária chave.
Descobrimos através
do C3 que os
projectos são muito
mais bem sucedidos
se um desafio for
focado de cada vez.

MENSAGEM
CHAVE
Colaboração e
parceria é como
qualquer outra
habilidade - é preciso
prática. É sempre
mais fácil começar
com uma parceria
simples primeiro, e
depois passar a
parcerias mais
complexas quando se
alcança o sucesso.
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5

Definir objectivos, relações, papéis e responsabilidades partilhadas
Questões-chave: Como vai ser a nossa relação? Qual deverá ser o meu papel na

PARCERIA? QUAL DEVERÁ SER O PAPEL DO MEU PARCEIRO? QUAIS
DEVERÃO SER AS NOSSAS RESPONSABILIDADES?
A chave para o sucesso da sua parceria é assegurar que as pessoas que estão
envolvidas na parceria possam trabalhar em conjunto da forma mais eficaz
possível. Para que as pessoas possam trabalhar bem em conjunto, há geralmente
quatro coisas a considerar: objectivos, relações, papéis e responsabilidades
partilhados.
• Objectivo Partilhado: A base da parceria assenta na partilha de uma visão
complementar e de valores semelhantes. As parcerias têm de ser intencionais
para se manterem eficazes, motivadas e relevantes.
• Relações: Uma relação eficaz começa com a compreensão; é necessário
compreender plenamente como trabalham as pessoas da organização
parceira para que possa colaborar eficazmente. As relações numa parceria
respeitam a autonomia e indpendência de cada parceiro, ao mesmo tempo
que oferecem transparência e responsabilidade mútua no seio da parceria.
• Papéis: Um papel é a função que cada pessoa desempenha na parceria.
As pessoas que estarão envolvidas na parceria precisam de estar conscientes
dos seus papéis para que possam estar preparadas e prontas a trabalhar
em conjunto em benefício da parceria.
• Responsabilidades: As responsabilidades são diferentes dos papéis; são
as tarefas específicas que cada uma das pessoas da parceria irá desempenhar
para que a parceria funcione.

6
Desenvolver e assinar um acordo escrito
Questões-chave: Quais são os termos chave que devemos incluir no nosso
Memorando de Entendimento (MOU), que constituirão a base da nossa parceria?
Um MOU é um acordo não vinculativo entre duas ou mais partes, assinado
para mostrar um acordo mútuo de trabalho em conjunto. O MOU não tem
de ser um documento longo ou complicado; o mais importante é que as
intenções sejam claramente estabelecidas, com prazos e responsabilidades
definidos.
É importante formalizar a sua parceria com um acordo, tal como um MOU.
A formalização proporciona um arranjo estrutural e estabelece mecanismos
que irão apoiar a parceria. Os acordos são colocados por escrito, para que
todos os parceiros fiquem claros quanto aos termos de referência, incluindo
prazos, responsabilidades e linhas de responsabilidade. Poderá ser necessário
um acordo para que a sua colaboração ou actividade conjunta seja reconhecida
e apoiada pelo Ministério da Saúde ou autoridade local.
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Onde quer que
tenhamos
relações
calorosas, de confiança
e abertas, todos os
tipos de possibilidades
surpreendentes
começam a abrir-se
para nós, permitindo
e desbloqueando
muitas coisas positivas
em nós e nos outros.
Descobrimos que
podemos falar mais
honesta e livremente,
podemos ser mais
de nós próprios,
mais criativos, mais
produtivos, ainda mais
generosos. Nós somos
menos receosos de
cometer erros e mais
capazes de aprender
colectivamente com
eles.”
– https://issuu.com/dougreeler/
docs/barefootguide1/56

FERRAMENTA
Utilize a amostra do
MOU no Apêndice
(Ferramenta 10) para
desenvolver o seu
acordo escrito.
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PASSO 3

PLANEAMENTO E RECURSOS

O terceiro passo da colaboração é planear e financiar o seu primeiro projecto em
conjunto, dando-lhe uma base sólida sobre a qual construir os seus projectos futuros.
O objectivo desta etapa é planear o seu primeiro projecto conjunto e identificar
recursos para sustentar o projecto.
Através deste processo, irá identificar o objectivo deste projecto, definir o que é o
sucesso do projecto e articular as actividades e os resultados a fim de tornar o
objectivo uma realidade.
Desenvolverá também um plano de trabalho e um orçamento para assegurar os
recursos de que necessitará para lançar o seu projecto.
PORQUÊ?
O planeamento pode ser um processo muito satisfatório. Com o seu parceiro, começará
a ver os seus objectivos comuns tomarem forma num conjunto de actividades
accionáveis em que será capaz de trabalhar em conjunto.
Uma importante distinção a fazer no início é a diferença entre uma parceria e um
projecto. Como discutimos no Passo 2, uma parceria são duas ou mais organizações
que trabalham em conjunto para alcançar objectivos partilhados. Os projectos, por
outro lado, são um conjunto de actividades calendarizadas que ajudam a alcançar
estes objectivos. É importante notar que os projectos têm um início e um fim.
É através dos projectos que começará a ver o valor da sua parceria. Ao longo do
Passo 3, referir-nos-emos a projectos: especificamente o primeiro projecto em que
trabalhará através da sua parceria. Esperamos que este primeiro projecto seja o
primeiro de muitos em que embarcarão juntos.

ENVOLVIMENTO
SIGNIFICATIVO

Inclua adolescentes e jovens em cada uma das reuniões de
planeamento que tiver com o seu parceiro. Isto manterá o
projecto centrado na questão mais importante de todas:
assegurar que os adolescentes e os jovens sejam envolvidos e
capacitados através dos serviços que criar em conjunto.

MENSAGEM
CHAVE
O planeamento e os
recursos são o
processo de criação
de um “roteiro” para o
seu projecto. Através
do processo de
planeamento e de
recursos, estão a
trabalhar em conjunto
para visualizar como o
projecto irá progredir
do princípio ao fim.
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RESUMO DAS ACTIVIDADES
Esta etapa inclui cinco actividades concebidas para responder às perguntas abaixo:

1

Determinar o objectivo do projecto
Pergunta-chave: Qual será o objectivo do primeiro
projecto em que trabalharão juntos como uma parceria?

Com base na área chave prioritária da sua parceria
e no problema que deseja abordar em conjunto,
pode agora definir o objectivo do projecto. O
objectivo do projecto é o impacto esperado a longo
prazo de um projecto na sua área prioritária chave.
Ao estabelecer o objectivo do seu projecto, está a
definir o que o seu projecto se propõe alcançar.

Utilizando dados para identificar as áreas
prioritárias chave
Revisão de dados ao longo da cascata do HIV
Os códigos identificadores únicos permitem que
os prestadores de serviços façam:
• compreender o caminho do cliente alcançado
com um serviço, bem como os serviços que
cada indivíduo está a receber

Como é que selecciona um objectivo que pode ser
alcançado para o seu projecto? Uma das formas de
assegurar que o seu objectivo é realizável é
assegurar-se de que é SMART. SMART significa:

• determinar o número de pessoas perdidas a
cuidar entre as fases e descobrir as razões

Específico: Seja muito específico sobre o
que pretende alcançar com o seu projecto
Mensurável: Assegure-se de que pode
medir o progresso do seu projecto
Atingível: Assegurar que o objectivo é
realizável
Relevante: Considere se o seu objectivo
de projecto é relevante para adolescentes
e jovens
Temporizado: Finalmente, certifique-se
de que o seu objectivo tem um ponto de
partida e um ponto de chegada

Avaliação de áreas chave para melhoramento

•
•
•
•

•

• evitar a dupla contagem de clientes que
frequentam vários serviços para ter acesso a
cuidados completos

• cobertura de serviços e intervenções
• escolha dos serviços
• a compreensão da saúde e do acesso à
informação por parte do adolescente
• apoio comunitário para a prestação de
serviços a adolescentes
• entrega de pacote de serviços adequados
através de integração e ligações
• acessibilidade dos serviços, incluindo distância
e localização das instalações, horários de
abertura e de espera
• a aceitabilidade dos serviços e intervenções
• acessibilidade dos serviços para adolescentes
• barreiras para adolescentes

LIÇÃO
DE C3

Semelhante da área prioritária
chave, sugerimos vivamente que o
seu projecto estabeleça apenas
UM objectivo para o projecto. Ao
seleccionar um único objectivo,
terá um forte enfoque, e evitará ser
puxado em múltiplas direcções.

• normas, papéis e responsabilidades de género,
e como estes actuam como barreiras ou facilitadores do acesso à informação e serviços
• atitudes e competências do fornecedor
• características da instalação de saúde
• equidade e não discriminaçar serviços
• recolha de dados e sistemas
• participação de adolescentes a todos os níveis
de programação
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2

Definir actividades e resultados
Pergunta-chave: Quais serão as principais actividades e resultados em que trabalharemos em conjunto neste
projecto?

Para definir as actividades para o seu projecto, é mais fácil trabalhar para trás a partir do objectivo do seu
projecto, e pensar nos marcos chave - marcadores de progresso mensuráveis e observáveis—que terá de
alcançar para atingir esse objectivo. Lembre-se de que deve estar razoavelmente seguro de que as actividades
que vai empreender conduzirão ao objectivo desejado.
Depois de definir as actividades, poderá então definir os resultados para as actividades do seu projecto.
Um resultado é qualquer coisa tangível que é entregue como resultado das actividades de um projecto. Os
resultados são os resultados concretos do projecto, e são um dos elementos mais importantes para
compreender se o seu projecto está no bom caminho.
Trabalhando em colaboração, as actividades de cada um dos parceiros devem reforçar-se mutuamente. Por
outras palavras, embora diferentes parceiros possam ser responsáveis por diferentes actividades, estas
actividades estão interligadas de modo a alcançarem e servirem colectivamente mais adolescentes e jovens,
resultando em bons resultados de tratamento, empoderamento e bem-estar.

3

Identificar o que é o sucesso
Pergunta-chave: Como saberemos se o nosso projecto é bem sucedido? Como iremos medir o sucesso do nosso
trabalho em conjunto?

Uma parte importante do planeamento é decidir como será o sucesso do seu projecto. Primeiro é necessário
desenvolver a sua linha de base, a métrica que mostra a situação actual. Depois, terá de desenvolver os
seus indicadores de sucesso, a métrica que mostrará o seu progresso.

Encontrar a sua linha de base
A fim de saber o que está a mudar, primeiro é preciso saber como as coisas estão agora. Isto requer que
recolha alguns dados antes do início do seu projecto, de modo a conhecer a informação de base para fazer
a sua comparação.
Por exemplo, digamos que está interessado em medir o aumento percentual de retenção para adolescentes e jovens que tenham iniciado o tratamento. Para determinar a sua linha de base, terá de identificar:
• Período de tempo: Que prazo vai utilizar para iniciar a sua linha de base? Pode ser uma semana, um
mês ou vários meses, dependendo da sua situação comunitária.
• Adolescentes e jovens iniciados: Quantos adolescentes e jovens iniciaram o tratamento durante o seu
período de tempo?
• Adolescentes e jovens retidos: Quantos adolescentes e jovens que foram iniciados no ART mantiveram
todas as suas consultas na clínica durante o seu período de tempo?

# AYP Retido
(durante o período
de tempo)

# AYP Iniciado
(durante o período
de tempo)

100

AYP
Retido

Uma vez que o seu projecto tenha determinado a linha de base, considere o que será diferente para os
seus pacientes e comunidade uma vez que o seu projecto esteja a decorrer com sucesso.
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Indicadores de sucesso são coisas a manter sob controlo, a fim de saber
se o seu projecto está a alcançar o seu objectivo. Pode escolher entre
os seguintes tipos de indicadores de sucesso:
• Indicadores de entradas: coisas que são colocadas num projecto,
tais como dinheiro ou tempo das pessoas
• Indicadores de actividade: actividades que estão a decorrer como
parte de um projecto, tais como formação, coordenação ou
sensibilização através de eventos
• Indicadores de productos: os resultados das actividades do projecto,
tais como o número de prestadores de serviços de saúde formados
com êxito
• Indicadores de resultados: mudanças resultantes do projecto, tais
como um aumento de adolescentes e jovens em teste ou um aumento
de adolescentes e jovens retidos em cuidados
• Dentro dos prazos estabelecidos, de acordo com as orientações do
seu país, estas são as métricas chave que poderá querer compreender:
»
»
»
»
»
»
»

4

Número de adolescentes testados para o HIV
Número de adolescentes que testam seropositivos
Número de adolescentes iniciados no ART
Número de adolescentes que recebem ART
Número de adolescentes LTFU
Número de adolescentes LTFU regressados aos cuidados
Número de adolescentes viralmente reprimidos

Desenvolver um plano de trabalho
Questões-chave: Quais serão os marcos e a cronologia do projecto? Quem
de cada organização será responsável por estas actividades?

Uma vez definidas as actividades e os resultados do seu projecto, será
possível criar um plano de trabalho detalhado. Este plano de trabalho
tornar-se-á um documento chave de planeamento para a implementação
do seu projecto.
Um plano de trabalho é um calendário detalhado de eventos para o seu
projecto. Divide as actividades que desenvolveu na secção anterior em
acções concretas que irão ocorrer em cada fase do projecto.

LIÇÃO
DE C3
Deverá escolher apenas um
número limitado de
indicadores para o seu
projecto. É útil limitar as
coisas que irá medir, para que
possa concentrar os seus
esforços apenas em algumas
áreas. Deve escolher
indicadores que sejam
significativos para o seu
projecto, e que seja
praticamente capaz de medir.
Fizemos sugestões de alguns
indicadores importantes que
devem ser monitorizados em
toda a cascata do HIV

MENSAGEM
CHAVE
A criação de um plano de
trabalho pode ser bastante
detalhada, pelo que poderá
querer atribuir a tarefa a uma
ou duas pessoas para criar um
esboço antes de uma reunião
dentro do grupo maior. Assim
que tiver um esboço, pode
reunir-se para rever o plano de
trabalho em conjunto. Em
parcerias eficazes existem
várias actividades que se
reforçam mutuamente e que
são empreendidas por
diferentes parceiros em apoio
de um plano de trabalho.

FERRAMENTA
Utilize o modelo de orçamento
no Apêndice (Ferramenta 11)
para desenvolver o seu
orçamento.
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5

Aproveitar recursos
Questões-chave: Como vamos aproveitar os recursos que já existem na nossa
parceria e comunidade? Precisamos de assegurar recursos externos que precisamos
para lançar e sustentar o nosso projecto?

Ao criar o seu plano de trabalho, começará provavelmente a ter uma boa
ideia dos recursos de que necessitará para realizar as actividades e tarefas.
Em muitos casos, poderá identificar os recursos e serviços que já existem na
sua clínica e comunidade.
No caso de necessitar de recursos externos, poderá desenvolver um orçamento
utilizando a ferramenta abaixo para identificar fontes alternativas de
financiamento e assistência.

FERRAMENTA
Utilize o modelo de
orçamento no
Apêndice (Ferramenta
12) para desenvolver o
seu orçamento.

Identificámos algumas formas inteligentes de financiamento
das nossas actividades. Alargámos a nossa colaboração a
estabelecimentos de saúde secundários e terciários, o que resultou
em alguns serviços-chave para os nossos clientes, sem qualquer
custo para nós. Identificámos também uma área do CBO relacionada
ao programa e utilizámos este programa para servir as crianças
e adolescentes que acedem aos serviços da clínica. Ao alargar a
nossa colaboração a outras clínicas, fomos capazes de fundir os
recursos disponíveis. Finalmente, estamos a envolver filantropos na
comunidade e eles estão a tratar de alguns componentes do custo das
nossas actividades.”
– Lovet Onyendilefu, Recomendação PHC Ozubulu & Victorian Clarion Foundation, Nigéria
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Assegurar o financiamento externo
Se a sua parceria tem funcionado bem e está a considerar fontes externas de financiamento, poderá querer
preparar-se para assegurar o financiamento de subsídios.
FINANCIAMENTO DE SUBSÍDIOS
A forma mais tradicional de angariar fundos para a sua parceria é identificar fundações, agências governamentais ou empresas que concedem
subsídios e financiamento para o tipo de trabalho que está a realizar. Algumas dicas incluem:
• Comece com as suas estruturas locais: Trabalhar em parceria com as estruturas de coordenação distrital ou local. Isto pode assegurar
a adesão e recomendação das autoridades locais para o seu plano e pedido e pode fornecer vias para assegurar o financiamento do governo
local e/ou a integração no planeamento de saúde e desenvolvimento do distrito.
• Ligação em rede: Embora muitas subsídios envolvam um “convite à apresentação de propostas” oficial, geralmente é difícil saber
antecipadamente sobre elas. Tome tempo para estabelecer relações de trabalho estreitas com associações, agências e instituições
governamentais e não governamentais na sua área local.
• Estar pronto!: As propostas de subsídio exigirão informações detalhadas sobre a sua organização, a parceria, o plano de trabalho e o orçamento
do seu projecto. Certifique-se de que toda esta informação está actualizada e pronta para ser incluída numa proposta de subsídio, ou para
ser enviada a um doador a pedido
• Mapear a paisagem do doador: Passe tempo com o seu parceiro a fazer uma lista dos potenciais doadores para o seu projecto. Considere
os seguintes tipos de potenciais doadores: empresas, escritórios locais para NGO internacionais, comunidades de fé (igrejas, mesquitas),
embaixadas ou consulados e governo local ou regional
• Fazer os seus trabalhos de casa: Investigar estes potenciais doadores e identificar aqueles que fornecem financiamento para o tipo de
trabalho que o seu projecto está a realizar. Certifique-se de que compreende as orientações, prazos e requisitos para a concessão da subsídio
antes de fazer um pedido.
• Contactar: Quando tiver uma lista de potenciais doadores e compreender as suas orientações para a concessão de subsídios, contacte os
potenciais doadores e informe-se sobre os convites à apresentação de propostas específicos e os prazos de concessão de subsídios
• Continuar a tentar: A angariação de fundos é um processo de aprendizagem. Muitas vezes, terá de fazer várias tentativas antes de encontrar
o doador adequado para a sua proposta. Se um pedido não for bem sucedido, peça feedback sobre o que poderá ser melhorado para a sua
próxima proposta. Lembre-se que um “não” é uma oportunidade de aprender para a próxima proposta ou pedido de dador
DOAÇÕES INDIVIDUAIS
Outra fonte de financiamento poderia vir de indivíduos na sua comunidade, país ou mesmo globalmente, apaixonados pelo trabalho que está a
realizar no seu projecto. Algumas dicas incluem:
• Criar uma brochura ou um relatório anual: Criar uma brochura ou relatório anual simples permitir-lhe-á comunicar com potenciais
doadores, mostrando o que o seu projecto está a fazer, e incluindo formas de doar
• Meios de comunicação social: Ao criar uma página no Facebook, uma conta no Twitter ou um grupo WhatsApp para o seu projecto, pode
manter-se em contacto com indivíduos que possam estar interessados em seguir e doar para o seu projecto
• Eventos: Contactar os vendedores locais para patrocínio de eventos e reuniões. Isto pode ser através da doação de comida, espaço,
entretenimento e apoio voluntário.
• Sítios de oferta online: As plataformas de doação online, tais como Global Giving (www.globalgiving.org) e Just Give (www.justgive.org)
permitem-lhe criar um perfil do seu projecto e aceder ao financiamento de pessoas de todo o mundo
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PASSO 4

IMPLEMENTAR E CONSTRUIR
RELAÇÕES EM CONJUNTO

A quarta etapa da colaboração é colaborar e implementar o seu primeiro projecto
em conjunto, realizando as actividades que identificou no seu plano de trabalho, e
construir a sua relação.
Este primeiro projecto define o tom da relação de trabalho com o seu parceiro. Ao
concentrar-se na relação com o seu parceiro enquanto implementa o seu primeiro
projecto, desenvolverá uma forma sustentável de trabalhar em conjunto para futuros
projectos de colaboração.
PORQUÊ?
A implementação e a construção de relações são principalmente uma questão de
gestão e motivação da sua equipa. Uma grande parte de “conseguir fazer as coisas”
consiste em assegurar que todos os membros da equipa estejam motivados e em
sintonia com o trabalho uns dos outros.
Em poucas palavras, a implementação é assegurar que as pessoas façam a coisa certa
com os recursos certos no momento certo.
No entanto, assegurar que a sua equipa está no bom caminho não é apenas assegurar
que as pessoas estão no lugar certo e esperar que concluam as suas actividades a
tempo. A implementação e a construção de parcerias também se trata de assegurar
que a sua equipa tenha as competências e a capacidade certas para realizar o seu
trabalho de forma eficaz, e mantê-las motivadas e inspiradas para realizar o seu
trabalho da melhor forma possível.

ENVOLVIMENTO
SIGNIFICATIVO

Com papéis formais no seu projecto, adolescentes e jovens incluindo redes locais de jovens vivendo com HIV - devem ser
incluídos em todas as reuniões do seu projecto como parceiro
central, para que possam ser tão eficazes quanto possível no
trabalho que estão a realizar.

MENSAGEM
CHAVE
A implementação e a
construção de relações
são sobre pessoas. À
medida que avança nesta
etapa, considere os
diferentes talentos,
aptidões e necessidades
da sua equipa. O principal
papel do seu principal
impulsionador neste
momento é assegurar
que a equipa esteja
motivada e na posse das
competências e recursos
de que necessita para
fazer o seu trabalho e
desempenhar
eficazmente o papel que
lhe foi atribuído na
parceria.
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RESUMO DAS ACTIVIDADES
Esta etapa inclui cinco actividades concebidas para responder às perguntas
abaixo:

1

Conduzir uma reunião de lançamento do projecto
Pergunta-chave: Como vamos dar um bom arranque ao projecto?
A implementação começa frequentemente com uma “reunião de
lançamento do projecto”, um termo emprestado do campo desportivo,
onde uma equipa começa o jogo pondo a bola em movimento.
A reunião de lançamento do projecto é uma oportunidade de reunir todos
os que estarão envolvidos no projecto para garantir que toda a equipa
esteja familiarizada com o plano de trabalho, cronogramas e papéis que
irão desempenhar.
A colaboração prospera na estrutura e na rotina. Para ser eficaz,
certifique-se de que na reunião de lançamento do seu projecto discute
os mecanismos de acolhimento de reuniões regulares, partilha de
informação, registo de informação, partilha de dados e relatórios.

2

Motivar e reter os membros da equipa
Pergunta-chave: O que vamos fazer para motivar e reter os membros da
equipa para o nosso projecto?
Os membros da sua equipa são o recurso mais valioso para a realização
do seu projecto. Ao trabalharem juntos como uma equipa, estarão também
a dar o tom para que a parceria avance. No final das contas, são as decisões
e acções que tomam diariamente que irão determinar o sucesso do seu
projecto e parceria.
A comunicação é fundamental para manter a equipa no bom caminho e
empenhada nas actividades do projecto. Quando os membros da equipa
estão em comunicação sobre as suas realizações e desafios, um projecto
é capaz de avançar de forma suave e eficiente.

MENSAGEM
CHAVE
A preparação deve ser
empreendida de modo a
assegurar que a reunião
de lançamento marque o
início do projecto. Todo o
planeamento do projecto
deve ter lugar antes da
reunião de lançamento do
projecto.

FERRAMENTA
Utilize o exemplo de
agenda de ‘reunião de
lançamento’ no Apêndice
(Ferramenta 13) para
desenvolver o seu plano
de trabalho.

LIÇÃO
DE C3
As clínicas e as CBO têm
frequentemente desafios
únicos que tornam a
comunicação
especialmente difícil. Na
medida do possível, as
parcerias entre clínicas e
CBO devem visar a
utilização de recursos de
tecnologia da informação
(TI) para manter fortes
ligações de comunicação
durante o projecto. Deve
investir-se tempo e energia
no início do projecto para
tentar assegurar as
competências e a
capacidade de TI.
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3

Desenvolver competências e capacidades
Pergunta-chave: Que tipo de competências e capacidades terão os membros
da nossa equipa de ser bem sucedidos nas suas funções?
É muito provável que os membros da equipa precisem de novas aptidões
e capacidades para poderem desempenhar as suas funções no projecto.
É importante reconhecer que a construção das competências e capacidades
da sua equipa não é um afastamento do trabalho do seu projecto - mas
sim parte integrante do projecto em si.
A parceria e a construção de relações é uma competência - é altamente
aconselhável que os investimentos e o tempo sejam investidos na
construção de relações e no reforço das parcerias ao longo de todo o
projecto (ver actividade 5 para mais pormenores).
A formação refere-se a actividades destinadas a construir competências
específicas de que os membros da equipa necessitam para poderem fazer
o seu trabalho. Pelo contrário, a capacitação é o apoio global que é dado
aos membros da equipa e mesmo às organizações em geral, para que
possam crescer nas suas posições, desenvolver as suas carreiras e assumir
funções e funções mais avançadas no futuro.

4

Aprender com os seus erros
Pergunta-chave: Como vamos construir uma “cultura de aprendizagem”, onde
aprendemos com os nossos erros e os utilizamos para melhorar o projecto?
Todos os planos irão encontrar dificuldades ao longo do caminho. Um
dos aspectos mais importantes para manter um projecto a avançar é
identificar como a sua equipa e parceria irão responder a estas incertezas.
Especificamente, como irá responder aos erros e falhas para que aprenda
com eles, em vez de os repetir?
Para criar uma “cultura de aprendizagem”, os condutores do projecto
devem trabalhar para desestigmatizar o fracasso - isto significa que os
membros da equipa devem acreditar que os erros não conduzirão à culpa
e à perda. Pelo contrário, os erros e fracassos devem ser uma oportunidade
para aprender e melhorar.

MENSAGEM
CHAVE
Os membros da equipa
estão frequentemente
empenhados num projecto
com a antecipação de que
irão aprender novas
competências e avançar
nas suas carreiras. Ao
construir as competências
e capacidades da sua
equipa de projecto,
também contribuirá para a
sua motivação para fazer o
seu trabalho de forma
eficaz, aumentando a si e
ao seu parceiro as suas
capacidades
organizacionais para além
do projecto em si.

LIÇÃO DE
C3
No C3, chamamos aos
nossos erros “fracassos
famosos”! Decidimos
desde cedo que
precisávamos de celebrar
o fracasso - visto que,
muitas vezes, o fracasso é
o que é necessário para
que, em última análise,
seja bem sucedido.
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5

Manter a relação com o seu parceiro
Pergunta-chave: Como vamos construir e manter uma boa relação com o nosso
parceiro?
Um dos elementos importantes para a realização do seu projecto é garantir
que a sua parceria em si também cresce e melhora ao longo do tempo. A fim
de desenvolver a sua parceria, é útil avaliar a forma como a sua parceria está
a progredir regularmente.
OS 6 RS59
Ao procurar formas de melhorar a sua relação com o seu parceiro, considere
os seis Rs.
• Reconhecimento. Os parceiros querem ser reconhecidos pela sua liderança
e actividades
• Respeito. Todos querem respeito. Ao participar em actividades comunitárias,
procuramos o respeito dos nossos colegas
• Papel. Todos nós gostamos de nos sentir necessários. Queremos pertencer
a um grupo no qual a nossa contribuição única seja apreciada
• Relação. As organizações são redes de relações. As organizações atraem-nos
para um contexto mais amplo de relações comunitárias que encorajam a
responsabilização, apoio mútuo e responsabilidade.
• Recompensa. Para sustentar o papel de cada parceiro no seu projecto,
tente identificar os seus interesses e descobrir quais as recompensas que
os atraem
• Resultados. Nada funciona como resultados! Se a sua parceria for formada
em resposta às necessidades da comunidade, os resultados serão bemvindos e reforçarão a credibilidade da sua parceria. Construa sucessos
visíveis e a curto prazo para o seu trabalho

ENVOLVIMENTO
SIGNIFICATIVO
Os 6 Rs são
particularmente
importantes para
adolescentes e jovens
que fazem parte da
sua equipa - mostrelhes a lista e peça as
suas opiniões sobre
como melhorar a
relação com a equipa.
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PASSO 5

DOCUMENTAÇÃO, REVISÃO
E MONITORIZAÇÃO

O quinto passo da colaboração é documentar, rever e monitorizar o trabalho que
estão a fazer juntos,
Nesta etapa, identificará os dados que terá de recolher a fim de medir o progresso
do seu projecto.
Poderá também pôr em prática um plano de monitorização para o seu projecto, e
utilizar as informações que recolher para ajudar a sua equipa de projecto a comunicar
eficazmente com as partes interessadas, enquanto aprende e cresce a partir do
projecto à medida que este avança.
PORQUÊ?
Enquanto implementa e mantém a sua parceria e o seu projecto, é importante que
documente o seu trabalho, reveja os seus sucessos e desafios, e avalie a forma como
o seu projecto está a progredir.

MENSAGEM
CHAVE
A informação é uma
ferramenta poderosa
para o seu projecto e
parceria. Sem um
plano sólido para
recolher e utilizar
dados, é difícil saber
se o seu projecto está
a funcionar com
sucesso.

Estas actividades são frequentemente referidas como “MEL”, que se refere a
“monitorização, avaliação e aprendizagem” (monitoring, evaluation and learning).
Embora isto possa parecer muito técnico, o objectivo é na realidade simples. No final
de contas, pretende usar a informação do seu projecto para ver se está a fazer uma
diferença positiva para adolescentes e jovens na sua comunidade, e se houver
mudanças ou melhorias que possa fazer para que o seu trabalho seja ainda mais
eficaz.

ENVOLVIMENTO
SIGNIFICATIVO

Adolescentes e jovens devem ser integralmente envolvidos no processo de
monitorização, avaliação e aprendizagem. Eles podem frequentemente ser a
porta de entrada mais importante para compreender a forma como o trabalho
está a desenrolar-se no seu projecto e ter conhecimentos em primeira mão na
experiência de prestação de serviços.
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RESUMO DAS ACTIVIDADES
Esta etapa inclui cinco actividades concebidas para responder às perguntas abaixo:

1

Desenvolver um plano MEL
Pergunta-chave: Como iremos recolher e verificar a informação que está a ser
medida pelo nosso projecto?

Para saber se o seu projecto está no bom caminho, pode utilizar o ciclo MEL
para o ajudar a criar um plano de acompanhamento do seu projecto. Este
plano não tem de ser complicado - de facto, quanto mais fácil for o seu
desenvolvimento, mais provável será que o utilize!
O seu plano será um ciclo que consiste de quatro actividades chave. Iremos
rever cada uma destas actividades nas secções que se seguem:
• Registar: Identifique as suas fontes de dados, recolha os dados e introduza-os
numa base de dados
• Monitorizar: Reveja os dados com o seu parceiro e membros da equipa
• Relatar: Forneça actualizações sobre as actividades do seu projecto e
indicadores de sucesso aos seus interessados, incluindo os financiadores
• Melhorar: Utilize os dados para melhorar o seu projecto e futuro

Utilize os dados
para melhorar o
seu projecto e
projectos futuros

Forneça
actualizações sobre
as actividades do seu
projecto e
indicadores de
sucesso aos seus
interessados,
incluindo os
financiadores

REGISTAR

RELATAR

Identifique as suas
fontes de dados,
recolha os dados e
introduza-os numa
base de dados

MELHORAR

MONITORIZAR

Reveja os dados
com o seu
parceiro e
membros da
equipa

LIÇÃO
DE C3
Muitas vezes, este
passo pode ser
tornado mais difícil do
que é necessário. Está
a procurar criar um
plano para recolher
informação que o
ajudará a determinar
se o seu projecto está
ou não no bom
caminho. Quanto mais
fácil for tornar este
processo, mais
provável será a sua
implementação.
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2

Registar: Identificar e utilizar as suas fontes de dados
Pergunta-chave: Que dados iremos recolher e utilizar para o nosso projecto?

No Passo 3, definiu os seus indicadores de sucesso. Nesta actividade, terá de determinar que dados irá utilizar
para verificar se estes indicadores de sucesso estão a ir na direcção certa.
Em primeiro lugar, considere que fontes de dados estão facilmente disponíveis para si ou para o seu parceiro. É
sempre mais fácil trabalhar com dados que já estão a ser recolhidos rotineiramente do que criar um novo processo.
Considere estas fontes de dados:
•
•
•
•
•
•
•

Registos de assiduidade
Sistemas de informação sanitária
nacional ou regional
Bases de dados de clínicas
Registos de doentes
Inquéritos
Grupos focais
Entrevistas aos participantes

Se ainda não estiver a recolher os dados de
que necessita para verificar o seu indicador
de sucesso, faça uma brainstorming para poder
recolher estes dados com o seu parceiro.
Poderá ter necessidade de criar uma
ferramenta para a sua recolha, como por
exemplo um:
•
•
•
•

Lista de verificação
Formulário
Inquérito
Questionário

Uma vez desenvolvidas as suas ferramentas de recolha, deve considerar a base de dados onde guarda os dados
que recolhe. Se existem bases de dados de saúde no seu distrito de saúde ou comunidade, este é o local ideal
para guardar a informação. No entanto, o tipo de base de dados que escolhe utilizar baseia-se inteiramente no
que lhe será mais útil a si e à sua equipa. A sua base de dados pode ser uma:
•
•
•

3

Caderno de notas
Livro de bordo impresso
Folha de cálculo do
computador

•

Folha de cálculo baseada em
cloud (ex: Google Sheets)

Monitorizar: Envolva a sua equipa
Pergunta-chave: Como irão os membros da nossa equipa, incluindo adolescentes e jovens,
ser envolvidos no processo de registo e monitorização?

Monitorizar os seus indicadores de sucesso significa simplesmente revê-los numa base
regular. Ajuda a incluir a monitorização juntamente com outras actividades que está
a realizar para o seu projecto. Por exemplo, se tiver uma reunião mensal ou bimensal
com o seu parceiro para discutir o seu projecto, incorpore a monitorização na agenda
da reunião.

MENSAGEM
CHAVE
Os dados podem melhorar a
prestação de serviços. É de
importância crucial que os
parceiros clínicos e
comunitários, juntamente
com adolescentes e jovens,
analisem os dados em
conjunto, falem sobre o seu
significado e discutam o
progresso e os desafios da
colaboração. Não tenha
medo de registar dados
negativos. Juntos, estes
dados podem ajudar os
parceiros a desenvolver
planos para acelerar áreas
onde o progresso é lento, a
sua motivação para fazer o
seu trabalho de forma eficaz,
aumentando a sua
capacidade organizacional e
a do seu parceiro para além
do próprio projecto.
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4

Relatar: Comunique o seu progresso às partes interessadas
Pergunta-chave: Como iremos informar os nossos interessados,
incluindo os financiadores, sobre o projecto?

MENSAGEM
CHAVE
A fim de assegurar que o
modelo de relatório seja
concluído regularmente,
certifique-se de que a tarefa é
atribuída a alguém e de que
existe uma data regular para a
sua conclusão.

Os dados são uma forma importante de comunicar com os seus
interessados. Os dados também ajudam os membros da sua equipa
a fazer melhor o seu trabalho e a aprender e crescer no âmbito
da parceria. Quando você e o seu parceiro estiverem seguros de
que o seu projecto está a progredir, isso dar-lhe-á um forte sentido
de confiança para continuar o seu trabalho.
Uma vez implementado um sistema de monitorização, pode agora
criar relatórios que podem ser utilizados tanto interna como
externamente. É importante criar relatórios regularmente - não
apenas quando os financiadores os solicitam!- para que possa ver
continuamente como o seu projecto está a decorrer.

5

FERRAMENTA
Utilize o modelo de relatório
de progresso no Apêndice
(Ferramenta 14) para
desenvolver o seu

Melhorar: Aprenda com o processo
Pergunta-chave: Como vamos garantir que continuamos a aprender
com o nosso projecto?

Embora o registo e a monitorização estejam mais frequentemente
associados à apresentação de relatórios aos interessados e
financiadores, é igualmente importante que a informação seja
utilizada para a sua equipa aprender e melhorar o trabalho que
está a fazer com doentes e comunidades. Esta é também uma
boa oportunidade para dar feedback à comunidade sobre a forma
como o projecto está a progredir.

MENSAGEM
CHAVE
A informação que está a
recolher é uma das mais
importantes vantagens do seu
projecto. Não só a informação
é valiosa para promover o
trabalho do seu projecto, como
também é uma ferramenta de
aprendizagem essencial para a
sua equipa.

Exemplo de como os dados podem ser utilizados para melhorar a prestação de serviços:

Monthly
meeting
with data
manager

Newly found
diagnosed
adolescents
from key
populations
were not
using ART
services

Interviews
undertaken
to explore
reasons
behind nonattendance
identiﬁed a
fear of
stigma

Peer
navigators
introduced
to support
all newly
diagnosed
adolescents
to attend
ART

Reviewed
data again
at 1, 3, and
6 months to
assess
eﬀectiveness
of peer
navigators
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PASSO 6

ENVIO DE MENSAGENS PARA
UM IMPACTO MAIS AMPLO

A sexta e última etapa da colaboração é o envio de mensagens - comunicando o
impacto mais amplo do trabalho que estão a fazer em conjunto,
Através deste passo, poderá ver o impacto da sua parceria e projecto através de uma
lente mais ampla, permitindo-lhe ver a sua colaboração no contexto da resposta de
saúde local.
Com base nestas lições, poderá aprofundar a sua colaboração, empreender novos
projectos em conjunto e expandir esta metodologia na sua comunidade. Isto tem o
potencial de oferecer uma abordagem mais colaborativa ao planeamento comunitário
ou distrital em geral, o que acabará por sustentar o trabalho que está a fazer com o
seu parceiro.
Discutiremos também como defender as políticas e recursos para aumentar a
colaboração no seu sistema de saúde local, identificar campeões na sua comunidade
e comunicar o valor da colaboração clínica-comunitária como metodologia central a
vários decisores comunitários, incluindo partes interessadas e financiadores.
PORQUÊ?
Neste momento, chegou a um momento importante no seu trabalho de colaboração.
Identificou agora o seu parceiro, formalizou e iniciou a sua parceria, planificou e dotou
de recursos o seu primeiro projecto, lançou a implementação do seu projecto e iniciou
o processo de documentação, revisão e monitorização do seu projecto.
Ao longo deste processo, a sua parceria e a sua capacidade de colaboração cresceram
e evoluíram. Embora seja de importância crucial que continue a implementar com
sucesso o seu projecto, a capacidade de ver o panorama geral do seu trabalho
permitir-lhe-á, em última análise, identificar formas de sustentar as actividades do
seu projecto a longo prazo e assegurar que pode embarcar em novos projectos no
futuro.

ENVOLVIMENTO
SIGNIFICATIVO

Adolescentes e jovens - incluindo redes de jovens que vivem com
o HIV - devem ser capacitados para liderar estas actividades, pois
serão os porta-vozes mais eficazes para o trabalho do seu
projecto e para a sua colaboração.

MENSAGEM
CHAVE
As parcerias clínicas e
comunitárias têm um
impacto importante
nos sistemas e
comunidades locais
de saúde pública. O
trabalho que está a
fazer com o seu
parceiro faz parte de
um quadro mais
amplo que está a
mudar a forma como
os serviços de saúde
são prestados aos
membros da sua
comunidade.
Demonstrar parcerias
de saúde eficazes e
como o impacto
colectivo das clínicas
e comunidades que
colaboram é muito
poderoso.
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RESUMO DAS ACTIVIDADES
Esta etapa inclui cinco actividades concebidas para responder às perguntas abaixo:

1

Identificar o impacto mais amplo da sua parceria
Pergunta-chave: Qual é o impacto que o nosso trabalho está a ter e que valor
proporciona à nossa comunidade para além da realização de um projecto conjunto?
Quando se está ocupado com a implementação de um projecto, é fácil concentrar-se
muito no objectivo e actividades do projecto que se está a implementar. Contudo,
a sua parceria está a funcionar num sistema de saúde pública local e num ambiente
comunitário que tem muitas partes móveis.
Para identificar o impacto mais amplo da sua parceria, considere as seguintes
possibilidades:
• Que outras partes interessadas poderão contribuir para a nossa parceria?
Quais são os seus objectivos, pontos fortes e fracos??
• Que orientações, políticas e leis poderemos procurar mudar para apoiar o
trabalho que estamos a fazer em conjunto?
• Que grupos locais (distritais), nacionais e globais podemos aderir ou criar
para ampliar o trabalho que estamos a fazer em conjunto?

2

Explore a integração e sustentabilidade da sua parceria
Pergunta-chave: Como é que a integração e a sustentabilidade do trabalho em
colaboração reforçam a resposta local?
Assim que tiver começado a compreender os impactos mais vastos que a sua
parceria está a ter no sistema de saúde pública local e na comunidade, é hora
de considerar como a sua colaboração pode tornar-se parte de uma resposta de
saúde mais ampla.
A integração e a sustentabilidade são importantes por duas razões: (1) ao partilhar
recursos através de múltiplos projectos, pode tornar-se mais eficaz e eficiente;
e (2) há uma maior probabilidade de que as actividades da sua parceria se
mantenham no futuro.
Exemplos do que poderia ser a integração para a sua parceria e outras parcerias
clínica-CBO na sua área local:

•
•
•
•

Os trabalhadores comunitários da saúde e os colegas actualmente
empregados pelas CBOs estão plenamente integrados nas
operações clínicas
Os profissionais de saúde e colegas comunitários são absorvidos
e empregados pelo sistema de saúde, proporcionando um percurso
profissional com salários e benefícios
Os dados recolhidos pela sua parceria são integrados no sistema
de informação e recolha de dados sobre saúde
Prestação de serviços e planeamento, monitorização e revisão da
melhoria da qualidade para adolescentes e jovens envolve parceiros
clínicos e comunitários

LIÇÃO
DE C3
Uma vez que a
implementação do
seu projecto começa
a atingir um estado
estável - cerca de 6-12
meses na sua parceria
- é uma boa ideia
acrescentar um ponto
da agenda às suas
reuniões regulares
para discutir o
impacto mais amplo e
o envio de mensagens
do seu projecto.
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3

Defesa de políticas e recursos
Pergunta-chave: Como pode a nossa parceria defender as políticas e recursos que apoiam e
asseguram a sustentabilidade a longo prazo das parcerias de colaboração, incluindo as nossas
próprias?
A advocacia é qualquer actividade que garanta que todas as vozes - incluindo adolescentes e
jovens - sejam ouvidas quando estão a ser tomadas decisões sobre políticas e recursos. A
advocacia pode parecer complexa, pelo que ajuda a considerar as várias actividades que
constituem o trabalho de advocacia. Na verdade, é muito provável que você ou o seu parceiro
já estejam envolvidos em algumas formas de advocacia.
As actividades de advocacia podem incluir:
• Análise da legislação, políticas e orientações existentes
• Escrever documentos de posição, notas informativas e fichas de informação para influenciar
os decisores
• Reuniões presenciais com decisores chave
• Apresentações e aparições em fóruns públicos para defender as decisões políticas e
orçamentais
• Drama ou narração de histórias que influenciam a opinião pública
• Exposição mediática, tais como comunicados de imprensa e entrevistas radiofónicas, que
influenciam a opinião pública
• Trabalhar a partir do interior, tal como ter um membro da equipa destacado para o governo
que possa prestar assistência técnica para o desenvolvimento de políticas

4

Recrutar campeões da comunidade
Pergunta-chave: Como identificaremos os campeões que irão apoiar a nossa parceria?
Outra forma de influenciar a forma como as decisões são tomadas é recrutar campeões que
apoiarão o trabalho que se está a fazer a nível local. Um campeão comunitário é alguém que
ajudará a sua parceria a levar o seu projecto e trabalho futuro para o nível seguinte, ajudando-o
a alcançar a visão mais ampla que desenvolveu.
Estas pessoas podem incluir:

•
•
•
•
•
•

Líderes e anciãos da comunidade
Funcionários públicos preocupados com a saúde pública e comunitária
Líderes empresariais com interesse no desenvolvimento da comunidade
Líderes religiosos ou educacionais com influência na comunidade
Celebridades e personalidades locais
Jovens influenciadores das redes sociais

Adolescentes e jovens são importantes e influentes campeões. A ligação com redes de jovens
vivendo com o HIV na comunidade pode ajudar a identificar líderes juvenis que possam apoiar
a parceria e ampliar o seu impacto.

P a r t e I I I : C o m o C o l a b o r a r | Kit de Ferramentas para Adolescentes C3

5

Comunicar a visão mais ampla
Pergunta-chave: Como iremos comunicar esta visão mais ampla e metodologia
de colaboração clínica-comunitária aos principais decisores, incluindo as partes
interessadas e financiadores?
Um bom ponto de partida para desenvolver um plano de comunicação é
identificar os seus objectivos de comunicação. Os seus objectivos de
comunicação lançam as bases do seu plano de comunicação. São o que
pretende que aconteça com base na sua visão mais ampla.
Os objectivos podem incluir:
•
•
•
•

Sensibilização do público para os objectivos e visão do projecto
Políticas que apoiam o seu projecto e parceria
Rubricas orçamentais reservadas para a sustentabilidade do projecto
Financiamento dos doadores para o seu projecto

Depois de identificar os seus objectivos, é hora de determinar o seu públicoalvo e as suas mensagens-chave. É importante fazer alguma investigação
para compreender quem estará receptivo à sua mensagem e identificar as
mensagens chave que irão ressonar nesses públicos.
Finalmente, pode escolher os canais específicos que irá utilizar para entregar
essas mensagens ao seu público. Os canais específicos podem inclui:
•
•
•
•
•
•

Materiais impressos, tais como fichas técnicas, brochuras e relatórios
Cartas, e-mails e telefonemas a decisores influentes
Publicações no website ou blogue para as quais pode dirigir o seu público
Meios de comunicação escritos, tais como jornais nacionais e comunitários
Meios de comunicação social, tais como Facebook, Twitter e Instagram
Entrevistas de rádio e televisão

TOOL
Utilize o modelo do
plano de
comunicações no
Apêndice (Ferramenta
15) para desenvolver o
seu plano.
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CONCLUSÃO
Ser sensível às necessidades dos adolescentes e dos jovens requer uma abordagem
colaborativa para a prestação de serviços de HIV. As clínicas e comunidades que trabalham
em conjunto têm papéis críticos a desempenhar, assegurando que as barreiras ao acesso
dos adolescentes e jovens à prevenção, tratamento e cuidados contra o HIV sejam
significativamente ultrapassadas.
A nossa experiência C3 permitiu-nos ver que a colaboração clínica-comunidade pode colmatar
lacunas persistentes na prestação de serviços, levando a uma maior aceitação dos mesmos,
a uma melhor retenção nos cuidados e a uma maior confiança e percepção de valor entre
os membros das clínicas e as comunidades.60
Através deste kit de ferramentas, fornecemos orientação prática sobre como as comunidades
e as clínicas podem ser envolvidas como parceiros eficazes, com base nas lições das parcerias
C3 . Incluímos também histórias da vida real de clínicas e comunidades que estão a dar
passos em direcção a formas de trabalho mais colaborativas.
A colaboração começa muitas vezes com uma única prioridade chave, fruto de objectivos
partilhados e do desejo de ver melhores serviços de saúde para adolescentes e jovens.
Mesmo colaborações simples podem levar a um maior envolvimento de adolescentes e dos
próprios jovens, encarregando-se da sua própria saúde e bem-estar e do dos seus colegas.
Esperamos que as histórias e as lições contidas neste kit de ferramentas o inspirem a alcançar
e a começar - mesmo pequenos passos em conjunto criarão o impulso necessário para uma
maior colaboração, levando em última análise a adolescentes e jovens mais saudáveis e
mais capacitados.

APÊNDICES
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APÊNDICE 1

O PROGRAMA DE COLABORAÇÃO
CLÍNICA-COMUNIDADE (C3)
Desde 2014, a Paediatric Adolescent Treatment Africa (PATA) e a ViiV Healthcare’s Positive Action têm apoiado
o programa de Colaboração Clínica-Comunidade (C3), uma metodologia que melhora o tratamento e cuidados do
HIV através de intervenções clínicas-comunitárias colaborativas em toda a África Subsaariana.
•

•

PATA foi fundada em 2005 e tem como objectivo mobilizar, reforçar e construir resiliência numa rede
de prestadores de serviços de saúde de primeira linha, instalações e comunidades na linha da frente da
prestação de serviços de HIV pediátrico e adolescente na África subsaariana
Positive Action foi criada por ViiV Healthcare em 1992 como o primeiro programa de empresa farmacêutica
para apoiar as comunidades afectadas pelo HIV e SIDA. O programa trabalha com as comunidades mais
vulneráveis ao HIV, incluindo jovens, raparigas e mulheres, trabalhadores do sexo, homens que fazem
sexo com homens (HSH), transexuais, utilizadores de drogas injectáveis (UDI), sem-abrigo e prisioneiros
e outras pessoas encarceradas.

Em conjunto, PATA e aViiV Healthcare’s Positive Action conceptualizaram o programa C3, ara ligar a rede de clínicas
PATA e a rede de Positive Action CBO em iniciativas de colaboração clínica-comunitária para melhorar os resultados
do HIV em comunidades e sub-populações vulneráveis..
Os objectivos do C3 são os seguintes:
1. Melhorar a prestação de serviços de combate ao HIV;
2. Envolver as comunidades na prestação de serviços HIV e ligar os serviços clínicos e as comunidades em
colaborações no domínio da saúde;
3. Identificar e divulgar desafios, lições aprendidas e melhores práticas de colaboração clínica-comunitária
De 2014 a 2016, a C3 iniciou e apoiou 36 colaborações clínica-comunidade em nove países em foco: Camarões,
República Democrática do Congo, Etiópia, Quénia, Malawi, Nigéria, Uganda, Zâmbia e Zimbabué. Estas parcerias
centraram-se na prevenção da transmissão de mãe para filho (PMTCT) e na prestação de serviços pediátricos de
HIV, dentro dos cinco principais domínios de (1) sensibilização da comunidade; (2) mobilização da procura; (3)
sensibilização dos doentes; (4) cuidados e apoio; e (5) ambientes propícios.
Os dados do programa mostraram melhores relações entre a clínica e os parceiros comunitários, bem como melhores
resultados na saúde, incluindo a redução das perdas para o acompanhamento (LTFU) (diminuição de 38%) e o
aumento do rastreio e reencaminhamento dos clientes (aumento de 9%).61,62 Outros resultados e lições aprendidas
podem ser encontrados no website PATA [aqui and aqui].
O programa culminou na Cimeira Continental da PATA-ViiV Healthcare’s Positive Action 2016, realizada em Entebbe,
Uganda, onde foram partilhadas lições chave sobre o papel das clínicas e comunidades na prestação de serviços
de PMTCT e HIV pediátrico.
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Na sequência do sucesso da metodologia C3 em aumentar a aceitação dos serviços e melhorar a retenção nos
cuidados, a PATA e a ViiV Healthcare’s Positive Action reconheceram o potencial da C3 para abordar algumas das
questões persistentes semelhantes na prestação de serviços de HIV a adolescentes. Para este fim, de 2018 a 2019,
C3 iniciou 19 colaborações clínicas-comunidade centradas na adolescência em dois países focais: Quénia e Zâmbia.
Estas colaborações estão actualmente em processo e centram-se nas áreas de (1) ligação e encaminhamento; (2)
descoberta de casos; (3) retenção e adesão; e (4) estigma e consciencialização da comunidade.
Estas colaborações ensinaram-nos muito sobre como clínicas e comunidades podem trabalhar em conjunto para
melhorar a prestação de serviços a adolescentes e jovens, inspirando-nos a desenvolver esta nova iteração do kit
de ferramentas C3 para partilhar mais amplamente estas aprendizagens.

COMMUNIDADE

Voluntários comunitários, mães
orientadoras, líderes de
colegas, clientes peritos e
equipas de saúde das aldeias

GRUPOS
COMUNITÁRIOS

EQUIPAS DE SAÚDE
DO DISTRITO

INSTALAÇÃO
DE SAÚDE
EQUIPAS DE SAÚDE DA ALDEIA

CASAS

PARCEIROS DE
EXECUÇÃO

Building clinic-community engagement, adapted from
graphic by Aidsfonds/Towards an AIDS Free Generation in
Uganda (TAFU) programme
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APÊNDICE 2

GLOSSÁRIO DE DEFINIÇÕES-CHAVE
Ao longo do kit de ferramentas, referimo-nos a certos conceitos por nomes específicos. Para o ajudar a compreender
o que queremos dizer, apresentamos abaixo algumas definições chave:
Adolescentes e jovens: Este kit de ferramentas adopta
o termo adolescentes e jovens para abranger todos os
jovens entre os 10-24 anos de idade.
Cascata: As etapas programáticas sequenciais (Prevenir,
Localizar, Ligar, Tratar e Reter) que a programação do
HIV para adolescentes e jovens deve seguir, a fim de
melhorar os resultados de saúde. A panóplia inclui várias
etapas e ajuda a analisar o desempenho do sistema de
saúde e os pontos de estrangulamento.
Estudos de caso: Histórias de programas a nível local,
nacional ou regional que mostram exemplos de
colaboração entre clínicas e comunidades.
Cliente: Usamos o termo cliente e não a palavra paciente
para nos referirmos a adolescentes e jovens que procuram
e necessitam de serviços de saúde.
Clínica: Qualquer estabelecimento ou serviço que preste
cuidados de saúde. Isto pode variar desde um grande
hospital distrital a uma pequena clínica local, de
internamento a ambulatório ou de serviço público a
privado. A clínica pode fornecer apenas cuidados
especializados de HIV ou oferecer um serviço de saúde
de rotina que inclua cuidados de HIV.
Comunidade: Pessoas numa área geográfica partilhada
(por exemplo, aldeia ou bairro)
Organização baseada na comunidade (CBO): Um grupo
de pessoas que trabalham em conjunto a nível local, e
não com fins lucrativos, para melhorar a vida de todos
ou de alguns dos residentes de uma comunidade. Uma
CBO pode estar registada ou não, e trabalhar, por
exemplo, no âmbito da saúde, educação ou segurança
alimentar (ou em várias destas áreas). As CBO neste kit
de ferramentas podem também referir-se a organizações
baseadas na fé com interesses semelhantes. Em relação
ao enfoque do kit de ferramentas na cascata do HIV, as
CBO de particular interesse são as que visam melhorar
a prevenção e o acesso ao tratamento do HIV para
adolescentes e jovens.

Trabalhador comunitário da saúde: Membro da
comunidade que fornece ou facilita o acesso aos serviços
básicos de saúde para os seus colegas membros da
comunidade. Isto inclui, por exemplo, trabalhadores de
saúde das aldeias, promotores de saúde, auxiliares de
saúde, e conselheiros de saúde.
Serviços abrangentes de SRHR: Estes são serviços que
permitem a todas as pessoas, independentemente da
sua nacionalidade, idade, sexo, género, orientação sexual,
saúde ou estado de HIV, fazer escolhas informadas e
livres relativamente à sua própria sexualidade e bem-estar
reprodutivo. No conjunto de ferramentas, ligamos
frequentemente os serviços SRHR aos serviços HIV, uma
vez que existe uma sobreposição entre os dois tipos de
serviços.
Confidencialidade: O acto de manter a privacidade para
adolescentes e jovens, assegurando ao mesmo tempo
que os jovens clientes estejam conscientes de qualquer
necessidade de informar os outros sobre os seus cuidados.
Lacunas: Questões que criam barreiras ao acesso ou à
prestação de tratamento e cuidados a adolescentes e
jovens.
Prestador de serviços de saúde: Alguém de qualquer
número de quadros que trabalhe como profissional no
âmbito do sistema de saúde para fornecer serviços de
HIV, SRHR e serviços de saúde mais amplos. Pode ser,
por exemplo, um médico, enfermeiro, farmacêutico ou
psicólogo.
Indicador de sucesso: Uma métrica ou ponto de dados
que mostre progresso
Condutor chave: Um indivíduo que é responsável por
assegurar que todos os aspectos da parceria estão a
avançar. Esta pessoa pode ser um membro do pessoal
de uma clínica ou CBO, ou um membro da comunidade.
Descobrimos que as parcerias são geralmente mais bem
sucedidas se houver um indivíduo que seja encarregado
de manter a parceria no bom caminho.
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Área prioritária chave: O desafio que a parceria está a
trabalhar em conjunto para resolver. Este desafio deve
ser um problema crítico que os parceiros decidam em
conjunto. Pode mudar com o tempo à medida que a
parceria e o contexto evoluem.
Envolvimento significativo: Adolescentes e jovens estão
plenamente envolvidos em todas as fases da prestação
de serviços, incluindo a tomada de decisões. É importante
que sejam capazes de se envolver em igualdade de
condições com os adultos a todos os níveis e participar
de forma independente e tomar decisões sobre aspectos
importantes da prestação de serviços.
Marco histórico: Um evento programado que indica a
conclusão de uma entrega importante de um projecto.
Os marcos são mensuráveis e observáveis e servem como
marcadores de progresso.
Oportunidades: Circunstâncias em clínicas e comunidades
que tornam possível a colaboração para melhorar a
qualidade da prestação de serviços de HIV para
adolescentes e jovens.
Organização: As clínicas, as CBO e as instituições
comunitárias são referidas de forma intercambiável como
organizações.
Producto: Algo que a colaboração produz, tal como uma
formação, um workshop ou actividades conjuntas.
Parceria: Duas ou mais organizações que trabalham em
conjunto para alcançar objectivos comun.
Papéis de colegas, incluindo mobilizador, navegador e
apoiante/mentor: Os colegas podem ser envolvidos em
múltiplos passos ao longo da cascata. Em geral, os
mobilizadores de colegas trabalham para aumentar a
procura de serviços, os navegadores de colegas ajudam
os clientes no acesso aos cuidados, e os apoiantes/
mentores fornecem informação, educação, adesão ao
tratamento e apoio psico-social frequentemente através
de sessões individuais e de grupo..
Princípios: “Formas de trabalho” que aumentam a eficácia
das colaborações clínicas-comunidades para melhores
serviços para adolescentes e jovens através da cascata
de prestação de serviços HIV.

Projecto: Um conjunto de actividades calendarizadas
que são levadas a cabo para atingir objectivos específicos.
No âmbito de C3, as parcerias clínica-comunidade
empreendem um ou mais projectos com actividades que
se reforçam mutuamente, a fim de abordar a sua área
prioritária chave.
Objectivo do projecto: O impacto esperado a longo
prazo de um projecto sobre uma área prioritária chave.
Serviço: Qualquer tratamento, cuidado ou apoio que
seja prestado a adolescentes e jovens na clínica ou
comunidade.
Parte interessada: Indivíduo ou organização que será
afectado por ou que poderá influenciar um projecto ou
serviço.
Estratégias: Acções que podem ser tomadas em resposta
a uma oportunidade de aumentar a eficácia dos serviços
para adolescentes e jovens através da cascata de
prestação de serviços HIV.
Ferramentas: Exemplos de listas de verificação, exercícios,
descrições de tarefas, agendas ou outros itens úteis que
podem ser utilizados na execução das estratégias e
abordagens descritas no kit de ferramentas.
Formação e desenvolvimento de capacidades: Utilizamos
a formação para nos referirmos a actividades destinadas
a construir competências específicas de que as pessoas
necessitam para fazer o seu trabalho, e o desenvolvimento
de capacidades como um amplo apoio dado às pessoas
para que possam crescer nas suas posições, desenvolver
as suas carreiras e assumir papéis e funções mais
avançados no futuro.
Jovens Populações-chave: Muitas vezes definidos como
quatro grupos-alvo: jovens homens que fazem sexo com
homens; jovens que vendem sexo; jovens transexuais; e
jovens que injectam drogas. Esta definição pode também
ser alargada para incluir outras populações marginalizadas,
tais como raparigas jovens e mulheres grávidas jovens.
As jovens populações-chave têm necessidades únicas que
precisam de ser satisfeitas a fim de assegurar o acesso
efectivo a serviços e cuidados.
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APÊNDICE 3

LISTA DE ACRÓNIMOS
ART

Terapia anti-retroviral

C3

Colaboração Clínica-CBO

CATS

Apoiadores do Tratamento de Adolescentes da Comunidade

CBO

Organização de base comunitária

CHW

Trabalhador comunitário da saúde

CYA

Despertar da Juventude de Chilanga

EGPAF

Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation

FBO

Organização com base na fé

HC

Conectores de Saúde

HCW

Trabalhador dos cuidados de saúde

HIV

Vírus da imunodeficiência humana

HTS

Serviços de testes do HIV

NGO

Organização não governamental internacional

LTFU

Perda para acompanhamento

MEL

Monitorização, avaliação e aprendizagem

M&E

Monitorização e avaliação

MOU

Memorando de Entendimento

MTCT

Transmissão de mãe para filho

MTG

Movendo os Postos de Gol

NGO

Organização não-governamental

IT

Tecnologia da Informação

OTZ

Operação Triple Zero

PACF

Fundo de Acção Positiva para a Infância

PATA

Paediatric-Adolescent Treatment Africa

PSP

Projecto de Apoio de Colegas

PEP

Profilaxia pós-exposição

PIF/ PIW

Fórum de Iniciação de Parcerias/ Workshop de Iniciação de Parcerias

PLHIV

Pessoas que vivem com HIV

PMTCT

Prevenção da transmissão do HIV de mãe para filho

PrEP

Profilaxia de pré-exposição

READY+

Adolescentes e Jovens Resilientes e Empoderados

SMART

Específico, Mensurável, Atingível, Relevante e Temporizado

SRHR

Saúde sexual e reprodutiva e direitos conexos

STAR

Auto-teste de África

STI

Infecção sexualmente transmissível

TAFU

Rumo a uma geração livre de SIDA no Uganda

TB

Tuberculose

UN

Nações Unidas

UNICEF

Fundo das Nações Unidas para a Infância

USAID PEPFAR

Plano do Presidente da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional
para o Alívio da SIDA

VMMV

Circuncisão médica voluntária masculina

WHO

Organização Mundial de Saúde

WITS RHI

Universidade de Witswatersrand Instituto de Saúde Reprodutiva e HIV

YCC

Clube de Cuidados com a Juventude
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APÊNDICE 4

FERRAMENTAS & MODELOS
FERRAMENTA

01

SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA SRHR E PREVENÇÃO DO HIV
O diagrama seguinte pode ser utilizado pela sua parceria clínica-comunidade para mapear
o que e onde os serviços de prevenção dos SRHR e do HIV estão a ser prestados na sua
clínica e comunidade. O exemplo demonstra como pode identificar

relações específicas entre os serviços liderados pela clínica e os serviços liderados pela comunidade. Esta ferramenta
e exercício oferece a oportunidade de ver oportunidades para fechar lacunas, bem como melhorar as ligações e
referências entre serviços, a fim de melhor servir adolescentes e jovens para as suas necessidades abrangentes de
SRHR e prevenção do HIV.
COMO UTILIZAR ESTA FERRAMENTA:
•

•

•

Serviços de Brainstorming: Numa reunião de parceria, use notas adesivas para escrever os serviços de
prevenção dos SRHR e do HIV que são fornecidos na sua clínica e em toda a sua comunidade. Estes
podem ser serviços que a sua organização ou outras organizações prestam. Use uma nota pegajosa por
serviço. Também pode utilizar notas adesivas de diferentes cores para diferentes organizações.
Traçar Serviços: Num quadro branco ou num grande pedaço de papel, desenhe um diagrama como o
que se segue. Juntos, desenhar as notas adesivas no diagrama, indicando onde os serviços são prestados.
No espaço entre os dois círculos, desenhar linhas para anotar onde já existem ligações e referências.
Discutir em conjunto: Que serviços estão em falta? Que serviços foram solicitados por adolescentes e
jovens, mas não disponíveis? Quais os serviços que não estão ligados? Onde é que os encaminhamentos
são interrompidos? Alguns serviços devem ser deslocados ou replicados no espaço da clínica ou da
comunidade?

LIGAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Sensibilização
comunitária

Distribuição PREPx

Testes e
aconselhamento
de HIV
Distribuição de
preservativos

SERVIÇOS
LIDERADOS POR
CLÍNICAS

Programa de
empoderamento
das raparigas

Programa de
competências
para a vida

Clínica móvel de
planeamento familiar

SERVIÇOS LIDERADOS
PELA COMUNIDADE

Adapted from International HIV/AIDS Alliance, Integration of HIV and sexual and reproductive health and rights.
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/old_site/507-Good-Practice-Guide-Integration-of-HIV-and-Sexualand-Reproductive-Health-and-Rights_original.pdf?1405586821
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FERRAMENTA

02

MAPEAMENTO DE POTENCIAIS PARCEIROS PARA
PROGRAMAS DE PREVENÇÃO
A seguinte ficha de trabalho pode ser utilizada por clínicas e comunidades que procuram
colaboradores para programas de prevenção do HIV centrados em adolescentes e jovens
OU para parceiros clínico-comunitários que procuram colaboradores adicionais.

COMO UTILIZAR ESTA FERRAMENTA:
•

•

Nome do
Parceiro
Potencial

Hospital
Harambee

Brainstorm de potenciais parceiros: Primeiro, faça uma lista de cada um dos potenciais parceiros.
Expanda o seu potencial conjunto de parceiros para além dos ‘suspeitos habituais’ para incluir locais
onde adolescentes e jovens se reúnem e passam o seu tempo. Estes podem incluir escolas, agências de
formação e emprego, organizações baseadas na fé e organizações que prestam serviços a jovens
populações-chave.
Análise de parceiros: Em seguida, utilize as quatro perguntas abaixo para considerar cada um dos parceiros
e determinar quem poderá ter interesse e capacidade para fornecer em conjunto consigo serviços para
adolescentes e jovens.

Detalhes de
contacto

Thandi Masito

Qual acha que
poderá ser o
nível de
interesse
deles?
Alto

Alto 073 504 6723
mzamot@
harambeehealth. Org

Apoiariam?

SIM

O que exigiriam
eles?

Assistência na
criação de procura
e encaminhamentos
para testes

Como nos
devemos
ligar?

Convocatória
para marcar
uma reunião

[Organização 2

ENVOLVIMENTO
SIGNIFICATIVO

É importante envolver adolescentes e jovens no preenchimento
da ficha de trabalho para obter uma imagem completa do que
poderá estar disponível na sua comunidade.

Serviços
prestados? a
eles?

Testes HIV
PrEP
SRHR
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FERRAMENTA

03

DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES DE MOBILIZADOR DE COLEGAS & RECRUTAMENTO
Esta descrição de funções pode ser modificada para outras funções de colegas, incluindo
navegadores e apoiantes/mentores de colegas.

Os mobilizadores de colegas geram procura através da partilha de informação, criando interesse e normalizando
a aceitação na comunidade dos serviços de
saúde HIV e SRHR. Os mobilizadores de colegas podem ser o primeiro ponto de contacto para adolescentes e
jovens que estejam a considerar as suas necessidades de saúde, e a sua capacidade de fornecer informações,
responder a questões sensíveis e exibir um tom de não julgamento é extremamente importante para localizar
adolescentes e jovens que vivem com o HIV.
COMO UTILIZAR ESTA FERRAMENTA:
•

•

•

•

•

Explorar considerações-chave sobre a contratação de um mobilizador de colegas: Identificar o papel
de um mobilizador de colegas no seu programa e necessidades de colaboração. Considere o nível razoável
de apoio que pode prestar, ao mesmo tempo que gere as preocupações éticas de contratar ou envolver
pessoal de colegas e manter uma estrutura de apoio e empoderamento
Modificar a descrição das funções: Utilize o modelo como guia para desenvolver um papel de mobilizador
de colegas para a sua colaboração clínica-comunidade. Ao modificar a descrição do trabalho, considere
tanto as suas necessidades de colaboração como o apoio que tem capacidade para prestar. As descrições
de funções darão aos futuros colegas uma ideia clara do que o papel implica, bem como a direcção
quando o papel for assumido.
Distribuir a descrição das funções: Utilize os canais à sua disposição para divulgar a posição de mobilizador
de colegas. Pode utilizar a afixação directa, tais como quadros de avisos comunitários, quadros de avisos
escolares e comunicação móvel. Pode também pedir referências a membros de confiança da comunidade,
tais como professores, líderes religiosos e líderes tradicionais.
Entrevistar e seleccionar: É importante ter uma conversa com possíveis mobilizadores de colegas para
aprender sobre as suas motivações e dizer-lhes mais sobre o papel e as responsabilidades. Poderá querer
criar uma comissão para levar a cabo o processo de selecção, de modo a que o processo seja objectivo
e justo.
Formação e apoio: Os mobilizadores de colegas necessitam de formação e apoio contínuo para serem
eficazes, particularmente através de tarefas emocionalmente exigentes. Considere com a sua equipa
quem providenciará a formação contínua, supervisão e apoio a estes membros-chave da sua equipa.
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DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES DE MOBILIZADOR DE COLEGAS

[Nome da organização]
[Nome do projecto]
Título do trabalho: Mobilizador de colegas
Estipêndio: [Inclua aqui o estipêndio]
Dias e horários: [Incluir dias e horas aqui] Localização: [Incluir clínica e morada aqui]
Relatar para: [Incluir nome aqui]
Objectivo/resumo do trabalho: O mobilizador de colegas trabalhará com a clínica e as equipas
comunitárias para aumentar a sensibilização e o conhecimento na [comunidade local] sobre a
testes e o tratamento do HIV.

Qualificações:
[Requisitos mínimos de educação]
[Requisitos linguísticos]
Desejo de envolver as pessoas e fazer a diferença na vida dos outros;
Capacidade de dar prioridade à confidencialidade e às necessidades dos clientes;
Comportamento rápido e profissional para todas as actividades.

Deveres e responsabilidades:
Participar na formação de mobilizadores para aprender os princípios básicos do HIV e competências
de mobilização de colegas;
Ajudar no planeamento de campanhas e eventos comunitários;
Participar em campanhas e eventos comunitários para encontrar potenciais clientes;
Fornecer informação sobre os benefícios da testes do HIV;
Desenvolver encaminhamentos para clientes que procuram encaminhamentos de saúde;
Acompanhar com encaminhamentos e assegurar que os clientes tenham acesso a serviços de
saúde e HIV adequados;
Participar em reuniões de planeamento e melhoria contínua com o pessoal da clínica e da
comunidade
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FERRAMENTA

VOUCHERS & E-VOUCHERS

04

Vouchers e e-vouchers (códigos de telemóvel ou digitais distribuídos através de mensagem
de texto ou WhatsApp) têm demonstrado facilitar as referências e recrutar clientes com
perfis de risco mais elevados para testes e tratamento.63 Embora os esquemas de incentivos
possam aumentar o custo da prestação de serviços, e possam exigir financiamento público ou privado, isto pode
ser compensado por uma relação custo-eficácia global de um programa.
COMO UTILIZAR ESTA FERRAMENTA
•
•
•
•
•
•
•

Determinar quais os serviços que serão cobertos por vouchers. Serviços SRHR, testes, aconselhamento
e/ou acompanhamento de testes positivos para determinar o tratamento
Considerar uma recompensa ou reembolso para cada voucher resgatado, tais como custos de transporte
ou saldo de telefone
Determinar pontos de distribuição, tais como locais de ensaio, escolas, instituições religiosas, centros
de juventude e outros locais onde estão presentes populações chave jovens
Decidir sobre políticas, tais como quantos vouchers cada cliente receberá e se será encorajado a passar
vouchers extra a amigos e familiares
Desenvolver um sistema de referenciamento que atribua um código único para cada voucher. Assegurar
que o pessoal é capaz de capturar o código quando o voucher é resgatado.
Conceber e produzir vouchers visualmente atractivos que sejam fáceis de reproduzir e distribuir (ver
os exemplos abaixo)
Monitorizar continuamente a utilização do voucher e a sua autenticidade
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FERRAMENTA

05

PANFLETO DE REFERÊNCIA DE NAVEGAÇÃO POR COLEGAS
Um panfleto pode ser utilizado pelo pessoal das instalações para ligar os Navegadores de
Colegas aos clientes quando os navegadores não estão imediatamente disponíveis. O
panfleto explica como o navegador pode responder a perguntas e ajudá-los a aceder aos
serviços na clínica.

COMO UTILIZAR ESTA FERRAMENTA
1. Desenhe um panfleto para a sua colaboração: Utilize o panfleto de amostras abaixo para conceber um panfleto
personalizado para a sua colaboração. Inclua informação sobre o seu programa de navegação por colegas e
forneça áreas onde os prestadores de serviços de saúde possam escrever a informação necessária para os
clientes se ligarem aos navegadores por colegas
2. Desenvolver um protocolo para a entrega de referências de panfletos aos navegadores de colegas: Assegurar
que os navegadores de colegas recebam a parte do formulário de referência do panfleto no prazo de 24 horas
após a sua recepção pelo cliente. Desenvolver um protocolo de como e dentro de que prazo os navegadores
de colegas devem contactar os seus novos clientes. Assegurar que os navegadores de colegas sejam apoiados
no processo de encaminhamento
3. Apresentar o panfleto aos prestadores de serviços de saúde: Realizar uma reunião de sensibilização com o
pessoal das instalações para introduzir o panfleto e como será utilizado para ligar os navegadores dos colegas
aos jovens clientes. Explicar que o panfleto deve ser entregue aos clientes com o formulário de encaminhamento
removido para ser entregue aos navegadores de colegas.
4. Imprimir e disponibilizar na unidade de saúde: Assegurar a disponibilidade de cópias nas instalações e a sua
exposição proeminente nas áreas onde os jovens clientes serão servidos

Aviwe Technical Assistance for HIV Programming
Clearinghouse-A project by WITS RHI (http://aviwe.wrhi.
ac.za/health-connector-programme-2/)

A P Ê N D I C E S | Kit de Ferramentas para Adolescentes C3

FERRAMENTA

06

DICAS PARA A COMUNICAÇÃO COM ADOLESCENTES E
JOVENS

Uma boa comunicação é fundamental para trabalhar com e ao lado de adolescentes e
jovens. Um diagrama como o que se segue pode ajudar a lembrar aos prestadores de
serviços de saúde, ao pessoal da comunidade e aos colegas o que funciona e o que não funciona para comunicar
mais eficazmente com os seus jovens clientes.
COMO UTILIZAR ESTA FERRAMENTA
1. Incluir este diagrama nos materiais de formação: Utilizar
o diagrama de amostra (ou uma versão modificada) em
materiais de formação concebidos para prestadores de
serviços de saúde, pessoal da comunidade e/ou colegas
que irão trabalhar com adolescentes e jovens
2. Afixar este diagrama nas salas de reunião e pessoal:
Imprimir e afixar o diagrama em locais de destaque
nas instalações de saúde, gabinetes comunitários e
salas de reunião

From Aviwe Technical Assistance for HIV
Programming Clearinghouse-A project by WITS RHI,
YCC training slide. (http://aviwe.wrhi.ac.za/healthconnector-programme-2/)
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FERRAMENTA

07

GUIA DO FACILITADOR DO GRUPO DE APOIO AO
ADOLESCENTE

Os prestadores de serviços de saúde e os seus colegas devem receber formação completa
antes de liderarem grupos de apoio e conduzirem sessões de apoio psico-social. Segue-se
um exemplo de como um grupo de apoio pode ser dirigido por um prestador de serviços de saúde ou por um
mentor/parceiro de apoio.
COMO UTILIZAR ESTA FERRAMENTA
1. Utilição numa sessão de apoio: O guia do facilitador abaixo pode ser utilizado numa sessão de apoio de grupo
com adolescentes e jovens vivendo com HIV. Dependendo do período de tempo, esta sessão pode ser feita
na totalidade ou ao longo de várias sessões mensais.
2. Utilização numa sessão de formação para facilitadores de colegas: O guia do facilitador também pode ser
utilizado numa sessão de formação para colegas que estejam a aprender a facilitar sessões de grupo de apoio.
O guia pode ser utilizado como exemplo de uma sessão e pode ser perguntado aos colegas como utilizariam
e/ou modificariam as perguntas para o seu público

Extracto nas páginas seguintes de MSF Paediatric Risk of Treatment Failure, 2018. https://samumsf.org/sites/default/
files/2018-10/HIV%20Paediatric%20HIV%20Risk%20of%20Treatment%20Failure.pdf
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Sessão do Grupo de Apoio ao Adolescente (GS)
Grupo alvo

Todos os doentes adolescentes (12-19 anos)

Horário

Imediatamente após a chegada: 12:30pm

Duração

45 min

Modo

Grupo

Ferramentas

Sinais de acordo/desacordo para a parede

Passo 1: Introdução:
• Apresente-se como o facilitador
• Explicar aos pacientes porque estão no grupo de apoio:
“Todos nós aqui temos uma coisa em comum e que é que todos nós temos uma elevada carga viral.”
• Explicar:
“Como jovens, pode sentir-se muito difícil tomar os seus ARV todos os dias por muitas razões. Esperamos
que através destas sessões de grupo e das vossas discussões individuais com o vosso médico e enfermeiro,
possamos ajudar a torná-lo um pouco mais fácil.”
• “Alguns de vós já estiveram no grupo de apoio antes e para outros esta é a vossa primeira vez. Em cada sessão,
discutiremos temas gerais em torno da adesão. No entanto, de cada vez surgirão novos temas e haverá coisas
novas a partilhar.”
• Peça aos adolescentes que participaram em sessões anteriores que o ajudem com os novos membros - eles
podem ajudar a orientar os novos membros e dar apoio.
• Assegure aos adolescentes que eles terão a sua consulta clínica individual com o médico e a enfermeira após o
grupo de apoio.
• Assegure a confidencialidade por si próprio, pela enfermeira, pelo médico e entre os pacientes que assistiram ao
grupo.
• Os membros do grupo de apoio não devem fazer juízos de valor uns para os outros.
Passo 2: Discutir a flexibilidade na tomada de ARVs:
• “Tomar ARVs todos os dias é difícil. A boa notícia é que os horários durante o dia em que se toma o medicamento
se tornaram mais flexíveis. Já não é necessário tomar os seus ARVs exactamente à mesma hora todos os dias (por
exemplo, às 7 da manhã e às 19 da noite). Pode haver uma ou duas horas de flexibilidade”. Além disso, se quiser alterar
o seu horário aos fins-de-semana, pode fazê-lo (por exemplo, se tiver tendência para dormir até tarde nos dias de
fim-de-semana). No entanto, ainda é importante tomar o seu medicamento todos os dias e não perder doses.
Passo 3: Discutir a Barreira: Misturar Vida Social com Tomar ARVs:
• Explicar:
“Aqui somos todos jovens, as nossas vidas são diferentes das dos nossos pais e das nossas irmãs e irmãos
mais velhos. Muitos de nós estamos na escola, temos muitos amigos, namoramos, como sair e socializar”
“As nossas vidas são muitas vezes complicadas, o que pode tornar mais difícil tomar ARV.”
• Discutir situações sociais que dificultam a tomada dos seus ARV
“Que situações sociais tornam difícil tomar os seus ARVs?”
(Se ninguém der um exemplo, pergunte sobre sair com amigos e tomar ARVs.)
• Discutir as relações:
“Muitos de nós temos namorados ou namoradas. Mudamos os nossos parceiros quando não estamos
satisfeitos com a nossa relação ou conhecemos alguém de quem gostamos mais.”
“Como é que ter um namorado ou uma namorada pode dificultar a tomada dos vossos ARV?”
“Que planos fizeram no passado para ajudar?”
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Passo 4: Discutir a Barreira: Estigma e Lidar com o Stress:
• Introduzir o jogo “concordar” ou “discordar”: Vamos participar numa actividade em que deixa os seus pés falar. Notará
de um lado da sala que temos um sinal a dizer ‘Concordo’ e do outro lado um sinal a dizer ‘Discordo’. Vamos todos
para o meio e quando eu fizer uma pergunta, deixem os vossos pés responder à pergunta.

□
□
□
□

Sente que existe discriminação contra os jovens com HIV?
A discriminação com base no estado serológico do HIV é justa?
Alguma vez se sentiu discriminado por alguma razão?
Parou uma amizade porque pensava que a pessoa o estava a discriminar?

• De volta ao grupo sentado, pergunte:

□
□
□
□

“O que é o estigma?” “O que é a discriminação?”
“De que forma é possível ser discriminado?”
“Discutir como se sente ser discriminado.”
“O que podemos fazer para lutar contra o estigma e a discriminação devido ao seu estado de
seropositividade?”

Passo 5: Planear o Caminho a Seguir:
• Explique novamente que, após a sessão, todos os pacientes irão ver o médico e a enfermeira individualmente na
clínica.
• Explique que irão assistir a este grupo de apoio cada vez que comparecerem à intervenção. Cada vez que vierem,
assistirão primeiro ao grupo de apoio e depois serão vistos individualmente pelo médico e pela enfermeira.
• Pedir aos novos pacientes que fiquem para trás depois do grupo.
• Terminar a sessão com uma mensagem positiva e reforçada.
Pontos Orientadores para a Facilitação do Grupo:
• É importante que os pacientes sintam que a sessão é uma experiência de aprendizagem e um momento em que
podem partilhar os seus sentimentos e preocupações. Não é um momento para culpar e apontar o dedo.
• Tente não colocar novos pacientes no local. Não pergunte a um novo paciente “O que tem feito de errado? É possível
identificar um problema sem culpas ou uma pergunta tão directa.
• Deixe os doentes falar a maior parte do assunto.
Passo Extra com Pacientes do Novo Programa:
• Explicar o seguinte:
“São novos pacientes para esta clínica. Depois desta curta sessão, irá consultar o médico e a enfermeira. A equipa
ajudá-lo-á com quaisquer dificuldades que possa estar a ter com o seu tratamento e discutirá uma série de passos
que o poderão ajudar a planear o seu tratamento.”
“Gostaríamos que se preparasse um pouco enquanto espera.”
“Por vezes podemos lutar com pensamentos negativos quando estamos a tomar o tratamento todos os dias
durante muito tempo”. Pode ajudar a pensar nas coisas positivas da sua vida e nos seus sonhos para o futuro,
quando fizer o seu tratamento.”
“Enquanto espera, por favor, pode pensar:

□
□

O que gostaria de fazer quando for mais velho.
Quais são as três coisas que deseja fazer no futuro?

• Fechar com uma mensagem encorajadora:
“Este é o início de uma jornada de trabalho em conjunto para tornar um pouco mais fácil tomar o tratamento ARV,
estamos aqui para o ajudar e apoiar tanto quanto precisar de nós.”
Nota: O conselheiro não deve discutir estas questões com o doente. Estas são perguntas que serão discutidas individualmente com o médico/enfermeiro.
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CARTAZ DO CLUBE/GRUPO DE APOIO À JUVENTUDE &
CARTÕES DE CALENDÁRIO
A participação em grupos de apoio é fundamental para a formação de grupos e o apoio à
adesão. Os instrumentos abaixo indicados podem ser utilizados numa clínica ou num ambiente
comunitário para anunciar sessões de grupos de apoio e para lembrar aos adolescentes e
jovens vivendo com HIV as datas dos grupos de apoio.

COMO UTILIZAR ESTA FERRAMENTA
1. Imprimir, laminar e reutilizar cartazes: Os cartazes são reutilizáveis e devem ser impressos e laminados. Utilizar
um marcador de quadro branco/khoki para indicar a data, hora, nome do clube e local. Afixar num local onde
adolescentes e jovens verão quando estiverem a assistir a visitas a clínicas ou eventos comunitários.
2. Imprimir e distribuir cartões de calendário nas sessões do clube de aderência: Os cartões de calendário podem
ser impressos em dois lados. As datas devem ser circuladas para cada sessão mensal do grupo de apoio. Os cartões
podem ser impressos para serem transportados no bolso, carteira ou bolsa de um cliente para referência.
3. Enviar mensagem de texto móvel ou lembretes WhatsApp: Para além de cartazes e cartões de calendário, o
pessoal das instalações e/ou colegas podem achar útil o envio de lembretes móveis aos participantes do clube.

Fonte: Aviwe Technical Assistance for HIV Programming
Clearinghouse-A project by WITS RHI http://aviwe.wrhi.ac.za/
category/clearinghouse/adolescent-innovations-project/adolescentinnovation-project-resources/
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ANÁLISE DE ÁRVORE DE PROBLEMAS
Tempo permitido: 3 horas
Participantes: Condutor-chave, com a ajuda de outros membros da equipa. Poderá querer convidar
membros dos seus grupos de clientes e/ou membros de outros grupos de interessados a juntarem-se
a si para este exercício.

COMO UTILIZAR ESTA FERRAMENTA
1.

Definir o problema: Comece com o que a informação que reuniu lhe está a dizer. Discutir com o grupo:
onde vê as lacunas ao longo da continuação? Onde estão os seus maiores desafios? Descubra o máximo
que puder para compreender como cada um destes desafios é um problema, e a extensão do problema.
Onde, por exemplo, ao longo da continuação de prevenção e tratamento, se verificam as maiores quedas
e quais são os pontos críticos de entrada na cascata onde está a sentir problemas e barreiras?

2.

Encontre as causas do problema: Agora, desenhe o tronco de uma árvore no seu papel de flip chart e
escreva a declaração do problema no tronco. Como grupo, identifique as principais causas do problema.
Desenhe estas causas ao longo das grandes raízes da árvore, indicando que são problemas de ‘raiz’.
Seleccione uma das causas. Pergunte a si próprio ou a outros, ‘Porque pensa que isto acontece? Esta
pergunta ajudá-lo-á a identificar as causas secundárias. Escreva as causas secundárias como pequenas
raízes que saem da raiz maior da árvore. Repita o processo para cada uma das causas principais.

3.

Encontre os principais efeitos do problema: A seguir, comece a identificar os principais efeitos do
problema. Escreva cada efeito como grandes ramos da árvore. Seleccione um dos efeitos principais.
Pergunte a si mesmo ou a outros, “Porque pensa que isto acontece?” e identifique os efeitos secundários.
Escreva os efeitos secundários como ramos pequenos que saem do ramo maior da árvore. Repita o
processo para os outros efeitos principais.

Quando estiver concluído, considere o que a árvore de problemas mostra. Por exemplo, como é que as causas e
os efeitos se relacionam uns com os outros?
Adaptado de International HIV/AIDS Alliance; 2006.
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MODELO MOU
Tempo estimado: 2 horas
Participantes: Condutor-chave, bem como pessoas identificadas como signatárias na Ferramenta 15.

COMO UTILIZAR ESTA FERRAMENTA
O MOU deve ser redigido por uma das organizações pouco depois do Workshop de Iniciação à Parceria, e depois
revisto pela organização parceira. Uma vez que tanto a clínica como o CBO estejam satisfeitos com o acordo, duas
cópias do MOU devem ser assinadas por ambas as partes, e uma cópia final deve ser entregue a cada organização.

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
Este Memorando de Entendimento (MOU) estabelece os termos e o entendimento entre
________________ e ________________ para colaborar em ______________________________________.
Interesses partilhados
Área de prioridade chave
Tipo de parceria
Papéis e responsabilidades
Financiamento
Duração
Informação e assinaturas de contacto

Actividade

Parceiro 1

Parceiro 2

Tomada de decisões
Agendamento de
reuniões
Actividades do
dia-a-dia

M
A
EX

O
L
P
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GRÁFICO DE GANTT
Tempo permitido: 2-3 horas
Participantes: Membros da parceria
Materiais necessários: Modelo de gráfico de Gantt copiado da parte de trás deste kit de ferramentas

COMO UTILIZAR ESTA FERRAMENTA
Uma das ferramentas utilizadas pelos projectistas é um gráfico de Gantt. (Chama-se gráfico de Gantt porque foi
concebido por um engenheiro chamado Henry Gantt nos anos 1910). Uma das vantagens de um gráfico de Gantt
é que se pode ver como algumas acções e actividades se sobreporão a outras no decurso de um projecto.
Pode atribuir o gráfico de Gantt a um ou dois membros da sua equipa de projecto e depois rever o esboço do
diagrama como uma equipa, ou pode preencher o diagrama em conjunto numa sessão de planeamento conjunto.

Informação e
assinaturas de
contacto

Actions

Responsible
Person

Month 1
1

2

3

Month 2
4

5

6

7

Month 3
8

9

10 11 12

Gestão de
Projectos
PIW
Seleccionar Áreas
Chave Prioritárias
Actividade 1
Actividade 2

Actividade 3

Source: Adapted from Geyer, Y.
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MODELO DE ORÇAMENTO
Tempo estimado: 2-3 horas
Participantes: Membros “responsáveis” da equipa da parceria

COMO UTILIZAR ESTA FERRAMENTA
Trabalhe com o seu parceiro para fazer um brainstorming das categorias de recursos que necessitará para o seu
projecto. A nuvem de palavras é apenas uma ilustração - a sua lista será única para o seu projecto. Uma vez concluída
a sua brainstorming, deverá identificar o que está ou poderá estar disponível para si.

Actividade

Item

Unidades Quantidade

# de
Custo de
Unidades unidades

Custo total

pessoal
gestor de Programa

mês

formadores
trabalhadores de SaÚde da Comunidade

Actividade 1:

SUBTOTAL

Actividade 2:

SUBTOTAL

TOTAL

12

1

R20,000

R240,000
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MODELO DE AGENDA DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO
Tempo permitido: 2-3 horas
Participantes: T odos os actuais e futuros membros do pessoal que estarão envolvidos no projecto, bem como
os membros-chave da parceria
Materiais necessários:Impressão dos principais documentos de parceria

COMO UTILIZAR ESTA FERRAMENTA
Trabalhe com o seu parceiro para desenvolver uma agenda para a sua reunião de ‘lançamento’. A ordem de trabalhos
abaixo é apenas um exemplo. Pode incluir pontos da agenda que são úteis para o seu projecto.

AGENDA
Nom do projecto:
Parceiros:
Data de reunião:
Hora de reunião:
Local de reunião:
1. Apresentações: breves introduções dos participantes da reunião, incluindo o seu título de
trabalho e papel no projecto
2. Visão geral do projecto: uma visão geral do projecto incluiria:
•

História da parceria e do projecto: porque é que esta parceria e este projecto são
necessários?

•

Área prioritária chave, qual é o problema que queremos resolver em conjunto, o objectivo
do projecto e os indicadores de sucesso

•

Apoiantes e financiadores do projecto

3. Cronograma do projecto: plano de projecto de alto nível
•

Actividades e productos

•

Plano de trabalho (gráfico GANTT) e cronograma

•

Mecanismos de acolhimento de reuniões regulares, partilha de informação, registo de
informação, partilha de dados e relatórios

4. Funções e responsabilidades da equipa do projecto: distribuir e discutir uma lista de membros
da equipa do projecto, as suas informações de contacto, e funções/responsabilidades. Não
se esqueça de apresentar o gestor do projecto se existir um.
5. Próximas etapas: instruções específicas sobre o que está a acontecer a seguir, incluindo o
que se espera que cada pessoa façaQ&A
6. Gratidão: expressar agradecimento pelos membros da equipa e pelos papéis que estão prestes
a assumir.

O
L
P
M
A
EX
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MODELO DE RELATÓRIO DE PROGRESSO
TEMPO ESTIMADO: 4 horas
PARTICIPANTES: ‘Membros “Responsabilizados” e “Responsáveis” da parceria

COMO UTILIZAR ESTA FERRAMENTA
Complete a tabela para cada actividade de projecto. Descreva o seu progresso para cada actividade. Escolha um
estado para cada actividade (realizada, em progresso, ou não iniciada).

Actividade
Estado

Progresso

O que está a
funcionar?

Descrição/Notas
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MODELO DEPLANO DE COMUNICAÇÃO
TEMPO ESTIMADO: 2-3 horas
PARTICIPANTRS: ‘Condutor chave’ e ‘Responsável’ membros da equipa

COMO UTILIZAR ESTA FERRAMENTA
Com o seu parceiro, pode utilizar o modelo para desenvolver o seu plano de comunicação de parceria.

Potencial
Campeão

Tipo de Campeão
(Executor, Doador,
Abridor de Portas)

Que papel prevemos
para o Campeão?
(Fiduciário,
Conselheiro, Patrono,
etc.)

Quem irá
contactar o
potencial
campeão?

Até quando?
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APÊNDICE 5

LISTA DE COLABORAÇÕES CLÍNICAS-COMUNIDADE
País

Parcerias entre

Quénia

Rede de Questões Éticas e Legais do Quénia sobre HIV/AIDS (KELIN) and Fundo Médico
e Educativo Kisumu (KMET)

Quénia

OGRA Foundation and Muhoroni County Hospital

Quénia

Projecto de Apoio aos Colegas e Hospital do Sub-Condado de Nyandiwa

Quénia

Hospital do Sub-Condando de SOTENI & Ambira

Quénia

Moving the Goalposts(MTG) e do Centro de Saúde de Ganze

Quénia

MOCOWESO and Moi’s Bridge Medical Clinic

Quénia

Centro Olímpico da Juventude de Kisumu (KYOC) e hospital do sub-condado de Migosi

Quénia

Centro de Saúde de Miniambo e WOFAK

Quénia

Programas de Desenvolvimento de St Joseph e Centro Médico St Joseph

Zâmbia

Organização Comunitária de Saúde Pride (PRICHO) e Centro de Saúde Rural de Chanyanya

Zâmbia

Organização Comunitária de Saúde Pride (PRICHO) e Centro de Saúde Rural de Chaganza

Zâmbia

Associação de Iniciativa Criativa Kabangwe (KCIA) e Posto de Saúde Chaganza

Zâmbia

Associação de Iniciativa Criativa Kabangwe (KCIA) e Posto de Saúde Shifwankula

Zâmbia

Tiny Tim & Friends CBO e Clínica Tiny Tim and Friends

Zâmbia

Tiny Tim & Friends CBO e Clínica George

Zâmbia

Chilanga Youth Awake (CYA) e Clínica Kazimva

Zâmbia

Grupo de Apoio Mapalo e Centro de Saúde Chipulusuku

Zâmbia

Organização Nutricional Ndola (NNO) e Clínica Kawama

Zambia

Latkings e Chawama hospital de 1º nível

Zambia

Organização Nutricional Ndola (NNO) e Clínica Kawama
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