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Introdução

� A provisão ótima de programas de prevenção da transmissão do HIV de mãe para filho (PTV) é um desafio, inclusive em

Moçambique

� SAIA (Análise de Sistemas e Melhoria de Abordagem) é uma abordagem de engenharia de sistemas baseada em evidências

que demonstrou melhorias na cascata de PTV em estudos anteriores realizados na Costa do Marfim, Quênia e Moçambique.

� Para facilitar a expansão e melhorar a integração nos sistemas de gestão de rotina, o estudo SAIA-SCALE avalia a

implementação do SAIA às unidades sanitárias da província de Manica, pelas supervisoras distritais de saúde materno-infantil

e com apoio externo mínimo.

� SAIA-SCALE usa a estrutura RE-AIM para avaliar determinantes essenciais para o impacto na saúde pública que são

relatados com pouca frequência. Neste artigo relatamos o alcance, adoção, implementação e manutenção da intervenção.

Objectivo
� Avaliar o Alcance, eficácia**, adoção, implementação e manutenção da abordagem SAIA nas unidades 

sanitárias do estudo;

**Resultados	de	eficácia ainda	não	disponíveis



Métodos: Desenho de estudo

� O SAIA-SCALE foi implementado como um ensaio 

randomizado de cluster de cunha escalonada (Stepped-

Wedge) em 36 unidades sanitárias abrangendo todos os 12 

distritos da província de Manica;

� Selecionadas as 3 unidades sanitárias com maior volume

(com base nas primeiras consultas pré-natais no ano

anterior à randomização do estudo) que oferecem serviços

de PTV em cada distrito foram selecionadas para inclusão

no estudo.

� Os distritos foram a unidade de randomização para o

momento da introdução da intervenção.

� A intervenção foi introduzida em 12 unidades de saúde de quatro distritos a cada ano ao longo de três rondas, começando em abril de 

2018 e terminando em março de 2021;

� Relatamos a proporção de unidades de saúde e a proporção estimada de pares mãe-bebê que foram alcançados ; a proporção e 

determinantes de distritos e instalações que adotam a intervenção; fidelidade aos elementos centrais de implementação nos primeiros 

12 meses de implementação; e a proporção de instalações que mantêm os elementos centrais da intervenção além de 12 meses.

� A eficácia do programa SAIA-SCALE nos resultados em cascata será relatada em uma publicação posterior. 



Métodos: Descrição do programa SAIA-SCALE

A estratégia de implementação da SAIA inclui componentes principais :

I. Mapeamento em cascata para identificar lacunas e áreas para melhoria na

cascata de PTV;

II. Mapeamento de processos para mapear o fluxo de pacientes através da cascata

de PTV;

III. Melhoria contínua da qualidade (CMQ) para testar microi-ntervenções

projetadas para melhorar o processo e os resultados da PTV.

� A integração da SAIA em sistemas de gestão de rotina foi projetada com a

intenção de melhorar a capacidade da SAIA de ser integrada, ampliada e

sustentada com o mínimo de suporte externo.

� Antes da implementação, as supervisoras distritais do SMI foram treinados na

abordagem SAIA pelo pessoal de estudo da HAI, para liderar as equipes das

unidades sanitárias na implementação do estudo;

� Realização de visitas mensais às unidades sanitárias do estudo para realização do

ciclo SAIA com apoio das enfermeiras da HAI durante os primeiros 12 meses

(fase intensiva);

� Após a fase intensiva de 12 meses, os distritos passaram para uma “fase de

manutenção” na qual as supervisoras distritais lideraram os ciclos SAIA de

forma independente e com apoio externo limitado.

Apoio externo aos supervisores 

distritais

Fase 

intensiva

Fase de 

manutenção

Agenda visitas de 

mentoria/supervisão
●

Transporte para visitas de 

mentoria/supevisão ●

Participação de enfermeiras 

do estudo externo em visitas 

de orientação

●

Check-ins de telefonemas 

externos com supervisores 

distritais

● ●

Ajudas de custo por dias no 

campo
● ●

Reembolso de transporte por 

dias no campo
●



Impacto 
real

Alcance:

Proporção de unidades de 
saúde e população 

abrangida pelo estudo 

Eficácia

Adoção:

Proporção e determinantes 
dos distritos e equipamentos 

que adotam a intervenção
Implementação:

Elementos essenciais do 
sucesso e fracasso da 

implementacao

Manutenção:

Proporcao de distritos 
que sustentam a 

intervencao conforme 
projectada em 12, 24 

e 36 meses

Métodos: A Estrutura RE-AIM

Eficácia:

Efeito	nas	medidas	do	
processo	de	PTV	e	

eficácia	da	Opção	B+	no	
nível	individual	

Verdadeiro 

“impacto na 
saúde 

pública ”*

Glasgow RE, et al. 1999. Avaliando o impacto na saúde pública das intervenções 

de promoção da saúde: o quadro RE-AIM. Am J Saúde Pública

Motivação:

• A eficácia é uma medida incompleta do 

verdadeiro impacto de uma 

intervenção;

• Como quantificamos melhor o impacto 

real?



Resultados RE-AIM: Alcance e Adoção 

R
• Proporção	de	unidades	de	saúde	e	população	na	província	de	

Variável de alcance
Alcançado por SAIA-SCALE

n (% do total de Manica durante o período de estudo)

Unidades de saúde do setor público 36 (29%)

Primeiras consultas pré-natais 206.916 (53%)

Estimativa total de gestações 206.916 (49%)

Partos institucionais 146.634 (52%)

Total de nascimentos estimados 146.634 (37%)

� Determinantes de adoção: duas subescalas de Prontidão Organizacional para Mudança (ORIC):

o Compromisso com mudança: 4.81/5 (decisão compartilhada para implementar SAIA nas unidades sanitarias do 

estudo)

o Eficácia da mudança: 4,78/5 (crença compartilhada em sua capacidade de implementar SAIA)

A
• Proporção	e	determinantes	de	distritos	e	US’s	que	adotam	a	intervenção

Variável	de	adoção Valor

Distritos	e	unidades	de	sanitárias	que	participam	de	
treinamento	e	iniciam	ciclos	de	análise	e	melhoria

100%	de	adoção	por	distritos	alvo	(12/12)	e	unidades	
sanitárias	(36/36)



Resultados RE-AIM: Implementação e Manutenção

I
Elementos	centrais	e	determinantes	dos	sucessos	e	fracassos	da	implementação

M Proporção	de	distritos	que	sustentam	a	intervenção	conforme	projetado	em	12,	24	e	36	meses

Chimoio

Macate
Manica

Gondola

Barué

Macossa

Sussundenga 

Vandúzi

Tambara
Guro 

Machaze 

Mossurize

Fase intensiva Fase de Manutencao 



Resultados RE-AIM: Implementação e Manutenção

Indicadores de mentoria e plano de acção Intensivo Manutenção

Visitas de mentoria por instalação-mês (média) 1.10 1,00

Participação da equipe da instalação por visita de orientação 

(média)
6,57 7,58

Planos de trabalho criados (total, 2018–2021) 429 432

por unidade de saúde (média) 11,9 12,0

Microintervenções propostas (total, 2018–2021) 967 719

por plano de trabalho (média) 2.3 1,7

Implementação do plano de trabalho

Totalmente, n (%) 237 (57%) 221 (55%)

Parcialmente, n (%) 146 (35%) 126 (31%)

Não (%) 34 (8%) 57 (14%)

Categorização de microintervenções

Organização de serviços b , n (%) 327 (34%) 267 (37%)

Educação do paciente c , n (%) 472 (49%) 335 (47%)

Melhoria da comunicação da equipe, n (%) 42 (4%) 32 (4%)

Melhoria e uso da qualidade de dados, n (%) 237 (25%) 174 (24%)



Discussão

� A selecção das 3 unidades santarias com maior volume de consultas por distrito permitiu (29% do total das unidades

sanitárias públicas da província de Manica) permitindo cobrir 53% das primeiras consultas pré-natais e 52% dos

partos institucionais durante o período do estudo, entretanto, não foi possível atingir unidades sanitárias localizadas

em zonas mais remotas da província, que constituem a maioria;

� Resultados da pesquisa de prontidão organizacional indicaram que os profissionais de saúde sentem-se altamente

comprometidos e confiantes na capacidade de seus pares de implementar a estratégia SAIA. Isso está de acordo

com os indicadores de adoção – já que 100% dos distritos e unidades de saúde incluídos no estudo adotaram a

intervenção SAIA;

� As visitas de supervisão, o desenvolvimento do plano de trabalho e a implementação das tarefas do plano de

trabalho proposto foram relativamente estáveis desde a implementação intensiva até a fase de manutenção (redução

de 1,5 visitas na fase intensiva para 1 visita na fase de manutenção em média), e a adoção de microintervenções na

prática de rotina reduziu de 70% para 62%. Isso pode ser motivado pela ausência do pessoal de apoio durante a fase

de manutenção, o que pode indicar uma queda na motivação dos profissionais de saúde ao longo do tempo devido à

longa duração da exposição à SAIA e/ou devido à ausência de pessoal de pesquisa externo nos ciclos mensais do

SAIA.

Objectivo

� A rotatividade de pessoal no nível distrital provavelmente interromperia a implementação durante a fase de manutenção,

caso em que seria necessária uma intervenção de reforço e treinamento adicional;

� Aproximadamente metade das microintervenções testadas estavam relacionadas à educação dos pacientes, isso pode indicar
que as microintervenções foram selecionadas para abordar uma das principais barreiras para o aumento bem-sucedido da

PTV, que é a retenção nos cuidados pós-parto;

� No entanto, também pode indicar o foco na responsabilidade individual do paciente, em vez de problemas sistêmicos mais

caros e difíceis de resolver. O foco na educação do paciente sobre questões sistêmicas não é exclusivo do nosso estudo. Uma
revisão de intervenções de tradução de conhecimento publicadas descobriu que a educação do paciente era o tipo mais

comum de intervenção, com 58% das intervenções no nível do paciente (versus sistema de saúde ou provedores) (Tricco AC
et al, 2016).

� A segunda categoria mais comum de microintervenções no SAIA-SCALE foi a organização do serviço (incluindo a
reorganização do serviço, como a mudança de tarefas). Isso pode refletir o sucesso em outros ambientes de usar pontos de

entrada alternativos para envolver as mulheres, como grupos comunitários e grupos de apoio de mãe para mãe.

� Manica é semelhante a outras províncias de Moçambique em termos de distribuição populacional e do sistema de saúde.
Assim, as nossas conclusões indicam que a estratégia SAIA-SCALE seria amplamente aplicável em grande parte de

Moçambique, e pode ser viável noutros países de baixo rendimento com sistemas de saúde pública centralizados;



Obrigado pela atenção!

Conclusões

� O RE-AIM facilita o pensamento sistemático sobre os componentes necessários para o impacto no mundo real

� Pode incorporar métodos mistos

� Pode combinar dados de rotina e primários

� Alguns componentes são muito simples; outros não são

� A eficácia é necessária, mas não suficiente!

� O programa SAIA-SCALE foi totalmente adotado e mantido com alta fidelidade por 24 meses de suporte pós-

intensivo

� A avaliação do alcance, adoção, implementação e manutenção revelou a integração bem sucedida de uma estratégia 

de engenharia de sistemas para PTV nos sistemas de gestão de saúde de rotina em Moçambique.

� O R-AIM deve ser relatado com mais frequência juntamente com a eficácia para uma compreensão mais profunda do 

impacto sustentado na saúde pública dos programas de prevenção do HIV.


