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Transtornos mentais comuns associados a maus
resultados do tratamento do HIV
- Transtornos mentais comuns são comuns entre pessoas HIV+

- Transtornos mentais comuns associados a:
- Probabilidade reduzida de iniciar e aderir ao tratamento do HIV
- Menor probabilidade de supressão viral
- Progressão mais rápida da doença/sintomas

Necessidade urgente de integração do tratamento de 
doença mental comum entre indivíduos vivendo com HIV 

em Moçambique e outros países semelhantes
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Introdução: Abordagem de Tratamento de Elementos
Comuns - Moçambique (CETA-MZ)

Intervenção
•Compartilhament

o de tarefas

•Intervenção
psicológica
individual

Abordagem
•Flexível, centrado

no paciente

•Abordagem
modular

Evidência
•Sucesso em

vários LMICs

•Ensaios em
andamento em
vários outros 
países LMIC

Inovação
•Não há

integração da 
saúde mental no 
programa de HIV 
em
Moçambique.

•Poucos exemplos
em outros países
da região.

O presente estudo teve como objetivo avaliar a integração do CETA nos cuidados
públicos de HIV em Sofala, Moçambique e avaliar os efeitos programáticos iniciais
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Por que investir na Abordagem de Tratamento de 
Elementos Comuns (CETA-MZ)?
ü Transdiagnóstico à Usa vários módulos baseados em evidências
para tratar todos os transtornos mentais mais comuns na atenção
primária usando uma estrutura e abordagem de treinamento

- Depressão; Ansiedade; Uso/abuso de substância; Trauma; Comportamento suicida

ü Adequado à Desenvolvido especificamente para países de baixa e
média renda, como Moçambique, que dependem de provedores de
saúde mental não especializados que trabalham na atenção primária
ü Eficaz à Comprovado por meio de vários ensaios clínicos
randomizados para reduzir a carga de vários problemas comuns de
saúde mental e melhorar a função em contextos de poucos recursos
ü Econômico e escalável à Fornecido por leigos de suas próprias
comunidades supervisionados e treinados por outros supervisores leigos
especialistas.
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Por que investir na Abordagem de Tratamento de 
Elementos Comuns (CETA-MZ)?
Fluxo de pacientes no 
CETA-MZ:
- O paciente é rastreado usando
uma ferramenta de triagem
validada para doença mental 
comum

- O conselheiro determina a 
combinação apropriada e o fluxo
de elementos com o apoio do 
supervisor

- O conselheiro pode adicionar ou
alterar o fluxo conforme necessário
durante o tratamento
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- O paciente é rastreado usando
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Incentivar a 
Participação

Introdução ao
CETA

Pensar de uma
maneira differente

– Parte 1

Falar sobre
memórias difíceis

Pensar de uma
maneira differente

– Parte 2

Etapas de 
encerramento

Trauma
Incentivar a 
Participação

Introdução ao
CETA

Pensar de uma
maneira diferente

– Parte 1

Tornar-se Activo

Pensar de uma
maneira differente

– Parte 2

Etapas de 
encerramento

Depressão
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Fluxo de pacientes no 
CETA-MZ:
- O paciente é rastreado usando
uma ferramenta de triagem
validada para doença mental 
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Trauma Depressão
Incentivar a 
Participação

Introdução ao
CETA

Pensar de uma
maneira differente

– Parte 1

Falar 
sobre memórias 

dificie

Pensar de uma
maneira differente

– Parte 2

Etapas de 
encerramento

Incentivar a 
Participação

Introdução ao
CETA

Pensar de uma
maneira diferente

– Parte 1

Tornar-se Activo

Pensar de uma
maneira differente

– Parte 2

Etapas de 
encerramento
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- Dados quantitativos do paciente que eram colectados 
rotineiramente, pontuações de rastreio de admissão e 
sintomas de saúde mental ao nível da sessão

- Modelos lineares e logísticos multinível foram usados
para analisar fatores associados à melhoria dos 
sintomas e perda-de-seguimento em 5 Unidades
Sanitárias da Cidade da Beira entre Março de 2019 a 
Junho de 2020. 

Métodos
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Resultados

820

Novos pacientes com HIV 
rastreados

N = 820 

Novos pacientes com HIV 
rastreados positiva para transtorno

mental comum
n = 382 (46.6)

- Os pacientes completaram uma média de 5,2 sessões
de CETA com média de 21 dias entre as sessões

- 54% são mulheres
- 33.3% (n=273) sintomas gerais de saúde mental; 3.4% 

(n=28) abuso/dependência de substâncias; 5.6% 
(n=46) pensamentos suicidas
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Pontuações médias de sintomas de saúde mental 
CETA por sessão

Os sintomas de saúde mental diminuem
74% após 5 sessões de CETA – da média
de 17,0 no início para 4,4

P
on

tu
aç

ão

Número da sessão
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Figura dos módulos CETA por sessão

Número da sessão

Incentivar a Participação e Introdução

Pensar de uma maneira differente – 1
Falar sobre memórias difíceis

Etapas de encerramento

Tornar-se activo

Segurança
Intervenção do álcool

Resolução de problemas

Exposição ao vivo
Relaxamento

Pensar de uma maneira differente – 2
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Conclusões
DM EM PACIENTES HIV
• Aproximadamente 46% dos indivíduos HIV+ recém-diagnosticados

em Moçambique apresentam sintomas de saúde mental 
clinicamente significativos no momento do diagnóstico.
-5,6% dos novos pacientes com HIV também expressaram

ideação suicida atual

CETA
• O CETA é uma abordagem promissora para reduzir os sintomas de 

Doenças Mentais Comuns e melhorar os resultados em cascata dos 
cuidados em áreas com elevada prevalência de HIV. A integração
do CETA nas plataformas rotineiras do HIV tem viabilidade neste
contexto. 
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