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1 Resumo do relatório de progressos do ano 2014

O Relatório anual completo 2014 fornece mapas de nível pro-
vincial para 2000 e 2013 para todos os antígenos.

•	 Difteria,	pertussis,	tétano	(DPT3).	Cobertura	em	2013	foi	
superior	a	70%	para	todas	as	províncias,	com	os	mais	altos	
níveis	de	cobertura	na	província	de	Maputo,	no	sul	e	Niassa	
no	norte	(Figura	1).

•		Criança	completamente	vacinada	(recebeu	vacina	Bacillus	
Calmette-Guérin	[BCG],	três	doses	da	vacina	oral	contra	a	
poliomielite	[OPV3],	três	doses	de	DTP,	sarampo	e	vacinas).	
Cobertura	foi	notavelmente	inferior	nas	províncias	da	Zam-
bézia	e	Inhambane	e	na	cidade	de	Maputo,	com	a	cobertura	
Cidade	de	Maputo	impulsionado	pela	baixa	cobertura	da	
vacinação	oral	contra	a	poliomielite	(Figura	2).
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Figura 1: Cobertura província de DPT3, usando técnicas de estimação de 
pequenas áreas  

Figura 2: Cobertura de crianças completamente vacinadas a nível provincial, 
usando técnicas de estimativas de pequenas áreas

Análise de progressos, sucessos e desafios 
•	 Documentos	relevantes	colhidos	e	revistos	com	destaque	
para	Financiamento	Gavi,	Planos	Operacionais	e	orça-
mentos,	Guiões	e	Dados.	

•	 Avaliadores	participaram	em	todos	os	encontros	técni-
cos	do	(PAV)	incluindo	uma	Teleconferência	de	PAV	com	
o	secretariado	Gavi	e	Encontros	e	retiros	de	Planificação	
no	âmbito	do	HSS.		

Análise de dados administrativos sobre a cobertura vacinal  
•	 O	Módulo	Básico	e	os	dados	de	cobertura	vacinal	do	PAV	
foram	usados	para	examinar	a	expansão	e	a	rotinização	
da vacina pneumocócica conjugada. 

Rastreamento de recursos  
•		Foi	feita	uma	análise	de	contas	de	despesas	do	Programa	
Alargado	de	Vacinação	(PAV),	adaptando-se	a	metodolo-
gia	do	Sistema	de	Contas	de	Saúde	2011	(SHA)	e	técnicas	
de estimativa para estimar o montante total de recursos 
para	atividades	de	imunização	em	2013.

Entrevistas com informantes-chave  
•	 Conduzidas	23	entrevistas	aos	níveis	nacional,	provincial	
e	distrital	com	funcionários	do	governo,	parceiros	Gavi,	
orga	nizações	não-governamentais	(ONG),	e	um	centro	
de	pesquisa	em	saúde.

•		Conduzidas	10	entrevistas	a	nível	global	com	o	Secretar-
iado	Gavi	e	parceiros	da	Aliança	de	Vacina.

•		Conduzidas	breves	entrevistas	com	os	intervenientes	no	
PAV,	OMS,	UNICEF	para	confirmar	a	informação	factual.

Análise de desigualdades    
•	 Compiladas	e	analisadas	todas	as	fontes	de	dados	de	
inquéritos	disponíveis	de	riqueza	dos	agregados	famili-
ares	e	cobertura	de	vacinação.

•		Estimadas	desigualdades	na	cobertura	da	vacinação	por	
riqueza	e	por	gênero.

Análise de áreas pequenas  
•	 Compilados	e	analisados	todas	as	fontes	de	dados	dos	
inquéritos	e	do	censo	disponíveis.

•		Estimada	a	cobertura	de	vacinação	ao	nível	de	província	
e a mortalidade de menores de 5.

Actividades de Avaliação 2014

ANÁLISE de cobertura de imunização, 
mortalidade infantil, e a desigualdade
Estimativas subnacionais destacam as tendências ao longo do tempo desde 2000    
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Figura 3: Distribuição da cobertura vacinal em nível de província e a mortalidade em menores de 5 anos Estimativas provinciais de cober-
tura vacinal desde 2000 através de 
antígenos vacinais mostrar melhoria 
geral na desigualdade geográfica, mas 
declina em cobertura para a vacinação 
oral contra a poliomielite.

•	 O	nível	médio	de	cobertura	a	nível	
das províncias geralmente aumentou 
para	BCG,	DPT3,	e	vacinação	contra	
o	sarampo,	mas	a	cobertura	perman-
eceu	aproximadamente	o	mesmo	para	
a	vacinação	completa,	provavelmente	
devido	a	declínios	na	cobertura	de	
vacinação	contra	a	pólio	desde	2000	
(Figura	3).

•		Desigualdade	geográfica,	denotada	
pelo intervalo e intervalo inter-
quartil,	geralmente	diminuiu	com	o	
tempo,	com	a	excepção	de	Polio3	e	
vacinação	completa	(Figura	3).
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A linha horizontal representa a média entre as províncias. A barra grossa vertical representa o 
intervalo interquartil, enquanto a barra vertical fina representa o intervalo entre as províncias. 
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Figura 4: Rácios de cobertura DPT3 por sexo e riqueza

Rácio de riqueza é a proporção de cobertura DPT3 no quintil mais rico para a cobertura no 
quintil mais pobre. O sexo é o rácio de cobertura de DPT3 em meninos contra as meninas 

Houve reduções na desigualdade de 
cobertura por nível de riqueza do agre-
gado familiar, mas as desigualdades 
persistem. A cobertura vacinal foi igual 
entre meninos e meninas. 

•	 Embora	o	rácio	de	cobertura	DPT3	
no	quintil	mais	rico	em	comparação	
com	o	quintil	mais	pobre	diminuiu	
ao	longo	do	tempo,	a	desigualdade	
por	nível	de	restos	riqueza	(Figura	4).

•		Cobertura	DPT3	ficou	aproximada-
mente igual entre meninos e meni-
nas,	indicados	por	um	rácio	de	cober-
tura	de	forma	consistente	próximo	de	
1	(Figura	4).
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Figurea5: Mortalidade em menores de 5 ao nível provincial, utilizando técnicas de estimativas de pequenas áreasHá quedas consistentes e grandes na 

mortalidade em crianças em todas as 
províncias. 

•	 A	mortalidade	em	crianças	é	mais	
elevada	na	província	da	Zambézia,	que	
também	foi	identificada	a	ter	especial-
mente	baixa	cobertura	de	vacinação	
completo	(Figura	2	e	Figura	5).		
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Estas estimativas 
devem ser interpreta-
das com cautela. Em 
alguns casos, os difer-
entes inquéritos dão 
resultados dísparos, 
sugerindo problemas 
de qualidade de da-
dos. Além disso, nem 
todos os dados são 
identificados ao nível 
geográfico mais baixo.
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O	FCE	realizou	um	estudo	de	rastreamento	de	recursos	detal-
hado	em	Moçambique	em	2014	para	estimar	o	montante	total	
de	recursos	para	atividades	de	imunização	em	2013.	

•	 As	principais	fontes	de	financiamento	para	a	imunização	
em	Moçambique	são	Gavi,	Departamento	para	o	Desen-
volvimento	Internacional	do	Reino	Unido	(DFID),	e	o	orça-
mento	do	Estado	(governo	de	Moçambique)	(Figura	6).

•		Usando	fundos	para	a	imunização,	centros	de	saúde	ambu-
latórias	foram	os	provedores	que	usaram	a	maioria	dos	
fundos	de	imunização	em	Moçambique	(US$17,8	milhões),	
seguido	por	fornecedores	de	programas	de	saúde	públi-

RECURSOSutilizados para a imunização
ca,	principalmente	através	distritos	(US$3,6	milhões)	e	
fornecedores	de	programas	de	saúde	pública	a	nível	central	
(US$2,2	milhões).

•		A	maioria	dos	fundos	foram	alocados	para	campanhas	
especiais	e	serviços	de	rotina	(US$17,5	milhões	e	US$4,9	
milhões,	respectivamente)	(Figura	7).

•		Assistência	externa	tende	a	fornecer	apoio	para	campanhas	
especiais	de	vacinação1	enquanto	o	governo	priorizou	o	
apoio	às	actividades	de	vacinação	de	rotina.	Em	linha	com	
esta	constatação,	mais	de	95%	do	financiamento	da	Gavi	
apoia	campanhas	especiais	de	vacinação.

1 As despesas das “campanhas especiais de vacinação” refere-se a despesas relacionadas com a introdução de novos vacinas e campanhas, que incluem 
vacinas, treinamento materiais, supervisão, spots de rádio especiais, e todas as outras atividades realizadas durante as campanhas nacionais.

Gavi

DFID 

Orçamento do Estado 

Agência Internacional de 
desenvolvimento de Canada (CIDA)

Bill & Melinda Gates Foundation 

Noruega

Irlanda

Programa de Desenvolvimento das 
Nações Unidas (UNDP) Nações 
Unidas Estrutura para assistência de 
desenvolvimento para a Moçam-
bique (UNDAF)

2.7%
1.3%

1.0%
<1.0%

UNICEF 

Village Reach 

Paises Baixos 

Suiça 

Dinamarca

Fundos das Nações Unidades para 
Parcerias Internacionais (UNFIP) 
MEASLES PH 

OMS Escritório regional para 
África (WHO AFRO)

Bélgica/Flanders

UNFPA 

35.0%

27.2%

18.8%

10.3%

Gavi

DFID 

Orçamento do Estado 

Agência Internacional de 
desenvolvimento de Canada (CIDA)

Bill & Melinda Gates Foundation 

Noruega

Irlanda

Programa de Desenvolvimento das 
Nações Unidas (UNDP) Nações 
Unidas Estrutura para assistência de 
desenvolvimento para a Moçam-
bique (UNDAF)

2.7%
1.3%

1.0%
<1.0%

UNICEF 

Village Reach 

Paises Baixos 

Suiça 

Dinamarca

Fundos das Nações Unidades para 
Parcerias Internacionais (UNFIP) 
MEASLES PH 

OMS Escritório regional para 
África (WHO AFRO)

Bélgica/Flanders

UNFPA 

35.0%

27.2%

18.8%

10.3%

Campanhas especí�cas de imunização 

Serviços de rotina de imunização 

Monitoria e avaliação 

Coordenação do programa, gestão, e 
administração 

Comunicação de mundaça de comporta-
mento / informação em educação e 
actividades de comunicação

2.5%

1.4%

1.4%

74.2%

20.5%

Campanhas especí�cas de imunização 

Serviços de rotina de imunização 

Monitoria e avaliação 

Coordenação do programa, gestão, e 
administração 

Comunicação de mundaça de comporta-
mento / informação em educação e 
actividades de comunicação

2.5%

1.4%

1.4%

74.2%

20.5%

Figura 7: Financiamento imunização directo total por serviços (funções) em 
Moçambique, 2013

Figura 6: Fontes de financiamento para imunização para o ano fiscal de 2013 
em Moçambique
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Nós	usamos	uma	abordagem	de	Análise	
de	Causa	de	Base	(RCA)	para	identifi-
car as causas dos sucessos e fracassos 
observados.		

•	 A	“causa	de	base”	é	um	factor	chave	
em	uma	cadeia	causal	de	eventos	que,	
se	removido	da	sequência,	impediri-
am	o	evento	final	indesejável	ou	dese-
jável	ocorra	ou	recorrente.

•	 A	RCA	e	diagramas	que	acompanham	
foram	produzidos	por	testar	hipóteses	
contra	múltiplas	fontes	de	dados	e	
através	de	deliberação	coletiva.

Cada	achado	é	acompanhado	por	uma	classificação	que	reflete	a	robustez	de	evi-
dência.	A	escala	de	quatro	pontos	é	assim	resumida:

Classificação Razão (genérica)

ANÁLISEde grandes desafios e sucessos 

A
O achado é corroborado por várias fontes de dados (boa triangulação), que geralmente são de boa 
qualidade. Onde existem menos fontes de dados, as evidências são mais factuais do que subjectivas.

B
O achado é corroborado por várias fontes de dados (boa triangulação) de menor qualidade, ou o 
achado é corroborado por menos fontes de dados (triangulação limitada) de boa qualidade, mas 
talvez mais baseado em percepção do que factual.

C
O achado é corroborado por poucas fontes de dados (triangulação limitada) e é baseado em 
percepção, ou geralmente com base em dados que são vistos como sendo de menor qualidade.

D

O achado é corroborado por evidências muito limitadas (fonte única) ou por evidências incompletas 
ou não confiáveis. No contexto desta avaliação prospectiva, os achados desta classificação podem ser 
prejudiciais ou emergentes, com recolha de dados activa e contínua a ser acompanhada.

PROJECTO DE DEMONSTRAÇÃO  
de vacina contra o vírus papiloma humano

Distritos de demonstração HPV, Moçambique 

Local de demonstração com fundos Gavi 
Local de demonstração com fundos do governo de Moçambique 

Manhiça

Manica

 Mocímboa da Praia

A	aplicação	inicial	para	Gavi	da	demonstração	do	Vírus	
Papiloma	Humano	(HPV),	que	propôs	a	implementação	
em	Manhiça,	Manica,	e	Mocímboa	da	Praia,	não	foi	
aprovado	devido	a	preocupações	de	Gavi	sobre	a	capacidade	
de	implementação.	No	entanto,	a	segunda	aplicação	da	
demonstração	HPV	para	o	distrito	da	Manhiça	foi	aprovado	
no	final	de	Janeiro;	o	governo	de	Moçambique	posterior-
mente	incluiu	os	distritos	de	Manica	e	Mocímboa	da	Praia	
no	projeto	de	demonstração	usando	seu	próprio	financia-
mento.	A	demonstração	baseada	na	escola	e	na	comunidade	
foi	lançada	em	Maio	de	2014.
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RECOMENDAÇÃO

Gavi	e	os	governos	dos	países	devem	continuar	a	garantir	que	a	selecção	de	locais	de	
demonstração	maximize	o	potencial	para	uma	experiência	representativa	que	pode	
contribuir	para	as	lições	aprendidas	para	a	introdução	nacional.	Isso	pode	incluir	
o	apoio	a	vários	locais	de	demonstração,	de	forma	simultânea	ou	por	etapas;	e/ou	
incentivar	o	co-financiamento	de	demonstrações	locais	adicionais	por	governos	de	
países ou outros doadores.

Análise de causa de base para a selecção dos locais de demonstração da vacina HPV
Robustez: B

Em resposta à selecção de Manhiça e às preocupações de generalização, o MISAU decidiu de 
financiar dois locais adicionais para demonstração do projecto HPV

Seleção do distrito de Manhiça como 
único local de demonstração, direcionado 

pelo Gavi e não pelo MISAU

Critério de Gavi que os países 
demonstram capacidade de 

atingir uma cobertura de 50%

Potenciais desafios com a introdução 
nacional se os instrumentos e planos 

estão baseados apenas nas lições 
aprendidas de Manhiça

Escolha de Gavi dum local “fácil” (população mais rica, mais 
educada) com capacidade forte de doador (CISM/Barcelona) no 

distrito de Manhiça, apesar de apoio do MISAU

Gavi fez revisão dos guiões de aplicação de HPV para incluir citérios 
adicionais e assegurar que mais “locais típicas” irão ser selecionados 

No momento da seleção, os 
guiões sobre a seleção dos locais 

não estavam disponíveis

Falta de generalização de 
lições aprendidas do  local de 

demonstração Manhiça 

Pedido de Gavi ao MISAU 
para limitar os locais de 

demonstração de três para um

ACHADO 1

O	distrito	que	foi	escolhido	em	última	instância	como	o	local	apoiado	pela	Gavi	
para	a	demonstração	da	vacina	contra	o	HPV	em	Moçambique,	representa	um	
distrito	com	condições	de	implementação	relativamente	favoráveis,	que	incluem	um	
apoio	forte	de	parceiros	e	condições	socioeconómicas	comparativamente	superi-
ores.	A	decisão	posterior	do	governo	de	Moçambique	para	incluir	e	financiar	inde-
pendentemente	dois	distritos	adicionais	de	demonstração	da	vacina	HPV,	provavel-
mente	vai	trazer	lições	aprendidas	que	serão	mais	aplicáveis	e	que	irão	resultar	em	
ferramentas	e	planos	mais	adaptados	para	a	introdução	nacional.

Causa raiz

Desafio

Conseqência

Resposta

Sucesso

Contexto
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RECOMENDAÇÕES
1.	O	Secretariado	da	Gavi	e	os	parceiros	devem	fornecer	
orientações	técnicas	para	a	implementação	do	projecto	de	
demonstração	do	HPV	que	incluem	orientações	sobre	como	
as	actividades	de	demonstração	estão	relacionadas	com	a	
expansão	nacional	do	HPV.	De	um	modo	semelhante,	nas	
orientações,	o	critério	de	capacidade	demonstrada	deve	ser	
revisto	para	mais	enfatizar	claramente	que	a	capacidade	
demonstrada	é	baseada	num	local	médio	ou	representante	
e condicional ao desenvolvimento dum modelo de entrega 
viável	para	a	introdução	nacional.

Análise de causa de base para a qualidade afectada da implementação da demonstração da vacina HPV
Robustez: B

ACHADO 2

Uma	orientação	técnica	insuficiente	e	assistência	técnica	subutilizada,	juntamente	
com	o	conhecimento	limitado	do		Programa	Alargado	de	Vacinação	(PAV)	e	dos	par-
ceiros	a	nível	do	país		sobre	a	implementação	de	projectos	de	demonstração	de	vacina	
HPV,	levaram	à	implementação	mal-sucedida	de	um	censo	da	população-alvo	nos	
locais	de	demonstração	da	vacina	HPV,	que	finalmente	foi	abandonado.	Os	recursos	
necessários	para	realizar	o	censo	resultou	numa	falta	de	atenção	para	as	outras	activi-
dades	preparatórias	que	afectaram	a	qualidade	do	projeto	de	demonstração	do	HPV.

2.	Os	parceiros	e	a	Gavi	devem	garantir	que	orientação	técni-
ca	suficiente	(orientações,	ferramentas,	e	também	assistên-
cia	técnica)	específica	para	projectos	de	demonstração	da	
vacina	HPV	esteja	disponível	e	acessível.	

Mobilização social afetada pelas 
mensagens anti-vacinação dos lideres 

comunitários que não foram pagos 
pelos esforços no censo

Outros desafios de implementação 
(papeis e procedimentos não claros, 

formação incompleta) devido à 
diversão de atenção na planificação 

Recursos foram desviados e tempo foi 
gasto no último minuto para conduzir um 

censo improvisado da população alvo

Apesar de ter usado o cesso para 
a planificação da implementação 

da demonstração da vacina HPV, é 
improvável que será usado para a 

introdução nacional

Orientação técnica incompleta para 
informar a decisão se foi necessário 

conduzir o censo

Falta de entendimento que o objectivo 
primário da demonstração de HPV é para guiar 

a introdução nacional

Causa raiz

Desafio

Conseqência

Resposta

Sucesso

Contexto
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RECOMENDAÇÕES
1.	O	Secretariado	da	Gavi	deve	estabelecer	um	processo	for-

malizado	para	a	alteração	de	planos	de	implementação	que	
ocorrem	após	a	aprovação,	incluindo	mudanças	nos	papéis	
designados	e	destinatários	de	financiamento.	Os	governos	
dos	países,	os	parceiros	a	nível	nacional	e	o	Secretariado	
da	Gavi	devem	garantir	que	as	mudanças	nessas	funções	
sejam comunicadas com todas as partes relevantes.

ACHADO 3

Em	resposta	às	lições	da	experiência	de	Moçambique	com	PCV,	os	fundos	foram	
desembolsados	cedo	pela	Gavi.	No	entanto,	a	entidade	de	desembolso,	os	papéis	e	as	
responsabilidades	do	PAV	e	dos	parceiros	mudaram	do	que	foi	declarado	na	candida-
tura	aprovada	do	projecto	de	demonstração	da	vacina	contra	HPV	em	Moçambique.	
Mesmo	se	essas	mudanças	foram	positivas,	porque	estavam	mais	alinhadas	com	o	
propósito	do	projecto	de	demonstração.	No	entanto,	as	mudanças	foram	mal	comu-
nicadas	com	os	intervenientes	e	não	foram	bem	planificadas.	Como	resultado,	houve	
confusão	sobre	as	funções	e	responsabilidades	e	a	um	atraso	no	desembolso	no	país	
dos	fundos	para	as	agências	de	implementação.	

Atrasos nas actividades de preparação 
(mobilização social, impressão/distribuição de 

instrumentos de M&A, pagamento atrasado dos per 
diems dos professores e cuidadores de saúde)

Gavi Gestor Sénior do País ajudou a clarificar os papeis

Atraso no desembolso dos fundos do MISAU 
para os implementadores

Procedimentos não claros para a transferência 
de fundos aos implementadores

Papeis não claros entre MISAU, CISM e OMS e entre CISM e INS

Mudança no processo não foi bem comunicado aos parceiros 
chaves; sem revisão formal do plano

Desembolso do VIG diferente do plano articulado na aplicação. 
Gavi desembolsou os fundos de VIG para MISAU em vez de OMS

2.	A	Gavi	deve	continuar	a	garantir	que	o	implementador	
principal	para	demonstração	seja	o	MISAU	se	este	vai	ser 
o	principal	implementador	para	a	introdução	nacional.

Análise de causa de base para atrasos no desembolso de fundos para as agências de implementação
Robustez: A

Causa raiz

Desafio

Conseqência

Resposta

Sucesso

Contexto
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RECOMENDAÇÕES
1.	 Em	países	com	capacidade	limitada	central	e/ou	outras	

dificuldades	importantes	de	implementação,	os	governos	
dos	países,	os	parceiros	e	a	Gavi	devem	considerar	mais	
cuidadosamente	se	a	implementação	de	múltiplos	f luxos	
de	apoio	é	viável.	Para	Moçambique,	isto	se	estende	a	uma	
reavaliação	da	viabilidade	dos	planos	actuais	para	introdu-
zir	a	vacina	contra	o	rotavírus,	a	segunda	dose	da	vacina	
de	sarampo,	e	o	IPV	em	2015,	ao	lado	da	implementação	
em	curso	do	projecto	de	demonstração	da	vacina	HPV	e	da	
iniciação	esperada	de	HSS.

2.	Os	governos	dos	países,	os	parceiros	e	a	Gavi	devem	con-
siderar	reforçar	a	capacidade	central	e	dar	apoio	técnico	

FORTALECIMENTO  
do Sistema de Saúde 
A	terceira	aplicação	do	Fortalecimento	do	sistema	de	saúde	de	Moçambique	aplicação	(HSS)	foi	
aprovado	em	Agosto	de	2013,	e	a	execução	foi	marcada	para	começar	no	primeiro	trimestre	de	2015

ACHADO 1 
Desafios	de	comunicação	entre	o	PAV	e	o	Secretariado	da	Gavi,	juntamente	com	prioridades	con-
correntes	e	rotatividade	de	pessoal	no	PAV	e	na	Gavi,	levaram	a	atrasos	de	submissão	no	desen-
volvimento	de	condicionalidades-chave	de	HSS	da	Gavi	(Plano	Operacional	e	quadro	de	Monitoria	e	
Avaliação	[M&E]	do	Ano	1)		e	a	iniciação	do	apoio	HSS	em	Moçambique

adicional	para	que	os	países	possam	gerir	e	implementar	
múltiplos	f luxos	de	apoio.	Isto	poderia	ser	implementado	
através	do	f luxo	de	apoio	HSS	existente

3.	Gavi	deve	melhorar	a	comunicação,	desenvolvendo	em	
conjunto	normas	explícitas	de	comunicação,	papéis	e	
expectativas	dos	gestores	do	PAV/MISAU,	dos	principais	
parceiros	da	aliança	(por	exemplo,	UNICEF,	OMS)	e	do	
Secretariado	da	Gavi,	através	de	termos	de	referências	
escritos	e	mutuamente	acordados.	Isto	deve	incluir	desig-
natários	alternativos	para	limitar	o	problema	da	rotativi-
dade de pessoal.

Causa raiz

Desafio

Conseqência

Resposta

Sucesso

Contexto

Transição do 
gestor de PAV

Prioridades a competir 
a nível central 

Capacidade constrangido 
no nível central

Atraso na implementação do HSS Entendimento tarde do FMR como 
condicionalidade pelos parceiros 

nacionais (PAV, UNICEF)

Governo Moçambique aceitando 
fundos alternativos para alguns 

itens

Atraso no desenvolvimento do plano de 
operações e aquisição depois da aceitação 

da aplicação inicial
Actividades feitas “em blocos” (ex. 

Equipa dedicada por uma semana ao 
IPV, ao HSS, semana de saúde, etc.)

Informação contraditória dos 
vários SCMs deixaram o pais sem 

clareza sobre os FMR

Desafios de comunicação entre 
Gavi, PAV e parceiros nacionais

Barreiras de idioma

Transição do gestor 
senior do pais (SCM)

Análise das causas de base da implementação atrasada do HSS
Robustez: B



9 Resumo do relatório de progressos do ano 2014

VACINA CONJUGADA  
pneumocócica
Moçambique	introduziu	a	vacina	pneu-
mocócica	conjugada	10-valente	(PCV),	
como parte de seu programa de imuni-
zação	de	rotina	em	Abril	de	2013,	com	o	
apoio	da	Gavi.	A	introdução	consistiu	de	
um	lançamento	nacional	que	incluiu	todas	
as	unidades	de	saúde	que	prestam	serviços	
de	imunização.	Durante	2014,	a	equipe	
FCE	focalizou	a	sua	avaliação	sobre	a	inte-
gração	do	PCV	no	sistema	de	rotina.

Lançamento 
•	 Um	dos	principais	desafios	enfrenta-
dos	durante	a	introdução	PCV	foi	o	
atraso	na	implementação	de	ferra-
mentas	actualizadas	de	acompanha-
mento	e	avaliação	do	PIN.

•		Um	atraso	adicional	foi	também	
observado	na	inclusão	de	dados	PCV	
no	Sistema	de	informação	em	saúde	
(SIS),	onde	os	dados	PCV	não	foram	
inseridos	de	forma	confiável	até	o	
final de 2013.
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Rotinização 

•	 Os	rácios	nacionais	de	cobertura	PCV-a-pentavalentes	na	Figura	9	mostram	
que,	embora	rotinização	de	PCV	progrediu,	não	foi	completa	até	Dezembro	
de	2013.	Houve	problemas	com	a	qualidade	dos	dados	entre	o	PAV	e	SIS,	
como	valores	em	falta	em	ambos.

•		Rotinização	ao	nível	distrital	de	PCV	seguiu	geralmente	os	resultados	pro-
vinciais,	com	alguns	distritos	começando	mais	cedo	ou	mais	tarde	do	que	
outros	dentro	das	províncias.	Muitos	distritos	relataram	mais	doses	admin-
istradas	PCV	do	que	vacina	pentavalente,	indicando	um	período	de	“catch-
up”	(Figura	8).

Cobertura  

•	 De	acordo	com	os	dados	do	SIS,	a	cobertura	nacional	da	terceira	dose	da	
PCV	atingiu	83,6%	em	Fevereiro	de	2014.

•		Os	dados	do	SIS	são	de	difícil	interpretação,	devido	à	incerteza	no	denomi-
nador	(alvo	de	unidade	de	saúde	para	PCV),	seguido	por	notificação	incom-
pleta	de	todas	as	US.	Anomalias	são	claras	a	partir	do	mapa	(Figura	9),	
incluindo	um	número	de	distritos	com	cobertura	superior	a	100%	e	muitos	
com	cobertura	de	zero.	Para	estimar	com	precisão	a	cobertura	PCV,	são	
necessárias	fontes	alternativas	de	dados,	pelo	menos,	para	complementar	o	
SIS	e	o	sistema	paralelo	de	PAV.

Figura 8: Rácio nacional de PCV à cobertura da vacina pentavalente, calculado a partir do sistema de 
comunicação paralelo de PAV com os dados do SIS utilizados para complementar províncias e meses faltando

O Rácio de 1 indica que PCV tem a mesma cobertura que a vacina pentavalente no presente coorte de 
nascimento das crianças.  

Figura 9: Rácio distrital PCV-to-pentavalent, com base no 
sistema de PAV paralelo relatórios e o SIS, Fevereiro 2014
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PRÓXIMOSáreas de avaliação

ACHADOS TRANSVERSAIS 
para Moçambique

Vacina inativada poliomielite 

Aproveitando	da	decisão	da	Aliança	Gavi	do	ano	de	2013	para	
apoiar	a	introdução	da	vacina	contra	a	pólio	inativada	(IPV)	
nos	programas	de	vacinação	de	rotina,	o	governo	de	Moçam-
bique	preparou	a	proposta	de	IPV	em	2014,	no	sentido	de	
introduzir	a	vacina	IPV	em	2015.		

A	proposta	foi	elaborada	por	três	principais	intervenien-
tes-chave:	PAV,	a	OMS	e	UNICEF.	O	Comité	de	Coordenação	
Interinstitucional,	liderada	pelo	Director	Nacional	de	Saúde	
Pública	Moçambique,	incluiu	Village	Reach	e	a	Fundação	para	o	
Desenvolvimento	da	Comunidade	(FDC);	endossou	a	proposta	
de	aplicação	antes	da	submissão.	Em	Junho	de	2014,	o	escritório	
OMS	Regional	para	África	(OMS	AFRO)	prestou	assistência	
técnica	na	aplicação	IPV	em	uma	reunião	regional	realizada	
para orientar os países no processo de desenvolvimento propos-
ta	IPV.

Capacidade Limitada central e prioridades concor-
rentes no contexto de vários fluxos de apoio

•	 Dada	a	pesada	carga	de	trabalho	da	equipa	pequena	de	PAV	
(12	pessoas),	que	gere	todas	as	atividades	de	PAV,	incluin-
do	todos	os	novos	f luxos	de	financiamento	da	Gavi,	é	um	
desafio	para	gerir	a	planificação	e	implementação	atempada	
dos	múltiplos	f luxos	de	apoio	Gavi.

	 A	implementação	simultânea	de	HPV	e	de	financiamen-
to	HSS,	em	paralelo	com	a	gestão	de	uma	nova	aplicação	
de	IPV,	resultou	na	priorização	de	alguns	f luxos	de	
financiamento,	em	detrimento	dos	outros,	com	a	prior-
ização	do	projeto	de	demonstração	vacina	contra	o	HPV	
e	a	aplicação	IPV	sobre	HSS.

	 No	contexto	dos	desafios	enfrentados	com	a	implemen-
tação	de	várias	f luxos	de	apoio	em	2014,	nós	recomen-
damos	fortemente	uma	reavaliação	do	cronograma	para	
2015,	dado	o	plano	atual	para	introduzir	três	novas	
vacinas	ao	lado	de	f luxos	actuais	de	apoio.

Comunicação sub-óptima entre o PAV, os parceiros a 
nível de país, e o Secretariado Gavi
•	 Através	dos	f luxos	de	apoio	de	Gavi	identificamos	desafios	
de	comunicação	críticas	entre	o	PAV,	os	parceiros	a	nível	de	
país,	e	o	secretariado	Gavi	que	levaram	a	atrasos	e	imple-
mentação	apressada.

Vacina contra o rotavírus e o sarampo segunda dose

O	governo	de	Moçambique	apresentou	a	primeira	aplicação	
para vacina contra o rotavírus e o sarampo segunda dose 
(MSD)	para	Gavi	em	2012.	Devido	a	uma	série	de	dificuldades		
na	aplicação,	a	Gavi	não	aprovou	esta	aplicação,	em	vez	solici-
tando	que	o	país	reenviasse	um	aplicação	abordando	questões	
essenciais	levantadas	pelo	Comité	de	Revisão	Independente.	
Em	Janeiro	de	2014,	o	país	apresentou	um	novo	pedido,	que	
propôs	a	introdução	em	2015	e	detalhou	um	plano	para	a	
introdução	simultânea	em	todo	o	país	das	duas	vacinas.	Este	
pedido	foi	aprovado.	As	actividades	de	planificação	do	lança-
mento	da	vacina	contra	o	Rotavírus	e	MSD	a	nível	central	
(PAV)	iniciou	no	primeiro	trimestre	de	2015.

•		Estes	desafios	ocorreram	dentro	de	um	contexto	de	
mudança	frequente	de	posição-chave	de	tanto	o	gestor	de	
PAV	e	o	Gestor	senior	do	pais	de	Gavi	(SCM).	De	nota,	
informantes-chave	informaram	que	a	transição	SCM,	que	
ocorreu	duas	vezes	em	um	único	ano,	não	foi	formalmente	
comunicada.

•		O	Secretariado	Gavi	e	de	Governo	de	Moçambique	deve	
adoptar	medidas	para	limitar	as	falhas	de	comunicação	
que	ocorrem	de	volume	de	negócios	posição.	No	caso	do	
SCM,	evitando	altos	níveis	de	mudança	e	se	comunicar	
claramente	quaisquer	transições	em	pessoal	irá	reduzir	o	
potencial	para	desafios	de	comunicação.

Engajamento de parceiros e de assistência técnica
•	 Entrevistas	com	informantes-chave	indicam	que,	embora	o	
Secretariado	Gavi	forneceu	assistência	técnica	chave	com	o	
desenvolvimento	da	aplicação	de	demonstração	HPV	através	
de	um	consultor,	houve	uma	falta	de	orientações	claras	sobre	
a	introdução	da	vacina	contra	HPV	da	OMS.

•		Além	disso,	verificou-se	atrasos	na	resposta	do	Ministério	da	
Saúde	nas	ofertas	de	assistência	para	a	planificação	e	preparação	
para	a	vacina	contra	o	HPV	por	um	novo	parceiro;	isso	foi	perce-
bido	resultar	de	uma	falta	de	confiança	neste	novo	parceiro.

•		Gavi	eo	Governo	de	Moçambique	deve	investigar	as	barreiras	
subjacentes	à	parceria	eficaz	e	prestação	de	assistência	técnica.	
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CONCLUSÕES
O apoio Gavi para introduzir novas vacinas em Moçambique é 
benéfico e geralmente bem gerido.

•	 Nos	últimos	dois	anos,	Gavi	apoiou	na	introdução	nacio-
nal	do	PCV,	que	está	agora	em	grande	parte	rotinizado	no	
sistema	rotina	do	PAV.

•		O	projecto	de	demonstração	vacina	contra	o	HPV	está	a	
contribuir	para	aprendizagens	para	a	eventual	introdução	
da	vacina	contra	HPV	nacional.

•		O	PAV	e	parceiros	vão	começar	a	implementar	uma	série	de	
atividades	com	HSS,	com	o	objetivo	de	aumentar	a	cober-
tura,	reduzir	a	desigualdade	e	apoiar	futuras	novas	intro-
duções	de	vacinas.

•		No	contexto	destes	sucessos,	há	um	número	de	desafios	
observados	durante	o	período	de	2014	a	avaliação.

A comunicação deve ser reforçada para garantir que o Secre-
tariado Gavi, parceiros, o Ministério da Saúde, e outras partes 
interessadas sejam capazes de coordenar melhor os esforços 
e utilizar os recursos dedicados a serviços de imunização.

•	 As	normas	de	comunicação	entre	o	Secretariado	Gavi,	o	
Ministério	da	Saúde	e	parceiros	(como	no	país	UNICEF	e	a	
OMS)	não	são	claras	para	todas	as	partes.

•		Comunicação	também	é	impedida	por	uma	falta	de	clareza	
e	consenso	sobre	os	papéis	e	responsabilidades	relacionadas	
com	as	actividades	apoiadas	pelo	Gavi.	Em	particular,	o	
Plano	de	Negócios	Gavi	e	os	papéis	da	UNICEF	e	da	OMS	
como	parceiros	técnicos	de	Gavi	não	são	universalmente	
compreendido	por	todas	as	partes	interessadas	moçam-
bicanas,	confundindo	ainda	mais	a	tomada	de	decisões	e	
abrandar	os	esforços.

•		Estes	desafios	são	exacerbados	pelo	volume	de	mudanças	
de	pessoal-chave,	tanto	do	Secretariado	Gavi	e	o	Ministério	
da	Saúde	e	pela	falta	de	pessoal	do	Secretariado	Gavi	com	
capacidade	da	língua	Portuguesa.	Apesar	destes	desafi-
os,	há	boa	vontade	substancial	de	todos	os	partes	e	várias	
instâncias	mostrando	o	apoio	e	os	esforços	de	colaboração.

Desafios com a orientação técnica dificultaram os esforços 
para garantir a implementação efectiva, ininterrupta do pro-
jecto de demonstração da vacina contra o HPV. 
•	 Fornecimento	de	documentos	técnicos	de	orientação	
específicas	para	o	projeto	de	demonstração	permitiria	aos	
países	para	entender	melhor	o	objectivo	do	projecto	de	
demonstração	e	como	o	processo	de	implementação	rela-
ciona-se	a	um	eventual	introdução	nacional.	

Questões de qualidade de dados subjacentes foram um 
grande desafio na implementação do censo de HPV. 
•	 Estas	questões	de	qualidade	de	dados	foram	compartilhadas	
pelos	fluxos	de	financiamento	PCV	e	contribuiu	para	a	difi-
culdade	em	desenvolver	uma	estrutura	de	M	&	A	para	HSS.			

Consequências não intencionais positivas e negativas 
de apoio Gavi

Deficiências do sistema de saúde foram reveladas pela intro-
dução de novas vacinas. 

•	 A	cadeia	de	frio	não	estava	intacto	e	teve	de	ser	melhorado,	
a fim de adicionar novas vacinas. 

•	Recursos	humanos	limitadas	para	a	saúde,	especificamente	
nos	papéis	de	gestão	a	nível	central,	estão	restringindo	a	
capacidade	do	país	para	planejar	de	forma	eficaz,	executar	e	
gerir	o	programa	em	expansão.

•		O	sistema	de	monitoria	e	avaliação	para	a	imunização	é	
fraco,	e	dados	do	SIS	são	difíceis	de	usar	para	atividades	
essenciais	de	monitoria	e	planificação.

•		Estes	desafios	identificados	são	posteriormente	alvo	como	
parte	da	próxima	concessão	HSS.

A capacidade de gestão limitada a nível central está a criar  
desafios na gestão de múltiplos fluxos de apoio da Gavi.  

•	 As	mudanças	no	pessoal-chave	é	comum	no	MISAU,	e	a	
gestão	de	apoio	Gavi	é	muitas	vezes	a	responsabilidade	dos	
gestores	recém-nomeados.	São	necessários	esforços	coorde-
nados	e	claros	para	planificar	os	múltiplos	f luxos	apoio	da	
GAVI	neste	contexto.

•		Embora	o	Comité	de	Revisão	Independente	observou	a	
importância	de	priorizar	a	implementação	HSS,	esta	prior-
ização	ainda	tem	que	se	manifestar	em	Moçambique.

•		Além	disso,	com	várias	apresentações	planificadas	para	
2015,	Gavi	e	o	governo	de	Moçambique	deve	avaliar	explici-
tamente	a	capacidade	de	Moçambique	e	parceiros	para	
implementar	este	grande	portfolio	de	trabalho.

O aumento da prioridade dada à nova janela de apoio Gavi 
para IPV deu impacto múltiplos fluxos de apoio Gavi. 

•	 O	prazo	limitado	para	a	aplicação	e	a	execução	do	IPV,	
juntamente	com	limitações	de	capacidade	a	nível	central,	
contribuiu	para	retardar	o	progresso	na	implementação	do	
f luxo	de	apoio	HSS.
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CRONOGRAMA  
 dos principais eventos de vacinação em Moçambique 
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Linhas de apoio avaliadas em 2014

Implementação da vacina pneumocócica 
conjugada (PCV)  

Demonstração da vacina de vírus humano 
papiloma (HPV)

Apoio em financiamento através de Fortalecimento 
de Sistemas de Saúde (HSS)  

Vacina inactivada contra poliomielite (IPV)

Específica não-vacina 

Formação de formadores feita ao nível central do Programa Alargada de 
Vacinação (PAV) e na provincial; colantes das geleiras colocados  

Primeira aplicação para os três distritos falhou

GT HPV reunido para planificar o lançamento

Aplicação da demonstração da vacina HPV submetida 

PCV chegou no pais

Avaliação Após Introdução PCV (PIE) Distritos de Manica e MocÍmboa da Praia adicionados, 
sem uso dos fundos Gavi

Formação nos distritos; início da mobilização social 

Primeira campanha: lançamento da demonstração de HPV; MISAU 
recebe as vacinas planificadas para Manica e MocÍmboa da Praia a

Primeira oficina Pav para finalizar 
o plano operacional de HSS

Aplicação IPV aprovado pelo 
Comité de Revisão Independente

Transição dos gestores de PAV poderiam ter adiados o processo 
de HSS; Segunda oficina feita para finalizar os documentos 
pendentes

Comité de coordenação entre Agências Interagency Coordinating Committee (ICC) 
se reúne para aprovar os três documentos chaves de HSS; transição do gestor de 
aquisição de Gavi; poderia ter causado atraso em retro-informação rápida

MISAU pede clarificação ao Gavi como usar os fundos HSS para desalfandegar produtos 

Gavi clarificou que estava claro no acordo que os custos para desalfandegar era para MISAU; 
Gavi pede detalhes bancários, com atraso pelo banco central

PAV submete o plano operacional e plano de 
aquisição (a iniciar 1o trimestre 2015)

Secretariado Gavi solicita acordo formal por parte do governo de Moçambique (GOM) para os termos e condições 
da FMR; Governo de Moçambique sugere mudanças; desembolso de fundos HSS e VIG deslocado para 2015

Terceira Campanha e Avaliação Pós 
Implementação (PIE)

Vacinas Gavi foram usados para os 
outros dois distritos, por causa de 
atrasos em aquisição  

Segunda campanha: 
lançamento HPV 

Aplicação HSS aprovado pela Gavi após de duas aplicações sem sucesso

Instrumentos de monitoria PCV distribuídos

Requisito de Gavi dum plano de desempenho de M&E, plano de 
aquisição do ano 1 e um plano operacional

MISAU recebo os fundos Gavi para vacinas para Manhiça; Forma-
ção de formadores para profissionais de saúde e de educação feita

Plano HSS aceite pelo Gavi Plano VIG aceite pelo Gavi 

Lançamento PCV; supervisão ao nível 
central (excepto província de Maputo)

Distribuição PCV para as províncias iniciada

Segunda aplicação para o distrito de Manhiça submetida

Aplicação da demonstração HPV aprovada para um distrito

Ministério de Saúde recebe os fundos 
da introdução de vacinas (VIG)

Eventos de advocacia e encontros semanais do grupo técnico (GT) iniciados; 
Formação de formadores (distritos) e mobilização social implementado
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