
A Fundação Elizabeth Glaser de Luta contra o SIDA Pediátrico 

(EGPAF, Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation) é uma 

organização líder ao nível global que luta para a eliminação 

do SIDA pediátrico. Há mais de duas décadas que a EGPAF é 

reconhecida como uma das principais organizações que apoiam 

aos serviços de Prevenção da Transmissão Vertical do HIV de mãe 

para filho (PTV) no mundo inteiro. 

A EGPAF apoia a implementação de actividades de prevenção, 

cuidados e tratamento do HIV ao nível global, nacional, distrital e 

local. A EGPAF trabalha em estreita colaboração com os governos, 

ministérios de saúde e organizações locais. A organização 

emprega abordagens abrangentes que incluem o fornecimento 

de apoio programático, técnico e operacional afim de melhorar 

as capacidades locais e garantir a sustentabilidade dos programas.

Através do apoio que recebe do Governo dos Estados Unidos de 

América (EUA), bem como de doadores multilaterais e particulares, 

a EGPAF presta assistência aos ministérios de saúde para a 

implantação efectiva de um pacote de serviços para mulheres, 

crianças e suas famílias, com base nas quatro componentes 

do programa de PTV: a prevenção de novas infecções de 

HIV nas mulheres em idade fértil; a prevenção de gravidezes 

não planificadas em mulheres HIV positivas; a prevenção da 

transmissão do HIV de mulheres HIV positivas para os seus filhos 

e a prestação de serviços de tratamento, cuidados e apoio de HIV.
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Prevenção da Transmissão 
do HIV de Mãe para Filho

Pela primeira vez ao longo dos trinta anos da história da epidemia 

global do SIDA, considera-se que a eliminação da transmissão do HIV 

de mãe para filho seja um alvo realista no âmbito da saúde pública.



Apoiou os governos e parceiros locais no fortalecimento e implementação de serviços de PTV em 23 países durante 20 anos. 
Neste momento a EGPAF apoia os programas em 14 países muito afectados pelo HIV/SIDA, facilitando o acesso a:

Serviços de PTV a mais de  
23 MILHÕES de mulheres

Testagem de HIV a cerca de  
20 MILHÕES de mulheres

Profilaxia para a PTV a mais de  
1 MILHÃO de crianças

Profilaxia para a PTV a mais de  
1,5 MILHÃO de mulheres grávidas

Advocacia ao Nível Global e Partilha  
de Melhores Prácticas

A EGPAF trabalha ao nível global de forma a garantir que as 

crianças sejam colocadas em primeiro lugar na resposta ao 

HIV/SIDA. A EGPAF é um dos principais parceiros que apoia 

as actividades de âmbito global de vários grupos de trabalho 

e organizações, tais como a Interagency Task Team (Grupo 

de Trabalho Interagências) para a prevenção e tratamento da 

infecção pelo HIV nas mulheres grávidas, mães e filhos e o Global 

Steering Group (Grupo Director Global) para a implementação 

do Plano Global.

A EGPAF promove a identificação e aplicação de melhores 

práticas e lições aprendidas ao nível nacional e entre os programas 

implementados nos 14 países em que opera, com vista a melhorar 

a qualidade e eficácia dos programas de PTV. A EGPAF promove a 

partilha de experiências através da realização de reuniões técnicas 

que contam com a participação de representantes dos programas 

nos países em que está presente. Estas reuniões constituem uma 

plataforma para a partilha de lições aprendidas e a identificação 

de intervenções de grande impacto.

Assistência Técnica ao Nível Nacional

A EGPAF providencia assistência técnica aos ministérios de 

saúde nos países de actuação. Este apoio inclui a participação da 

organização em grupos de trabalho técnico, o desenvolvimento 

de capacidades de recursos humanos e o apoio na adaptação, 

revisão e disseminação de políticas e directrizes nacionais de 

PTV e de cuidados e tratamento de HIV.

Prevenção de Novas Infecções de HIV  
nas Mulheres em Idade Fértil

Aconselhamento e Testagem do HIV (AT-HIV)

Em todos os programas apoiados pela EGPAF, a organização 

ajuda os ministérios de saúde a garantir que o aconselhamento 

e testagem iniciado pelo provedor esteja integrada no pacote de 

serviços nas consultas pré-natais (CPN), em estabelecimentos 

pediátricos, maternidades, serviços de tuberculose / Infecções 

de Transmissão Sexual (ITS), enfermarias de internamento e 

serviços de cuidados primários.

Abordagem de Prevenção Abrangente

A EGPAF utiliza uma abordagem abrangente de prevenção, 

que envolve intervenções biomédicas, comportamentais e 

estruturais. Em Uganda, a EGPAF joga um papel de liderança 

nos esforços para aumento das taxas de circuncisão 

masculina, na disseminação de mensagens para a mudança de 

comportamento, enquanto que que outros programas oferecem 

aconselhamento e testagem a casais nas CPN às mulheres com 

resultados de testes negativos.

A EGPAF neste momento acolhe o Grupo Director Global, onde 

assume uma função de liderança no apoio à implementação e 

mobilização de recursos para o Plano Global de Eliminação de 

Novas Infecções de HIV nas Crianças, até 2015 e para manter 

vivas as mães dessas crianças.

ÁREAS DE COMPETÊNCIA

IMPACTO DO TRABALHO DA EGPAF



Participação Masculina

Os programas da EGPAF têm ampla experiência na promoção 

do envolvimento dos homens através de estratégias tais como 

a constituição de “grupos de homens”, a testagem de casais, a 

inclusão de diálogo com homens nas campanhas de mobilização 

comunitária e a realização de convites direccionados aos homens 

para as consultas. O programa de PTV em Ruanda distribui 

convites às mulheres grávidas na CPN, afim de encorajar a 

participação dos seus parceiros nas consultas subsequentes. Esta 

medida, conjuntamente com outras estratégias inovadoras, têm 

resultado na testagem de aproximadamente 85% dos parceiros 

masculinos, nos centros de saúde governamentais que recebem 

o apoio da EGPAF.

Prevenção Positiva (PP)

A EGPAF apoia a integração de mensagens de prevenção do 

HIV em todas as interações realizadas nas unidades sanitárias 

com pacientes HIV positivos. Estas mensagens incluem 

aconselhamento sobre prácticas sexuais seguras, apoio para a 

testagem de parceiros e outros membros da família e a revelação 

do zero-estado, planeamento familiar, avaliação do risco de 

transmissão do HIV, o diagnóstico e tratamento de ITSs e o 

aconselhamento e apoio para a promoção da adesão.

Prevenção das Gravidezes Não Planificadas  
Nas Mulheres que Vivem Com o HIV

Serviços de Planeamento Familiar

A EGPAF apoia os serviços de planeamento familiar para 

mulheres HIV-positivas através de serviços de aconselhamento, 

distribuição de preservativos e apresentação de outros métodos 

de planeamento familiar. A oferta de serviços de aconselhamento 

e testagem nas consultas de planeamento familiar permite-

nos identificar mulheres HIV-positivas e encaminhá-las para 

os serviços apropriados. Em Ruanda, a EGPAF trabalhou com 

o ministério da saúde desse país no desenvolvimento de um 

modelo de integração do planeamento familiar e os serviços de 

HIV, incluindo uma iniciativa para o acompanhamento de casais 

zero-discordantes com campanhas de planeamento familiar. 

Estas iniciativas ajudaram a fazer com que a taxa de prevalência 

de contraceptivos aumentasse de 10% em 2005 a 45% em 2010. 

Prevenção da Transmissão Vertical do HIV

Acesso a Regimes de Prevenção de Boa Qualidade

A EGPAF apoia activamente os ministérios de modo a assegurar 

que os regimes mais eficazes de Tratamento Anti-Retro Viral 

(TARV), incluindo o ARV por toda a vida para as mulheres 

grávidas elegíveis, sejam implementados nos centros de saúde, 

em conformidade com as directrizes nacionais em vigor. 

Melhoramento da Retenção aos Serviços

A EGPAF utiliza diferentes métodos de apoio com as mulheres 

grávidas de forma a assegurar o seguimento das guias de 

referência dos serviços de PTV aos de cuidados e tratamento 

para o HIV, assim como para que também regressem ao posto 

de saúde para o levantamento de medicamentos e tragam com 

elas os seus bebés para a testagem de HIV. A prestação de apoio 

comunitário e psicossocial constituem mecanismos para as 

mulheres criarem sistemas de apoio robustos que reforcem a 

adopção de comportamentos saudáveis e de fornecimento de 

cuidados centrados no paciente. 

Fornecimento de Serviços de Apoio,  
Tratamento e Cuidados Appropriados

A EGPAF apoia os ministérios de saúde e os parceiros locais 

no sentido de providenciar um pacote completo de cuidados 

para todas as mulheres e bebés HIV-positivos. Qualquer mulher 

identificada como sendo HIV-positiva é dirigida aos serviços de 

cuidados e tratamento. A EGPAF visa aumentar o acesso a estes 

serviços através do apoio à expansão e disponibilização do TARV 

e dos serviços de cuidados de HIV nas unidades sanitárias de 

nível inferior, através de estratégias como o encaminhamento 

dos pacientes às unidades sanitárias de nível inferior e do apoio 

a criação de competências, nos enfermeiros para oferecer TARV 

aos pacientes.

Desde 2013, EGPAF tem ministérios da saúde suportados em 

todos os 14 países suportados com transição para as orientações 

da Organização Mundial de Saúde PTV 2013, recomendando ART 

ao longo da vida entre todas as mulheres grávidas e lactantes 

HIV-positivas (Opção B +)

Integração de Serviços e Ligações e  
Encaminhamentos Fortalecidos

A EGPAF apoia os governos locais na integração dos serviços 

de PTV nos serviços mais amplos de saúde materno-infantil  

e para recém-nascidos. Esta abordagem integrada permite  

que as mulheres tenham acesso efectivo tanto aos serviços  

de HIV como aos serviços mais amplos de saúde materno-

infantil e de recém-nascidos, integrados nos cuidados de rotina, 

e melhorando a eficiência dos serviços e a sustentabilidade dos 

programas de HIV. 

A EGPAF emprega técnicas inovadoras, como o envio de 

lembretes de consulta aos pacientes através de mensagens de 

telemóvel via SMS.
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O trabalho da EGPAF é orientado por uma abordagem centrada 

na família, sem perder de vista as necessidades individuais da 

mulher e da sua família. O apoio da EGPAF facilita o acesso das 

mulheres a serviços mais amplos incluindo o planeamento 

familiar, serviços de ITSs ou de TB, serviços de apoio psicossocial 

adicionais, assim como a serviços pediátricos apropriados. 

Cuidado e Acompanhamento de Bebés Expostos ao HIV

A EGPAF trabalha com os ministérios de saúde no sentido  

de expandir os diagnósticos infantis precoces e os tratamentos 

iniciais, através da formação do pessoal dos centros de saúde, 

que aprende a fazer colheitas de gotas secas de sangue para os 

testes diagnósticos de reacção de polimerização em cadeia (DBS-

PCR), garantindo que o pessoal de laboratório tenha a devida 

competência para fazer análises às crianças jovens e utilizando 

técnicas inovadoras como, por exemplo, as impressoras SMS, 

para melhorar o transporte das amostras e facilitar a devolução 

acelerada dos resultados. A EGPAF apoia os prestadores de 

cuidados de saúde para que estes tratem as crianças através de 

uma orientação clínica e uma supervisão baseada no apoio, 

e trabalha no sentido de assegurar que todos os bebés de 

menos de dois anos de idade infectados com o HIV comecem 

imediatamente a tomar o ART. A EGPAF também trabalha para 

aumentar a viabilização da profilaxia com cotrimoxazol aos 

bebés expostos ao HIV e infectados com o vírus.

Apoio na Alimentação dos Bebés

A EGPAF tem jogado um papel chave afim de assegurar que 

os ministérios de saúde e os profissionais de saúde tenham 

os conhecimentos, competências e materiais de trabalho 

necessários para fortalecer a alimentação apropriada nas crianças. 

Em Ruanda, a EGPAF apoiou o governo no desenvolvimento 

de um pacote integrado de serviços de nutrição para bebés  

e crianças. 


