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E mais

PNC– ITS/HIV/SIDA

ACONSELHAMENTO E
TESTAGEM EM SAÚDE
Definiçao
É uma estratégia do Ministério da Saúde
que visa contribuir para aumento do aces‐
so aos serviços de saúde de uma forma
integrada e abrangente
Objectivo principal
Promove acções preventivas de saúde
desde a comunidade até a Unidade Sanitá‐
ria
Objectivos e beneficios:

•permitir aos pacientes conhecer o seu esta‐

do serológico e assim reduzirem sua exposi‐
ção ao risco de re‐infecção e infecção e;
•estimular os utentes seronegativos a busca‐

rem estratégias de prevenção tendentes a
reduzir a exposição à infecção pelo HIV.

Importância do ATS
Tipos de Aconselhamento e Testagem em
Moçambique

•Oferece medidas preventivas e cuidados
sobre várias doenças num único local

•

•Ensina as pessoas a adquirir vida saudável

Aconselhamento e Testagem Iniciado
pelo Utente ‐ ATIU

Oferecido nas Unidades de ATS (UATS) e nas
Comunidades (ATSC).

•Aumentar a cobertura do aconselhamen‐

•

Aconselhamento e Testagem Iniciado
pelo Provedor de Saúde ‐ ATIP

Oferecido nos serviços de saúde como parte
de rotina dos cuidados de saúde ou para o
diagnóstico em pacientes com sinais e sinto‐
mas sugestivos de infecção pelo HIV.

to e testagem;
•Reduzir comportamentos de risco, atra‐

vés de educação para saude;

Onde encontrar estes serviços?
Nas comunidades e unidades sanitárias

•Contribuir para a formação de grupos de

apoio às pessoas que vivem com doenças
crónicas;
• Contribuir para a redução do estigma e

discriminação associadas a algumas doen‐
ças como: TB, Epilepsia, HIV e outras.

•Reduz estigma e discriminação do doente
•Reduz mitos e crenças prejudiciais a saúde

do indivíduo

•Aumentar o acesso e a cobertura dos ser‐

viços de aconselhamento para doenças
comuns ou situações de saúde que requei‐
ram atenção como: Malária, TB, HIV, Diar‐
reia, ITS, Saúde Reprodutiva, Hipertensão,
Epilepsia, Doenças da Pele, Nutrição e
Higiene Pessoal e Ambiental;

Parto), Consulta Interna (Enfermarias mascu‐
linas e femininas), Consulta de Criança de
Risco, Pediatria, Banco de Sangue e Labora‐
tório. E Unidades de Aconselhamento e Tes‐
tagem em Saúde (UATS)

Dentro das Unidades Sanitárias temos:
Serviços Clínicos tais como: Triagem, Consul‐
ta de Medicina Geral, Serviços de TB, Consul‐
ta Pré‐Natal, Maternidade (Parto e Pós‐

