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As pessoas que usam drogas estão entre os grupos mais vulneráveis em Moçambique e estão 
expostas a uma série de condições graves de saúde. Quem usa drogas injetáveis está em maior 
risco de contrair ou transmitir doenças transmissíveis pelo sangue, como o VIH (vírus da imunode-
ficiência humana) e a hepatite C e coinfecções, como a tuberculose (TB). No entanto, as pessoas 
que usam drogas também estão entre quem tem menos acesso a serviços de prevenção, cuidados 
e tratamento devido ao estigma, discriminação e assédio generalizados, frequentemente relacio-
nados com a criminalização do uso de drogas. 

Moçambique tem uma das mais elevadas taxas de in-
feção por VIH do – 13,8%1 da população é portadora do 
vírus – e é particularmente alta entre as pessoas que usam 
drogas. Um estudo sobre os modos de transmissão mostrou 
que 28,7% das novas infeções por VIH ocorreram em 
população chave2 que incluem pessoas que usam drogas, 
trabalhadores do sexo e homens que fazem sexo com ho-
mens.3 O fator de risco mais significativo entre as pessoas 
que usam drogas é a partilha de agulhas e seringas para 
injetar as drogas. Isto levou a uma prevalência muito alta 
de VIH e de hepatite viral neste grupo. Um Estudo Biológico 
e Comportamental Integrado feito na cidade de Maputo em 
2013-2014 revelou que entre as pessoas que usam dro-
gas injetáveis, 50% eram seropositivos e 44% estavam 
infetados com hepatite C.4  

Porquê Moçambique? Moçambique é um país de trânsito para o tráfico ilegal de 
drogas, e as drogas estão facilmente disponíveis em centros 
urbanos como Maputo. O consumo de drogas é criminaliza-
do e, embora não explícita, a lei é amplamente interpreta-
da de uma forma que também criminaliza a posse insumos 
para consumo de drogas, incluindo agulhas. Consequente-
mente, as pessoas que usam drogas muitas vezes temem 
ser presas por ter esses objetos na sua posse e recorrem à 
partilha de agulhas ou pagam a outras pessoas que usam 
drogas para as injetarem com agulhas partilhadas. Uma 
avaliação realizada pela MSF sobre o uso de drogas em Ma-
puto concluiu que as seringas podiam ser partilhadas até 
10-15 vezes. 

Fornecer tratamento médico e cuidados preventivos a 
pessoas que usam drogas é um passo essencial para eli-
minar o VIH, a hepatite C e outras doenças transmitidas 
pelo sangue.  

Um paciente com ferimentos na testa recebe um penso durante uma consulta no Centro Comunitário de Mafalala para Pessoas que Usam Drogas, em Maputo, que é 
apoiado pela MSF. ©Tadeu Andre 

1 Ministério da Saúde. MISAU PNC ITS VIH/sida Relatórios Anuais [Internet]. 2020 [cited 2021 Jan 13]. Disponível em: https://www.misau.gov.mz/index.php/relatorios-anuais 
2 Key Populations, see https://www.theglobalfund.org/en/key-populations/ 
3 MISAU. Directriz para integração dos serviços de prevenção, cuidados e tratamento do HIV-SIDA para a população chave no sector da saúde. 2016. 
4 Baltazar 2019. Alta prevalência de positividade para VIH, Hbsag e Hepatite C entre utilizadores de drogas: resultados da primeira pesquisa biocomportamental  
  usando amostragem dirigida por respondentes em duas áreas urbanas em Moçambique. BMC Doenças Infeciosas, 19:1022-1035.

https://www.theglobalfund.org/en/key-populations/ 
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Um novo modelo de atendimento
A MSF tem apoiado e tratado pessoas que vivem com 
VIH em Maputo desde 2001. Nisso se inclui tratamento 
especializado para pessoas com VIH avançado e infeções 
associadas, como tuberculose e hepatite C, que podem 
ocorrer quando o VIH debilita o sistema imunológico do 
organismo. Após os dados terem demonstrado que muitos 
pacientes com hepatite C eram também pessoas que usam 
drogas injetáveis, a MSF concluiu ser necessário prestar 
cuidados médicos específicos e disponibilizar serviços de 
redução de  danos a pessoas que usam drogas. Isso mel-
horaria a sua saúde e garantiria melhor acesso a medidas 
preventivas, beneficiando tanto pacientes como a comuni-
dade em geral. 

A MSF uniu esforços com a UNIDOS, uma organização 
local de base comunitária que trabalha com pessoas que 
usam drogas, para iniciar atividades de danos no bairro 
de Mafalala em Maputo. O Centro Comunitário para Pes-
soas que Usam Drogas foi inaugurado em maio de 2018. 
Este centro de acolhimento, localizado numa área da ci-
dade onde se costumam reunir pessoas que usam drogas, 
é o primeiro ponto de contacto dos cuidados de saúde 
para pessoas que usam drogas. Ali são fornecidos testes 
para VIH e outras doenças e garantido que quem precisa 

de cuidados recebe atendimento médico para condições 
como o VIH, a hepatite B e C, a tuberculose e doenças 
sexualmente transmissíveis. As pessoas que vêm ao centro 
podem receber aconselhamento, apoio psicossocial e tra-
tamento de lesões menores por profissionais de enferma-
gem. Para muitas pessoas, o centro proporciona um am-
biente seguro e livre de stress, onde podem tomar banho, 
lavar as roupas, descansar e relaxar. 

Desde 2018, o centro tem expandido os serviços e agora 
inclui todos os dez componentes do pacote de redu-
ção de danos, conforme recomendado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e pelo Programa Conjunto das 
Nações Unidas sobre VIH e sida (UNAIDS), (veja abaixo)5.
Isto inclui um programa de distribuição de agulhas e se-
ringas, terapia de substituição de opioides (usando me-
tadona) e tratamento de overdose (usando naloxona).

O projeto em Mafalala foi o primeiro a pilotar um pro-
grama completo de redução de danos em Moçambique. 
A combinação de redução de danos e cuidados de saúde 
constituiu um modelo de cuidados completamente novo, 
baseado inteiramente nas necessidades das pessoas que 
utilizam os serviços. 

A redução de danos é um conjunto de políticas, programas, serviços e ações que visam reduzir os danos em indiví-
duos, nas comunidades e na sociedade causados pelo uso de drogas. Inclui programas de troca de agulhas e seringas, 
que comprovadamente reduzem a propagação do VIH e da hepatite viral entre pessoas que usam drogas injetáveis. 
Existem dez elementos no pacote da OMS/UNAIDS para a prevenção do VIH entre pessoas que usam drogas injetáveis. 
Os programas de redução de danos são recomendados por organismos de saúde internacionais, incluindo a OMS, o 
UNAIDS e o UNODC. 

O que é redução de danos?

1.  
Programas de  

agulhas e seringas

2.  
Terapia de substituição de  

opioides e outro tra-tamento para 
depen-dência de drogas baseado  

em evidência comprovados

3.  
Testes VIH e  

aconselhamento

4. 
Tratamento 

antirretroviral

5.  
Prevenção e  

tratamento de doenças 
sexualmente  

transmissíveis

6.  
Programas de preser-
vativos para pessoas 
que injetam drogas e 

seus parceiros sexuais

7.  
Foco na informação, 

educação e comunica-
ção para pessoas que 
injetam drogas e seus 

parceiros sexuais

9.  
Prevenção,  

diagnóstico e  
tratamento da  

tuberculose

10.  
Prevenção  
de mortes 

8 
Prevenção, vacinação, 

diagnóstico e  
tratamento para  

hepatite viral 

5 WHO, UNODC Diretivas para redução de danos para pessoas que usam drogas injetáveis em 2012 e Relatório Mundial sobre Drogas 2020, 
 https://wdr.unodc.org/wdr2020/index.html

https://wdr.unodc.org/wdr2020/index.html
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Trabalhar com pares 
da comunidade

Programa de distribuição 
de agulhas e seringas

Para alcançar pessoas que usam drogas, as equipas da 
MSF/UNIDOS trabalham em conjunto com pares de pes-
soas que usavam ou que ainda usam drogas em pontos de 
acesso chamados bocas de fumo, onde a heroína é ven-
dida e consumida. Nestes locais, conversam com as pes-
soas sobre práticas seguras de injeção e comportamen-
to sexual, e sobre os serviços disponíveis no centro de 
acolhimento. Também oferecem testes de VIH e hepatite 
C, e distribuem e recolhem seringas. Esta abordagem de 
sensibilização permite um maior acesso às pessoas que 
consomem drogas, incluindo as que, de outra forma, não 
poderiam visitar os centros de saúde regulares ou mesmo 
o centro de acolhimento.

O centro de acolhimento iniciou o programa de distribui-
ção de agulhas e seringas em 2018. Continua a fornecer 
às pessoas que usam drogas kits seguros de injeção, que 
incluem seringas, agulhas, lenços descartáveis embebidos 
em álcool e bolas de algodão (para esterilizar o local de in-
jeção), água destilada, panelas e filtros (usados para pre-
parar drogas para injeção) e curativos. Estes artigos são 
distribuídos no centro (20%), em pontos de ruas pré-iden-
tificados (40%) e em bocas de fumo, através de traficantes 
ou pessoas que usam drogas e que injetam outras pessoas 
(40%). As agulhas e seringas usadas são recolhidas em 
recipientes seguros, situadas em diferentes locais e poste-
riormente eliminadas em segurança.

Em 2020, mais de 192 000 seringas fo-
ram distribuídas e recolhidas.6 

Membro da equipa segura um kit de injeção pré-embalado. Os kits são distribuídos a pessoas que usam drogas em Maputo, como parte do 
programa de redução de riscos e minimização de danos. ©Óscar Corral

6  O número de seringas recolhidas não é exato, é uma estimativa baseada no peso das caixas de segurança recolhidas
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Terapia de substituição de opioides (metadona)

Em fevereiro de 2020, a MSF iniciou um programa de tra-
tamento com metadona, envolvendo 200 pessoas, todas 
elas utilizadoras regulares de opioides. Neste grupo, o 
uso autorrelatado de heroína diminuiu drasticamente. No 
início, 100% dos pacientes consumiam opioides todos os 
dias. Após um mês, 50% consumiam menos de dez vezes 
por mês. Após três meses de substituição com metadona, 
mais de 50% do grupo não tinha consumido heroína no 
mês anterior. Alguns pacientes tiveram uma diminuição 
rápida no consumo de opioides, enquanto outros tiveram 
uma redução gradual. Há naturalmente um período de 
transição durante o qual muitos pacientes reduzem ou, 
até mesmo, se abstêm totalmente de usar drogas. 

A retenção no programa tem sido muito boa. Após um 
mês, 95 por cento dos pacientes inscritos permaneceram 
em tratamento e após doze meses a percentagem ainda se 
situava em 80 por cento.

Como projeto piloto, a capacidade de inscrição foi limita-
da, mas a grande procura de pessoas que usam drogas e a 
longa lista de espera do programa mostram que há uma 
urgente necessidade de aumentar o acesso ao trata-
mento com metadona em Moçambique. 

A terapia de substituição de opioides, muitas vezes na forma de metadona, é utilizada pelos serviços de redução 
de danos para diminuir o uso de opiáceos e ajudar as pessoas que vivem com o uso de drogas e VIH a aderirem ao 
tratamento antirretroviral. Estes substitutos, incluindo a metadona, ajudam a estabilizar as pessoas com distúr-
bios do uso de opioides, permitindo que reduzam o consumo de drogas, evitando ao mesmo tempo a abstinência e 
a intoxicação.

A metadona está na lista de medicamentos essenciais da OMS para uso no tratamento de transtorno do uso de 
opioides.7 É eficaz na redução de mortes entre pessoas dependentes de opioides, incluindo overdoses fatais, doen-
ças relacionadas com o VIH/hepatite C, atividade criminosa e consumo de outras drogas.8 Para a maioria dos pa-
cientes, a terapia de substituição de opiáceos é um tratamento de longa duração e até mesmo para toda a vida.

Aissa, de 49 anos, utilizadora de drogas em recuperação, toma a sua dose de metadona durante a consulta num centro de tratamento com me-
tadona em Maputo. ©Óscar Corral

7  Lista modelo de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde 
8  Larochelle MR, Bernson D, Land T, Stopka TJ, Wang N, Xuan Z, et al. Medicamentos para transtorno de uso de opioides após overdose não fatal de opioides e as-
sociação com mortalidade: Um estudo em grupo. Ann Intern Med [Internet]. 2018 Aug 7 [cited 2021 Jan 15];169(3):137–45. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/29913516/ and, Sordo L, Barrio G, Bravo MJ, Indave BI, Degenhardt L, Wiessing L, et al. Risco de mortalidade durante e após o tratamento de substituição 
de opioides: revisão sistemática e meta-análise de estudos em grupo. BMJ [Internet]. 2017 Abr 26 [cited 2021 Jan 15]; 357:j1550. Disponível em: https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/28446428/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29913516/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29913516/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28446428/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28446428/
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A MSF começou a fornecer naloxona aos membros da co-
munidade de Mafalala em agosto de 2020. Para isso, pes-
soas com probabilidade de estarem presentes e capazes 
de intervir quando ocorrer uma overdose na comunidade 
foram identificadas e convidadas a participar numa for-
mação voluntária sobre naloxona. Foram treinadas para 
reconhecer os sinais de overdose de opioides, realizar 
procedimentos básicos de ressuscitação, administrar na-
loxona injetável e o que fazer após uma ressuscitação. 
Receberam um kit com duas ampolas de naloxona, duas 
seringas e agulhas, compressas com álcool e um folheto 
com instruções de utilização. 

A naloxona está disponível na forma injetável e spray na-
sal. Embora o spray nasal seja mais fácil de usar e mais 
adequado ao uso por leigos, a versão injetável é fornecida 
em Mafalala, devido ao preço e disponibilidade do spray. 

A overdose de opioides é uma das principais causas de morte entre pessoas que usam drogas injetáveis 
em todo o mundo.9 Em Moçambique, não há dados disponíveis e é provável que a amplitude do problema 
seja subestimada. Muitas pessoas que se deslocaram ao centro de acolhimento de Mafalala contaram à 
MSF sobre amigos que morreram de prováveis overdoses. Relataram também que tinham sido realizados 
procedimentos inseguros no momento da overdose, por exemplo, injetar água salgada. 

A naloxona é um medicamento que salva vidas, usado para reverter os efeitos dos opioides e está na lista 
de Medicamentos Essenciais da OMS. Há bons dados comprovados para apoiar o impacto positivo da na-
loxona quando é distribuída entre os parceiros utilizadores de opioides, uma vez que estes são os que estão 
frequentemente presentes no momento de uma overdose.10

10 

A MSF treinou e forneceu um kit de naloxona a 79 
pessoas. Entre agosto e dezembro de 2020, foram 
realizadas 14 ações em suspeitas de overdoses por 
membros treinados da comunidade.

Tratamento de overdose

Um cartaz, no Centro Comunitário de Mafalala para Pessoas que Usam Drogas, onde pacientes escreveram os nomes de amigos que morreram 
devido a overdose. ©Óscar Corral

9 EHRN, Fundações sociedade aberta. Por que é que a overdose é importante para o VIH? - Fundações sociedade aberta [Internet]. [cited 2021 Jan 13]. Disponível em:  
https://www.opensocietyfoundations.org/publications/why-overdose-matters-hiv 
10 Organização Mundial da Saúde (OMS). Gestão comunitária de overdose por opioides [Internet]. Genebra; 2014 [cited 2021 Jan 13]. Disponível em: www.who.int

https://www.opensocietyfoundations.org/publications/why-overdose-matters-hiv
http://www.who.int


Total testado entre utilizadores  
de drogas injetáveis

Total testado entre utilizadores  
de drogas injetáveis 

testaram  
VIH+

testaram positivo 
para VHC

pessoas tinham 
uma carga viral de 

VHC detectável 

dos quais incluídos 
nos cuidados  

de VHC

dos quais  
começaram  
o tratamento  
para o VHC

dos quais iniciaram  
o tratamento do 

1 Algumas pessoas já conheciam a sua condição de seropositivo e não foram testadas novamente. Não estão, assim, incluídos como testados, mas 
estão incluídos no tratamento adequado às suas necessidades.
2  Não há dados disponíveis sobre o acompanhamento (início do tratamento e carga viral do VIH) de pacientes encaminhados para atendimento em 
outro centro de VIH

1 Alguns pacientes com VHC foram encaminhados diretamente  
  de outros prestadores de serviços de saúde 

2 OSomente pessoas com carga viral detetável, com infeção ativa  
  de VHC, precisam de tratamento  require treatment 

dos quais iniciaram 
terapia antirre- 
troviral na MSF1 

fizeram o teste de 
carga viral do VIH 

após 6 meses

dos quais ainda  
estavam sob cuidados 

após 6 meses2

Total testado entre utilizadores  
de drogas não injetáveis

Total testado entre utilizadores  
de drogas não injetáveis

Total entre todos os testados

Total entre todos os testados

41%

27%

16.8%

4%

20.6%

7%

157/378

100/378 

350/2082 

84/2082 

157/378 

184/2460  

507/2460

184/2460 69/1292Destas, 52/69

270/4421 210/231 120/186 63/120

Desde a abertura do projeto até 31 de julho de 2021

250.000

2460

160

41%

7% 129 53% 75%

61% 90% 52.5% 64.5% 

192,000

preservativos  
distribuídos

pessoas que usam drogas registadas – das quais  
378 (15,4%) utilizadores de drogas injetáveis 

HIV + taxa  
(incluindo pessoas que já conheciam o seu status de VIH))

Taxa vírus da hepatite C (VHC)+

VIH+ teste e tratamento11

pessoas em média visitavam o centro de acolhimento por 
dia antes da COVID-19 (março de 2020); após COVID-19 
23/dia

seringas foram distribuídas 
e recolhidas

Os resultados da triagem no centro de acolhi- 
mento e na comunidade revelaram taxas de 
prevalência alarmantes:  41,5% dos utilizadores 
de injetáveis eram VIH + e 27% eram hepatite C +

61% dos VIH+ foram incluídos no tratamento  
de VIH após teste positivo

pessoas curadas 
de entre os  

paciente que  
finalizaram o 

tratamento, 13 
continuam em 

tratamento

70%

dos quais  
tinham  

suprimido  
carga viral

48/63

76% 

+

19/30

Principais Informações

11 Incluindo pessoas que já conhecem seu status antes do teste



Total entre todos os testados

Total entre pessoas que usam drogas injetáveis 

Total entre pessoas que usam drogas não injetáveis

4.4%

7.4%

3.9%

109

28

81

8

A natureza das atividades do centro de acolhimento era 
nova para a comunidade local. Como tal, era importante 
envolvê-la desde o início na forma de executar o projeto, 
para garantir que este fosse aceite e compreendido. Foi 
criado um comité de gestão, composto por líderes comu-
nitários formais e informais, pessoas influentes no bairro e, 
mais importante, pessoas que usam drogas, para ajudarem 
a orientar a gestão do centro de acolhimento e represen-
tar a perspetiva da comunidade. O comité ajuda a abor-
dar preocupações, transmitir recomendações e promover a 
compreensão pública das atividades de redução de danos. 
Isto ajudou o centro a ser reconhecido no bairro como um 
centro comunitário.  

A MSF e a UNIDOS empenharam-se em longas e intensas 
negociações e num amplo trabalho de envolvimento antes 
do lançamento do projeto Mafalala, para persuadir as au-
toridades de saúde e policiais sobre o impacto positivo que 
isso teria na saúde pública. Foram desenvolvidas estraté-
gias para aumentar a consciencialização entre a polícia, 
autoridades de saúde nacionais e locais e organizações que 
trabalham com a sociedade civil e pessoas que vivem com o 
VIH. A equipa do projeto visitou todos os postos de polícia 
na área de Mafalala para apresentar as atividades planea-
das e reforçar a necessidade de cooperação. 

Taxa de tuberculose+: sensível a medicamentos (SM),  
resistente a medicamentos (TB R) e multirresistente (TB MDR)

Todos os 109 pacientes,  
incluindo 11 pacientes  
com TB MDR, iniciaram o  
tratamento da TB durante  
2019-2021   

A comunidade

Autoridades locais e nacionais

As atividades de consciencialização do projeto com a co-
munidade foram consideradas particularmente delicadas, 
com a presença da MSF nos pontos críticos considerados 
por alguns intervenientes como problemáticos, pois podem 
identificar os diferentes locais de consumo de drogas, co-
locando as pessoas em risco de prisão. A MSF negociou 
cuidadosamente esse acesso e as subtilezas em torno do 
mesmo, para que essas atividades pudessem ocorrer. Como 
parte disso, a presença da MSF/UNIDOS nos pontos críti-
cos tornou-se menos visível, removendo o uso de logotipos 
e evitando usar carros na deslocação até aos locais. 

Carlos, um trabalhador-par da MSF, entrega kits de injeção segura a 
pessoas que usam drogas em Maputo. ©Tadeu Andre/MSF 

A aceitação da comunidade e das autoridades locais é crucial para que um projeto seja implantado 
com sucesso, principalmente numa área de bairro de construção precária. Uma experiência com 
este modelo de atendimento envolveu muitas etapas para obter essa aceitação nos níveis comu-
nitário, local e nacional. 

Trabalhar com a comunidade  
e autoridades locais 
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Apesar de terem sido desenvolvidas várias iniciativas, o 
número de mulheres utilizadoras de drogas que se regista-
ram no centro de acolhimento continua baixo. A esmaga-
dora maioria (92,2 por cento) das pessoas que usam o 
centro são homens. Embora as pessoas que usam drogas 
sejam geralmente homens, as mulheres estão mais expos-
tas ao risco de violência e têm diferentes necessidades de 
saúde. Depois de explorar as barreiras de acesso ao centro 
para mulheres, a MSF e a UNIDOS criaram um dia se-
manal exclusivo para mulheres, com mensagens específi-
cas e oportunidades de encaminhamento para serviços de 
planeamento familiar e saúde sexual e reprodutiva. Ape-
sar disso, alcançar mulheres que usam drogas continua a 
ser um desafio. 

Em março de 2020, foi declarado um estado de emergê-
ncia em Moçambique devido à pandemia da COVID-19, 
com as autoridades a imporem restrições para diminuir o 
risco de propagação do vírus. As atividades do projeto Ma-
falala foram adaptadas para garantir a sua continuidade, 
mas o número de pessoas que se deslocavam ao centro de 

A lei em vigor em Moçambique contra o tráfico e consu-
mo de drogas é amplamente interpretada de forma a cri-
minalizar a posse de insumos para consumo de drogas, 
incluindo agulhas.12 O uso de drogas é punível até dois 
anos de prisão e multa correspondente, com pena mais 
elevada se a pessoa já tiver sido condenada por tráfico de 
drogas. Esta lei contribui para a exclusão de pessoas 
que usam drogas, impedindo-as de procurar cuidados 
de saúde. Torna as pessoas que injetam drogas mais 
vulneráveis e marginalizadas e resulta em taxas mais 
altas de transmissão de doenças. 

Desafios

Alcançar as mulheres

COVID-19 

acolhimento diminuiu significativamente. Isso deu à equi-
pa do projeto a oportunidade de  incrementar o programa 
de distribuição de agulhas e seringas na comunidade, uma 
vez que as pessoas já não podiam deslocar-se até ao centro. 
Em resultado do maior trabalho de consciencialização, a 
distribuição de seringas aumentou consideravelmente em 
2020. A COVID-19 representou um problema particular 
para o programa de metadona, uma vez que as restrições 
à circulação impediam os pacientes de irem todos os dias 
ao centro de saúde para receberem as suas doses. Após 
meses de negociações com as autoridades locais de saúde, 
foram aprovadas as doses para levar para casa, tornando a 
vida dos pacientes significativamente mais fácil. 

O sistema legal é uma barreira na batalha 
contra o VIH, hepatite C e tuberculose

Defender a redução de danos
Com base nas experiências positivas do projeto piloto em 
Mafalala, a MSF defendeu a expansão dos serviços de re-
dução de danos em outras partes do país. Para tal, a MSF 
trabalhou com a Agência Moçambicana de Prevenção de 
Drogas, o Conselho Nacional de Sida, o Ministério da 
Saúde, o UNODC, doadores internacionais e outros para 
chegar a acordo sobre uma política de redução de danos e 
organizar o financiamento de atividades futuras. 

Consequentemente, um plano nacional de redução de 
danos foi aprovado pelo Ministério da Saúde de Mo-
çambique13 e a redução de danos está incluída nas di-
retivas nacionais de hepatite do Governo e nas diretivas 
preliminares para populações-alvo. 

Na subvenção 2021-2023, o Fundo Global de Luta contra 
a Sida, Tuberculose e Malária comprometeu-se a finan-
ciar a expansão dos serviços de redução de danos em 
Moçambique, incluindo o tratamento descentralizado 
para VIH e hepatite C, terapia com metadona e trata-
mento de overdose. Isto permitirá o desenvolvimento de 

atividades nas províncias de Sofala, Nampula e Maputo, 
e garantirá a continuidade do projeto em Mafalala após 
a entrega pela MSF, planeada para dezembro de 2021.14

O xarope de metadona e os copos de uso único com que os pacientes 
do programa de substituição de heroína tomam as suas doses. A 
dosagem é definida por um médico do centro de saúde de Alto Maé. 
©Óscar Corral 

12 Boletim da República, I Série – Número 11, 13 de março de 1997 (Republic Bulletin, I Series – nº 11, publicado em 11 março 1997) sobre tráfico e consumo de 
drogas. Não se refere ao transporte de agulhas e seringas como ilegal. No entanto, descartá-las de uma forma que coloque as pessoas em risco de infeção está 
sujeito a prisão e multas. 
13 Plano nacional programático de redução de danos em Moçambique, dezembro 2020 
14 Pedido de financiamento do Fundo Global para redução de danos para 2021-2023
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Conclusão
As pessoas que usam drogas têm necessidades fundamentais de saúde, mas são frequentemente excluídas dos cuidados 
de saúde. Protegê-las de danos e oferecer cuidados não apenas atende às suas necessidades, mas é também essencial 
para combater a propagação do VIH, hepatite C e outras doenças transmitidas pelo sangue.

O projeto piloto da MSF/UNIDOS em Mafalala mostrou que é viável atender às necessidades das pessoas que usam 
drogas e desenvolver atividades eficazes de redução de danos num contexto de recursos limitados. Apesar dos desafios 
enfrentados antes e durante as fases iniciais do projeto, os resultados das atividades demonstraram benefícios poten-
ciais significativos para a saúde pública. O projeto foi desenvolvido progressivamente ao longo de três anos. Foi um 
programa de redução de danos pioneiro em Moçambique e um dos primeiros projetos em África a fornecer naloxona 
para a gestão de overdose a nível comunitário.

A implatação bem-sucedida do projeto pode ser atribuída a vários fatores:

— O modelo de cuidados foi bem adaptado ao ambiente, com os diferentes serviços personalizados às 
necessidades das pessoas que usam drogas. As pessoas podiam aceder aos serviços que desejavam em 
diferentes lugares e horários, seja para a redução de danos ou para a assistência médica. 

— Os pares como trabalhadores foram fundamentais para alcançar as pessoas que usam drogas e ajuda-
ram a definir a estratégia de divulgação que garantiu a aceitação das atividades. 

— As pessoas que usam drogas foram consideradas parceiras no projeto e foram responsabilizadas pelo 
próprio cuidado. Os serviços e atividades foram discutidos com os pacientes e beneficiários para garantir 
que respondessem às suas necessidades. 

— O projeto foi planeado, apoiado e facilitado pela comunidade; foi criado um ambiente favorável através 
do envolvimento com pessoas que usam drogas, traficantes de drogas, organizações da sociedade civil, 
equipas médicas, polícia local, membros da comunidade e autoridades locais de saúde. É uma atividade 
da comunidade, para a comunidade.

A conselheira psicossocial Fatima Macía é uma das primeiras pessoas a falar com quem pretende fazer a terapia de substituição de opiáceos. 
Fatima Macía diz ter aprendido e recebido mais das pessoas que usam drogas do que aquilo que lhes pôde dar, e afirma ser-lhe muito difícil pôr  
as pessoas em lista de espera. ©Óscar Corral 


