Tuberculose e saúde- Nampula
Nome do Serviço
TB CARE – DOTS Comunitários, acompanhamento familiar
País e Local no País: Distritos de: Rapale, Meconta, Erati, Memba, Nacala Velha e Cidade de
Nampula
Nome da Entidade Contratante: USAID/FHI
Valor aproximado dos Serviços (em USD): 70.000,00USD por ano, durante cinco anos
Data de Início: 2010

Data de Conclusão: 2014

Serviços a serem Prestados:
•

Na Cidade de Nampula, em 4 áreas de Saúde (Unidades Sanitárias), com cerca de 50 voluntários comunitários já
treinados no projecto passado, sendo necessária a reciclagem, 1 enfermeiro treinado como supervisor de TB e 40
praticantes da medicina tradicional por formar, com vista alcançar e encaminhar para o rastreio de TB cerca de
2.100 indivíduos suspeitos de TB.

•

No distrito de Eráti, em 5 áreas de Saúde (Unidades Sanitárias), com cerca de 150 voluntários comunitários já
treinados no projecto passado, sendo necessária a reciclagem, 1 enfermeiro treinado como supervisor de TB e
formação de 50 praticantes da medicina tradicional, com vista a alcançar e encaminhar para o rastreio de TB cerca
de 4.800 indivíduos suspeitos de TB.

•

No distrito de Rapale, em 10 áreas de Saúde (Unidades Sanitárias), com cerca de 50 voluntários comunitários e 20
praticantes da medicina tradicional novos a serem formados, 1 enfermeiro a ser treinado como supervisor de TB,
com vista alcançar e encaminhar para o rastreio de TB cerca de 2.400 indivíduos suspeitos de TB.

•

No distrito de Nacala-a-Velha, em 6 Unidades Sanitárias (pertencentes aos Postos Administrativos de Nacala-aVelha-Sede, Mueria e Gêr-Gêr.) com cerca de 43 voluntários comunitários (novos ou precisar uma reciclagem) e 30
praticantes de medicina tradicional novos a serem formados, 1 enfermeiro treinado como supervisor de TB com
vista a alcançar e encaminhar para o rasteiro de TB cerca de 2,523 indivíduos suspeitos de TB

•

Para o Distrito de Memba, o projecto irá trabalhar no período de Setembro a Dezembro de 2011, envolvendo 90
voluntários (novos ou precisar uma reciclagem), revestindo os arredores de 12 Unidades Sanitárias, pertencentes
aos Postos Administrativos de Memba-Sede, Mazua, Chipene e Lúrio e 30 praticantes de medicina tradicional
novos a serem formados, 1 enfermeiro treinado como supervisor de TB com vista alcançar e encaminhar para o
rasteiro de TB cerca de 5,282 indivíduos suspeitos de TB.

•

Para distrito de Meconta, em 7 unidades sanitárias (pertencentes aos 4 postos administrativos de Meconta-Sede,
Corrane, Namialo e 7 de Abril), o projecto irá capacitar 14 enfermeiros, 40 activistas, 30 praticantes de medicina
tradicional e 1 enfermeiro treinado como supervisor de TB com vista alcançar e encaminhar para o rasteiro de TB
cerca de 4.500 indivíduos suspeitos de TB.

Referir que, a medida que os sub-acordos vão sendo revistos, também serão revistas as metas, e, serão aumentadas as US
bem como será aumentado o grupo alvo a atingir.
Finalidade: Aumentar a cobertura de DOTS Comunitário, melhorar a taxa de detecção de casos de TB, nos distritos de
Rapale, Erati, Nampula Cidade, Memba, Nacala-a-velha, e Meconta na província de Nampula.
Objectivos: Expandir o DOTS Comunitário para 44 US em 6 distritos para alcançar 21.605 casos suspeitos, durante o
período de 15 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2015.
•
•

•

Aumentar o despiste dos casos de TB de 53% para 56% em Nampula Cidade, de 42% para 45% no distrito Eráti, de
73% para 76% no distrito de Rapale, e em 3 % nos distritos de Memba, Nacala-a-Velha, e Meconta durante o
período de Setembro de 2011 á Setembro de 2012.
Prover o DOTS comunitário a pelo menos 80% dos utentes de TB em Nampula Cidade, Rapale, Eráti, Memba,
Nacala-a-Velha e Meconta.
Melhorar as condições de trabalho no sector PNCT nos cinco distritos

