
Introdução

Moçambique fez progressos notáveis na luta contra 
o HIV nos últimos anos, porém não alcançou as 
metas nacionais. Desde o final de 2010 ao final 
de 2019, Moçambique viu um aumento de seis 
vezes no número de pessoas vivendo com HIV em 
tratamento anti-retroviral (TARV), de 219.000 
para 1.338.000 (ONUSIDA, 2019). No entanto, 
esse número representa apenas 60% de todas as 
pessoas que vivem com HIV em Moçambique em 
2019. A localização, o tratamento, e a retenção de 
casos continuam a serem os principais problemas 
(Departamento de Estado dos EUA, 2020). No 
final de 2019, o progresso de Moçambique com 
relação as metas de tratamento 90-90-90 era de 
aproximadamente 77-77-75.1

A resposta ao HIV em Moçambique tem dependido 
fortemente do apoio financeiro externo. De acordo 
com a Medição de Gastos em SIDA para 2018, 
apenas 2,2% dos gastos com HIV vieram do 
governo de Moçambique e apenas 0,9% vieram 
de fontes privadas nacionais (CNCS e ONUSIDA, 
não publicado). A parte externa dos gastos com 
HIV em 2018 (96,9%) foi dominada pelo Plano de 
Emergência do Presidente dos EUA para o Alívio 
da SIDA (PEPFAR) e o Fundo Global, que juntos 
cubriram 82,3% de todas os gastos com HIV (ver 
Figura 1).

Embora nem o PEPFAR nem o Fundo Global 
tenham anunciado um plano para a retirada 

1 90-90-90 refere-se às metas de tratamento da ONUSIDA para que 90% de todas as pessoas que vivem com HIV conheçam seu status sorológico, 
90% de todas as pessoas com diagnóstico de infecção por HIV recebam TARV sustentado e 90% de todas as pessoas que recebem TARV tenham 
supressão do vírus até 2020.

de apoio financeiro de Moçambique, esta forte 
dependência de apoio financeiro dos doadores 
para a programação do HIV pode revelar-se 
insustentável. Reconhecendo o crescimento da 
indústria de gás natural de Moçambique, o Plano 
PEPFAR Operacional do País de 2020 celebrou 
o compromisso do governo em dedicar US$10 
milhões por ano em produtos relacionados ao HIV 
e observou que os doadores devem desenvolver 
estratégias de apoio financeiro para permitir que 
o governo se torne gradualmente o financiador 
principal da resposta ao HIV (PEPFAR, 2020). A 
pressão externa para mobilizar recursos internos 
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Figura 1. Gastos com HIV em 
Moçambique, 2018
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pode aumentar à medida que os governos 
doadores assumam dívidas significativas 
para financiar as respostas internas ao 
COVID-19 em seus próprios países. Além 
disso, o nível existente do apoio financeiro 
de doadores pode ser inadequado para lidar 
com uma epidemia à escala de Moçambique. 
Mesmo que os doadores mantenham seus 
níveis de apoio financeiro, os recursos 
domésticos adicionais podem ajudar a 
preencher a lacuna de apoio financeiro atual.

Já que a mobilização de recursos 
governamentais adicionais requer a 
aprovação do Ministério de Economia e 
Finanças, o Conselho Nacional de Combate 
ao SIDA de Moçambique (CNCS) reconheceu 
a necessidade de obter evidências sobre o 
impacto do investimento em HIV, tanto 
económico como na saúde. Para estimar 
as consequências de uma redução no apoio 
financeiro externo do HIV e avaliar o caso 
de mobilização de recursos domésticos, o 
projeto Health Policy Plus (HP+) - financiado 
pela Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional - analisou 
os impactos econômicos e de saúde de cinco 
cenários de investimento em HIV de 2020 
à 2030. Este resumo discute os resultados 
da análise e apresenta o caso para mobilizar 
recursos governamentais adicionais.

Metodología

Cenários de Investimento

O HP + considerou cinco cenários de 
investimento em HIV, cada um começando 
em 2020 e terminando em 2030:

1. Cenário de manter o apoio 
financeiro atual—mantém os níveis 
de gastos atuais.

2. Cenário de declínio moderado—
presume um declínio de 25% nos gastos 
cobertos por apoio financeiro externo 
até 2030; o apoio financeiro interno 
é mantido.

3. Cenário de declínio maior—assume 
um declínio de 50% nos gastos cobertos 
por apoio financeiro externo até 2030; o 
apoio financeiro interno é mantido.

4. Cenário de aumento moderado—
assume um aumento nos gastos do HIV 
pelo governo igual em magnitude ao 
cenário de declínio moderado; o apoio 
financeiro externo é mantido.

5. Cenário de aumento maior—
assume um aumento nos gastos do 
HIV pelo governo igual em magnitude 
ao cenário de declínio maior; o apoio 
financeiro externo é mantido.

Nos cenários de declínio moderado e 
declínio maior, a despesa anual do Fundo 
Global diminui após cada ciclo financeiro 
de três anos, enquanto o apoio financeiro 
do PEPFAR e de todas as outras fontes 
externas diminui pelo mesmo montante em 
dólares à cada ano. Ao comparar estes dois 
cenários com o cenário de manter o apoio 
financeiro, o HP+ pode avaliar os custos e 
benefícios do governo de Moçambique em 
preencher a lacuna deixada por um declínio 
no apoio financeiro dos doadores. Ao 
comparar os cenários de aumento moderado 
e aumento maior com o cenário de manter 
o apoio financeiro, o HP+ pode avaliar os 
custos e benefícios do aumento do apoio 
financeiro do governo sem uma diminuição 
correspondente no apoio financeiro dos 
doadores (os cinco cenários são ilustrados 
na Figura 2). 

Figura 2. Gastos com HIV por 
Cenário, 2018–2030 (US$ 
Milhões)
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Embora a Medição de Gastos em SIDA mais 
recente de Moçambique tenha sido realizada 
em 2018, estimativas de alto nível dos 
gastos com HIV em 2019 estão disponíveis 
em SIDAinfo (ONUSIDA, 2019). Os gastos 
com HIV ainda não foram estimados 
para 2020, mas os gastos planejados 
do PEPFAR para 2020 são de US$418,9 
milhões e a alocação do Fundo Global 
para o ciclo do apoio financeiro de 2020-
2022 é de US$496,4 milhões (PEPFAR, 
2020; Fundo Global, 2019). Assumindo 
que o desembolso do Fundo Global seja 
dividido igualmente ao longo dos três anos 
do ciclo do apoio financeiro, e que os níveis 
do apoio financeiro de 2018 do governo, 
fontes privadas nacionais, e outros doadores 
externos continuem, a HP+ estimou que 
US$650,0 milhões foram gastos com HIV 
em 2020.

Análise Epidemiológica

Duas premissas principais foram feitas para 
simplificar a análise epidemiológica: tanto a 
parcela do apoio financeiro total para cada 
intervenção, quanto o custo unitário de cada 
intervenção, permanecem constantes de 
2019 à 2030, o que significa que o HP+ não 
considerou retornos marginais decrescentes, 
economias de escala ou tendências nos 
preços. Com essas premissas, uma redução 
de 50% no apoio financeiro total se traduz 
em uma redução de 50% no apoio financeiro 
para o TARV e uma redução de 50% no 
número de pessoas vivendo com HIV em 
TARV. O mesmo é verdadeiro para outras 
intervenções de cuidados e tratamento, bem 
como intervenções de prevenção e testagem.

Os resultados epidemiológicos foram 
produzidos usando os módulos de Modelo 
de Impacto e Metas para o SIDA em 
Spectrum (versão 5.761). Em cada cenário, 
o número de beneficiários por ano foi 
ajustado para as seguintes intervenções: 
TARV [adultos (homens e mulheres) e 
pediátrico], prevenção da transmissão 
vertical, testagem do HIV, mobilização 
comunitária, campanhas na mídia, 
fornecimento de preservativo, a circuncisão 
médica masculina voluntária (CMMV) e 
divulgação para homens que fazem sexo com 
homens, trabalhadoras do sexo e pessoas 

que injetam drogas. O HP+ usou o Kit de 
Ferramentas Para Tomadores de Decisões 
no Planejamento de Programas de CMMV 
2.0 para converter o número de novos 
beneficiários de CMMV por ano em taxas de 
cobertura de CMMV para homens de 15 à 
49 anos de idade (Stegman et al., 2018). Os 
resultados relevantes do Spectrum incluíram 
a população em idade activa de Moçambique 
(idades 15-64) em cada ano e o número de 
pessoas vivendo com HIV, pacientes em 
TARV e mortes relacionadas com a SIDA na 
população em idade activa.

Cálculo de Produtividade

Usando esses resultados epidemiológicos, o 
HP+ estimou o produto interno bruto (PIB) 
anual em cada cenário. A SIDA tem um 
impacto direto na produtividade de duas 
maneiras: (1) as doenças relacionadas ao 
SIDA reduzem a produtividade anual para 
uma pessoa em idade activa e (2) a morte 
relacionada ao SIDA reduz o número de anos 
produtivos de uma pessoa (Fox et al., 2004). 
À medida que o apoio financeiro diminui 
nos cenários de declínio maior  e moderado, 
a incidência de HIV aumenta e a cobertura 
de TARV diminui, levando à mais doenças 
e mortes relacionadas ao SIDA e, como 
resultado, mais perda de produtividade 
relacionada a SIDA (ver Figura 3). 

Seguindo as estimativas de produtividade 
de Resch et al. (2011), o HP+ assumiu que 
as pessoas que vivem com HIV e que não 
estão em TARV produzem apenas 20% de 
seu rendimento pré-infecção, enquanto os 
pacientes em TARV produzem 75% de seu 
rendimento pré-HIV. Usando a projeção 
de PIB do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) para 2020 e o número projetado de 
adultos em idade produtiva (15-64 anos de 
idade) sem HIV, com HIV e em TARV, e 
com HIV e não em TARV, o HP+ estimou 
que a produção média por ano de um adulto 
em idade activa sem HIV em 2020 é de 
US$934 (FMI, 2020). Consequentemente, a 
produção média por ano de uma pessoa em 
idade activa vivendo com HIV em TARV em 
2020 é de US$701, e sem TARV é US$187. 
O HP+ assumiu que cada um desses valores 
aumentará de acordo com as taxas de 
crescimento real per capita projetadas pelo 
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FMI. A comparação das estimativas de PIB 
resultantes para cada cenário fornece uma 
estimativa da diferença na produtividade 
com a diminuição ou com o aumento do 
investimento no HIV.

Essa abordagem resulta em uma 
subestimativa das perdas de produtividade 
nos cenários de queda e uma subestimativa 
dos ganhos de produtividade nos cenários 
de aumento. A primeira razão é que 
levando em conta apenas o valor económico 
acrescentado, não se contabiliza a redução 
da produtividade dos indivíduos envolvidos 
na agricultura de subsistência (a ocupação 
mais comum em Moçambique) ou outras 
actividades não mercantis. Por exemplo, 
qualquer agricultor que produza 80% à 
menos sofrerá muito, mas se sua produção 
não for normalmente vendida em uma 

2 A cobertura de TARV no cenário de aumento maior é de 89,7% em 2030, ultrapassando a meta do 90-90-90 de 81%  (90% das 
pessoas vivendo com HIV que conhecem seu estado * 90% das pessoas que são diagnosticadas e no TARV), mas não alcança a 
meta do 95-95-95 de 90,3%  (95% * 95%).

transação de mercado, não haverá efeito no 
PIB. Em segundo lugar, essa abordagem não 
leva em consideração as perdas potenciais de 
produtividade entre a população saudável. 
Uma redução na cobertura de TARV pode 
forçar as pessoas saudáveis a reduzirem as 
horas de trabalho para cuidarem de seus 
familiares com doenças relacionadas ao 
SIDA ou seus dependentes.

Deve notar-se ainda que as perdas de 
produtividade não são os únicos custos 
financeiros ou sociais das doenças 
relacionadas ao SIDA. Doenças e mortes 
relacionadas ao SIDA produzirão custos 
financeiros para as famílias e sistemas 
de saúde e sérios fardos emocionais e 
psicológicos para os aflitos, junto com suas 
famílias e comunidades. Nenhum desses 
custos é considerado nesta análise da 
produção econômica.

Resultados

O cenário de manter o apoio financeiro 
prevê 1,5 milhão de novas infecções por HIV 
e 608.000 mortes relacionadas ao SIDA 
no período de 2020–2030. Em relação ao 
cenário de manter o apoio financeiro, o 
cenário de declínio maior resulta em mais 
222.000 infecções, enquanto o cenário de 
aumento maior resulta em 571.000 infecções 
a menos (ver Figura 4). O cenário de declínio 
maior também prevê 383.000 mortes à mais 
relacionadas ao SIDA, enquanto o cenário de 
aumento maior resulta em 253.000 mortes à 
menos relacionadas ao SIDA (ver Figura 5).

O cenário de aumento maior é o único em 
que o número de novas infecções por HIV 
por ano cai de forma consistente no período 
de 2020–2030. Em 2020, o número de 
novas infecções por HIV é estimado em 
119.000. No cenário de aumento maior, 
esse número cai para 50.000 até 2030. De 
forma semelhante, a cobertura de TARV no 
cenário de aumento maior ultrapassa à meta 
de 90-90-90 para o número de pessoas em 
TARV e quase atinge à meta correspondente 
de 95-95-95.2 O cenário de aumento 

Figura 3. Metodologia para 
Calcular o Impacto Econômico da 
Redução do Apoio Financeiro do 
Programa do HIV
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moderado é o único outro cenário com um 
aumento na cobertura de ART, de 59,0% 
em 2020 para 69,7% em 2030.

Nos cenários de declínio maior e 
moderado, os aumentos nas doenças e 
mortes relacionadas ao SIDA entre as 
pessoas atuais e futuras que vivem com 
HIV causam US$3,7 bilhões e US$2,1 
bilhões em perda de produtividade no 
período 2020–2030, respectivamente. 
Alternativamente, nos cenários de aumento 
maior e moderado, a redução das doenças 
e mortes relacionadas ao SIDA resultam 
em um ganho de produtividade de US$5,4 
bilhões e US$2,7 bilhões, respectivamente 
(ver Tabela 1).

Só no ano de 2030, o cenário de declínio 
maior vê Moçambique a experimentar 
uma perda real do PIB de US$1,0 bilhão, 
ou 2,6% do PIB projetado para o país no 
cenário de manter o apoio financeiro. Para 
efeito de comparação, a pandemia COVID-
19 causou perdas de 6,1% do PIB de 2020, 
projetado pelo FMI, em outubro de 2019 
(FMI, 2019, 2020).

Esta análise não modelou os resultados 
epidemiológicos a nível subnacional, mas 
assumindo que a parte de cada região 
da população total, das pessoas vivendo 
com HIV, e dos pacientes em TARV 
permanece constante nas estimativas 
de 2019, o HP+ anteciparia que a região 
sul de Moçambique - onde a prevalência 
do HIV é mais elevada - veria as perdas 
mais severas, atingindo 5,1% de seu PIB 
projetado até 2030, no cenário de declínio 

Figura 4. Infecções Adicionais 
do HIV por Cenário, 2020–2030 
(Milhares)
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Figura 5. Mortes Adicionais 
Relacionadas ao SIDA por Cenário, 
2020–2030  (Milhares)
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Tabela 1. Benefício Econômico Líquido (US $Bilhões)

Cenário Ganho (Perda) de 
Produtividade

Apoio Financeiro 
Adicional (Poupança)

Benefício Econômico 
Líquido (Custo)

Aumento Maior $5.4 $1.7 $3.7

Aumento Moderado $2.7 $0.9 $1.9

Declínio Moderado ($2.1) ($0.9) ($1.2)

Declínio Maior ($3.7) ($1.7) ($2.0)
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maior (ONUSIDA, 2019). As regiões Centro 
e Norte veriam quedas de 3,5% e 0,7%, 
respectivamente. Da mesma forma, se a 
proporção da população total, das pessoas 
vivendo com HIV, e dos pacientes em TARV, 
em todos os setores de emprego permanecer 
constante desde as estimativas de 2015, 
o HP+ antecipa que as perdas no setor de 
serviços de Moçambique atingiriam 2,9% do 
PIB projetado em 2030, as perdas no setor 
da indústria atingiriam 2,3%, e as perdas no 
setor agrícola atingiriam 1,7% (MISAU et al., 
2019).

Conclusão

Gastos adicionais com HIV por parte do 
governo, seja para manter ou aumentar os 
níveis gerais do apoio financeiro, evitariam 
centenas de milhares de novas infecções por 
HIV e mortes relacionadas ao SIDA. A escala 
de mortes e doenças evitadas é um resultado 
surpreendente só por si, mas quantificar 
o impacto na produtividade fortalece a 
necessidade de gastos adicionais com o HIV.

Em comparação com a manter o apoio 
financeiro geral para o HIV, os cenários 
de declínio maior e moderado resultam 
em perdas econômicas líquidas de US$2,0 
bilhões e US$1,2 bilhão, respectivamente 
(ver Tabela 1). Essas perdas estimadas 
fornecem um argumento persuasivo para 
que o governo mantenha o apoio financeiro 
geral em resposta à um declínio no apoio 
financeiro de fontes externas. A mudança na 
produtividade é provavelmente subestimada 
devido à exclusão do trabalho não 
remunerado e de subsistência, e à redução 
da produtividade entre as pessoas saudáveis 
que cuidam dos familiares que vivem com 
HIV. As estimativas do custo total também 
excluem o custo do tratamento ao nível do 
agregado familiar e do sistema de saúde.

Mesmo sem uma redução no apoio financeiro 
dos doadores para o HIV, os resultados 
desta análise fornecem evidências de que o 
governo deve aumentar os gastos com o HIV. 
Na verdade, a análise de custo-benefício 
sugere um argumento ainda mais forte para 
aumentar os gastos internos sem diminuir 
o apoio financeiro dos doadores. Enquanto 

os US $ 1,7 bilhão necessário para passar do 
cenário de declínio maior para o cenário de 
manter o apoio financeiro atual produz um 
ganho de produtividade de US$3,7 bilhões, 
a passagem do cenário de manter o apoio 
financeiro atual para o cenário de aumento 
maior (que também custa US$1,7 bilhão) 
produz um ganho de produtividade de US 
$ 5,4 bilhões. Independentemente, se nos 
próximos anos estiver a diminuir ou não o 
apoio financeiro para o HIV por parte dos 
doadores, esta análise sugere que o governo 
deve considerar a mobilização de recursos 
internos para o HIV, como um investimento 
que deverá dar retornos por meio do 
aumento em produtividade. 
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