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 Integração do Projecto de Desenvolvimento na Primeira Infância

As crianças afectadas pelo HIV/SIDA estão em alto risco 
de maus resultado de desenvolvimento e de saúde. 
Avanços têm sido feitos para alcançar essas crianças e 
suas famílias, através de serviços de saúde, nutricionais, 
prevenção da transmissão de HIV de mãe para filho 
(PMTCT), e crianças órfãs e vulneráveis (COV). No 
entanto, a fragmentação dos serviços durante a gravidez e 
na primeira infância, bem como através dos múltiplos 
níveis da família para o local, coloca desafios de alcançar 
melhores resultados de desenvolvimento. A integração de 
intervenção desenvolvimento na primeira infância (DPI) 
nos serviços de HIV, OVC, PMTCT, cuidados pré-natais,  
e outros serviços de saúde e nutricionais, pode melhorar 
os resultados para crianças em risco pela criação de 
recursos existentes e redes de modo a chegar rapidamente 
às crianças. 
 
O projecto da PATH para integração de DPI (I-DPI) é um 
projecto de dois anos em Moçambique e Quénia 
financiado pela Conrad N. Hilton Foundation. A equipe 
do projecto de I-DPI irá trabalhar com projectos 
existentes da PATH para integrar e consolidar os serviços 
da DPI nas comunidades e instalações e apoiar ligação e 
colaboração multissectoriais. Em particular, irá associar-
se com o projecto da APHIAplus na Província de Nyanza, 
Quénia e o projecto Window of Oportunity em 
Moçambique. 
 
CAPACITAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO NA PRIMEIRA 
INFÂNCIA   

Através do projecto I-DPI, a PATH irá conceder 
subvenções às organizações baseadas na comunidade 
(OBC) que actualmente fornecem serviços de saúde, 
educação ou sociais para crianças e famílias afectadas 
pelo HIV/SIDA. A PATH dará às OBCs uma assistência 
adaptada em torno da gestão organizacional e capacitação 
com programas para integrar intervenções de alta 
qualidade da DPI dentro dos seus programas. A PATH irá 
treinar trabalhadores dos centros e da comunidade de 
modo a realizarem avaliações, serviços, referenciais, bem 
como adaptar e desenvolver materiais integrados da DPI 
adaptados. 
 
 

Os funcionários treinados das OBCs e trabalhadores da 
saúde terão a capacidade de avaliar a interacção entre as 
crianças e cuidadores, aconselhar cuidadores sobre temas 
da DPI, sugerir actividades e jogos relacionadas com a 
idade e recreação e materiais locais para brinquedos 
simples e referem-se as famílias para serviços. Os 
funcionários treinados das OBCs e fornecedores de 
serviços ligarão as famílias e os serviços de  saúde para 
garantir que as famílias afectadas pelo HIV tenham 
acesso ao pacote de serviços abrangentes.  
 
DESENVOLVER UM MODELO ESCALÁVEL 

Existe actualmente experiência de programação limitada 
sobre as intervenções eficazes para crianças pequenas que 
vivem em áreas com alta prevalência de  HIV. Através 
deste projecto, a PATH projecta implementar, 
documentar e disseminar um modelo de sucesso para a 
sustentabilidade e eficácia na integração de actividades de 
DPI para crianças pequenas (0 - 5 anos) afectadas pelo 
HIV dentro dos serviços sanitários existentes.  Usando a 
experiência de Moçambique e Quénia, a PATH irá 
desenvolver um modelo escalável para a integração e 
capacitação da DPI, e compartilhar evidências para 
fortalecer  programas que visam melhorar os resultados 
da DPI. 
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