
Comunicação em Saúde: 

Literacia sobre Carga Viral  

 

 

 

 
Mehebub Mahomed e Benilde Matsinhe 

23.06.17 



Directriz de implementacao da Carga Viral de HIV 

2 



Desenvolvimento do conceito para os materiais de 

comunicação de CV 

 Material desenvolvido sob a liderança do MISAU com o apoio técnico do CDC e 

Jhpiego; 

 

 MSF partilhou licções e experiências sobre a implementação do material IEC sobre a 

CV em Moçambique;  

 

 Outubro 2016: Workshop para o desenvolvimento do conceito de comunicação para os 

materiais CV; 

 
 Participantes: MISAU, CDC, CNCS, Parceiros, Sociedade Civil. PVHIV; 

 

 Desenvolvimento da nova linha conceitual e gráfica; 

 

 Sessão fotográfica experimental; 

 

 Apresentação e aprovação  da linha conceitual ao Grupo Técnico do MISAU. 
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Desenvolvimento do conceito de comunicação 

para os materiais CV 
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Linhas conceituais: o que os pacientes 

precisam saber? 

 Pacientes educados sobre a contagem de 

células CD4 e não sobre a CV; 

 

 Conceito de CV não estava estabelecido na 

literacia dos pacientes 

 

 CV como forma de monitorar o impacto do 

tratamento; 

 

 Introduzir CV nas mensagens educativas 

baseado na simbologia já existente referente a 

CD4. 

 

 



Linhas conceituais: o que os pacientes precisam 

saber? (Cont.)? 

 Introduzir didaticamente e de 

forma simples o conceito de 

CV, respondendo algumas 

questões de base: 

 

 O que é CV? 

 Quando fazer a análise de 

CV? 

  O que significa de CV 

indetectável? 

 O que significa CV alta ? 

 Relação entre CV e TARV 

 Empoderamento do paciente 

na gestão da sua saúde  
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Propostas visuais e conceitos sugeridos por PVHIV: 



Educação sobre Adesão e Retenção 
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Desenvolvimento do conceito para os 

materiais de comunicação 

 Reforçar conceitos como: 

 

 Transmissão 

 Revelação 

 Adesão 

 Retenção 

 Resistência 

 Supressão  
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Ferramentas de comunicação 

 Álbum seriado (1): sessões em grupo ou individuais imagens e 

mensagens apelativas que facilitam o processo de aprendizagem;  

 

 Folhetos Informativos (5) e Livro de bolso para o paciente(1): 

para difundir informação mais detalhada para as pessoas que 

sabem ler;  

 

 Cartazes (10): difundir mensagens directas, credíveis que dão  

visibilidade ao tema; 
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Exemplo dos materiais desenvolvidos (Álbum 

seriado): 
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Exemplo dos materiais desenvolvidos 

(Livro de bolso para o paciente) : 
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Exemplo dos materiais desenvolvidos 

(Folhetos): 
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Exemplo dos materiais desenvolvidos 

(Cartazes) 
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Passos seguintes: 

 Validação dos materiais – em curso 

 

 Workshop Nacional – discussão dos materiais 

para aprovação da validação; 

 

 Impressão e distribuição dos materiais ao 

nível nacional. 
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NÓS CONHEÇEMOS A NOSSA CARGA VIRAL!  

E TU? 
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