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Objetivo da Apresentação: 

Difundir as potencialidades 

da CMSC como modelo para  

a promoção  de mensagens  

correctas e comportamentos 

saudáveis, tendo em vista o 

sucesso da prevenção  e do 

tratamento do HIV e SIDA. 



  

 

O que é CMSC? 
   

A CMSC é o modelo adoptado para operacionalizar a 

componente  de comunicação da Resposta Nacional ao HIV e 

SIDA. 

Pontos de partida da CMSC: 

Reconhecimento de que a mudança social e de 

comportamento, para cada individuo, não ocorre como 

consequência de uma intervenção isolada ou que facaliza um 

determinado sector. 

A mudança social e de comportamento requer investimentos 

políticos e estruturas sociais para dar suporte a novas 

normas de comportamento. 
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Elementos fundamentais da CMSC: 

A) Ambiente favorável 

 

Os centros de decisão politica e os lideres nacionais 

estão engajados, pronunciam-se publicamente e 

mobilizam recursos para apoiar práticas saudáveis. 

 

Os órgãos de comunicação social estão envolvidos e 

comprometidos em apoiar novas práticas saudáveis. 

 
 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

B)Comunidades, famílias e indivíduos activos 

 

As comunidades apropriaram-se do diálogo e das 

acções que têm em vista a solução dos seus problemas 

de saúde. 

 

As famílias estão motivadas, mostram habilidades, 

conhecimentos, atitudes e recursos para promover 

práticas saudáveis. 

 

 
 

  

  

 



 

 

C) Sistemas sociais eficientes 

 

Os serviços e os produtos  de saúde estão disponíveis e 

os provedores de saúde também incentivam 

comportamentos saudáveis. 

 
 

 

 



  

 

Com os elementos mencionados, a CMSC é um 

modelo que facilita processos dos quais resultam: 

 

Mudanças iniciais; 

Subsequentes resultados comportamentais; 

Mudanças sustentáveis na saúde. 
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Desafios da CMSC no contexto do PEN IV: 

 

Promover uma visível mudança de comportamentos e a 

adoção de práticas sexuais seguras, particularmente 

entre casais sero discordantes, pessoas seronegativas e 

aquelas que não conhecem a sua situação serológica. 

 

Fortalecer a comunicação em grupos populacionais 

específicos; 

 

Explorar novas abordagens de comunicação com 

evidencias de sucesso( Prevenção combinada). 
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Composição da Prevenção Combinada: 

 

A) Intervenções biomédicas: São acções  de redução 

do risco de exposição, mediante intervenção na 

interação entre o HIV e a pessoa passível à infecção.  

Exemplos: Tratamento antirretroviral e o Tratamento 

das Infecções Sexualmente Transmissíveis – ITS. 

 

 



B) Intervenções comportamentais: São acções  que contribuem 

para o aumento da informação e da percepção do risco à 

exposição ao HIV e para a sua consequente redução, mediante 

incentivos à mudanças de comportamento do indivíduo e da 

comunidade ou grupo social em que está inserido. 

Exemplos: Incentivo ao uso de preservativos masculino e 

feminino; Aconselhamento e Testagem ; Adesão às 

intervenções biomédicas e retenção aos serviços de saúde. 



C) Intervenções estruturais: 

São acções para enfrentar os 

factores e as condições 

socioculturais que influenciam 

directamente a 

vulnerabilidade de indivíduos 

ou grupos sociais específicos . 

Exemplos: Acções de combate 

à discriminação e 

estigmatização de Pessoas 

vivendo com o HIV e 

promoção e defesa dos 

Direitos Humanos;  



Apelo : 

Juntos, vamos promover  as  

mensagens chave definidas e 

pré testadas  para a mudança 

de comportamento, 

prevenção e adesão ao 

tratamento,  dirigidas à 

população em geral e, 

especialmente, para as 

populações vulneráveis e 

populações chave. 



Uma comunicação efectiva é o 

elemento central e facilitador de 

todos e de cada um dos 

aspectos do PEN IV. 

A CMSC ajuda a : 

  Reduzir comportamentos 

de risco para o HIV e outras 

ITS 

  Construir a demanda 

para séricos de qualidade 

  Apoiar outras pessoas a 

manter-se engajadas nos 

serviços ede HIV 

  Aderir aos regimes de 

Prevenção  e de tratamento 



OBRIGADO 


