
 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

Notas do Encontro de Apresentação dos Resultados do Q4 ao MISAU 

Data: 15/12/2021 

Local: Virtual Via Zoom 

 

 

Link para a gravação da Reunião: https://statedept.zoomgov.com/rec/share/t35aBQLt-

NNjZErgD8qFm9b8OoVqjD-

Ce0Gxrb0faZQZZc5J41jUvv9TSrj47BIj.2d9xEYVzXgHe9gYN?startTime=1639548017000  

Pass Code: y6e.DW^k 

 

Primeira parte da apresentação: 

1. Qualidade de dados 

2. Aconselhamento e testagem 

3. Cuidado e tratamento dos adultos 

4. Cuidado e tratamento de HIV para crianças e adolescentes 

5. Tuberculose 

 

Discussão 

A maior parte da discussão decorreu no chat, conforme as notas abaixo:  

 

https://statedept.zoomgov.com/rec/share/t35aBQLt-NNjZErgD8qFm9b8OoVqjD-Ce0Gxrb0faZQZZc5J41jUvv9TSrj47BIj.2d9xEYVzXgHe9gYN?startTime=1639548017000
https://statedept.zoomgov.com/rec/share/t35aBQLt-NNjZErgD8qFm9b8OoVqjD-Ce0Gxrb0faZQZZc5J41jUvv9TSrj47BIj.2d9xEYVzXgHe9gYN?startTime=1639548017000
https://statedept.zoomgov.com/rec/share/t35aBQLt-NNjZErgD8qFm9b8OoVqjD-Ce0Gxrb0faZQZZc5J41jUvv9TSrj47BIj.2d9xEYVzXgHe9gYN?startTime=1639548017000
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 Guita Amane  

o Bom dia. os dados mostram a Necessidade de rastreio na Testagem da ML   

o Pois Nely, muitos contactos de CI entram pela UATS para Testagem, e o serviço mais 

acessível.  

o Os dados mostram que Ainda temos grandes chances para Optimização do ATIP no ATIP 

(triagens, BS e consultas externas). que tal voltarmos a Monitorar a Optimização do ATIP?  

o Ainda acho que vale a pena voltarmos a falar sobre o impulsionamento da Testagem nas 

universidades e escolas técnicas….adolescentes e jovens.  

 Nely Honwana  

o Bom dia Guita, podemos sim voltar a monitorar a otimização do ATIP e o uso do algoritmo 

de rastreio. De acordo com a proposta podemos reabrir a conversa da oferta do ATS nas 

universidades e escolas técnicas agora na planificação do COP22.  

 Jessica Selemane  

o Acho que seria interessante desagregar os dados dos militares por província, seria 

interessante ver a relação da positividade com a situação actual de conflitos militares em 

determinadas zonas do país.    

 Joe Lara  

o @Jessica - Infelizmente os nossos dados do DOD são agregados e uma única linha, ou seja, 

não temos possibilidades de desagregar por instalação militar.  Isto tem a ver com a 

sensibilidade de associar sítios militares com coordenadas geográficas.     

 Helder Macul  

o Os dados de activos em TARV são de sítios AJUDA ou de TODAS US?  

 Dércio Filimão  

o São de todas US  

 Guita Amane  

o Ok Nely, temos muitas acções...vamos tentar concretizar...Optimização, Ligação, AJ  

 Nely Honwana  

o temos sim, temos que ser estratégicos agora na planificação do próximo COP  

 Nely Honwana  

o Quanto ao rastreio das ML, essa questão terá que ser discutida no GT de PTV.... no entanto 

nós outros podemos sempre desagregar e analisar os nossos dados incluindo o SMI e 

excluindo o SMI, assim como o MISAU faz nos relatórios trimestrais.  

 Guita Amane  

o ML=RASTREIO....sim! vamos nos acertar com PTV  

 Joe Lara  

o 1.6 milhão é de todas as US mas o gráfico com % crescimento por faixa etária e sexo é dos 

sítios AJUDA apenas.  

 Hélder Macul  

o Certo. Porque segundo o relatório semestral do MISAU, temos até final de Junho de 2021 

cerca de 1.5 milhões. Faz sentido que 1.6 seja de TODAS US.  

 Armindo Tonela  

o Haveria alguma explicação para as altas taxas de positividade nos meses com maior impacto 

do Covid-19,que registou uma baixa taxa de testagem, nomeadamente Q2 2020 

comparativamente a outros trimestres?  

 Hélder Macul  



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

o Segundo a Nely, a testagem foi extremamente focada para caso índexes nestes meses  

 Smikusova  

o Circular que orienta testagem e retestagem para ML foi enviado para províncias  dia 25 de 

Novembro de 2021.  

 

Perguntas e respostas (parte 1) 

 

 Hélder Macul MISAU – Programa de HIV MISAU  

Comentários  

Ligação  

o Já há algum tempo estamos a falar de proxys e qualidade de dados. Na planificação do COP 

passado houve uma intervenção que falava sobre o uso de tabletes no ATS de modo que os 

actores que fazem aconselhamento e testagem pudessem registar essas informações para 

facilitar o controlo da ligação. Houve algum progresso neste sentido?  

o Penso que estamos a fazer retestagem por isso temos as taxas de ligação abaixo de 100 % 

tanto para homens como mulheres  

o Sobre centralização de EPTS. Qual é o ponto de situação? Isto ajudaria no controlo das 

pessoas vivendo com HIV evitando a retestagem. São intervenções que podem ter grande 

impacto.  

 Joe Lara  

o Quanto a aplicação e uso de tabletes no ATS, não tenho conhecimento da iniciativa pelo 

menos nas reuniões que tenho assistido. Se foi falado durante o processo do COP podemos 

voltar a visitar.  

o Sei que tem havido alguma conversa sobre sistemas electrónicos, mas que eu saiba as 

conversas estão na fase inicial  

o Sobre centralização, estamos no processo de fazer a centralização nas três províncias 

mencionadas, acho que estamos a ter o processo em bom ritmo e que vai facilitar a 

expansão em outras províncias. Está em curso e não há mudanças em termos de timeline.   

 Orlando Munguambe (chat)  

o Bom dia, Peço uma breve explicação sobre o método que está a ser usado para a monitoria 

mensal do TPT.  

 James cowan  

o No TB, nas análises que tivemos foi só do grupo de pacientes que iniciaram TPT. Não 

tivemos a oportunidade de analisar em todos os pacientes que têm HIV. Trabalhamos com 

equipas informáticas que criaram novo relatório mensal para analisar isso.   

o Calculamos o número de candidatos a TPT que não tem documentação. Temos pedido estas 

análises mensalmente para ter melhor ideia sobre a cobertura de TPT.  

o Tivemos recentemente uma análise de painel que podemos partilhar com o MISAU e outros 

parceiros para ver como o processo está a andar.  
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Passou-se para o bloco seguinte de apresentações: 

6. Prevencao da transmissão vertical do HIV (PTV) 

7. Criancas orfas e vulneraveis  

8. Violencia baseada no género 

9. Cancro do colo do útero 

 

 Joe Lara (Chat)  

o Só dizer que estes dados TPT vem na mesma submissão de dados da retenção precoce e 

MDS cada mês   

 Kwalila Tibana (Chat)  

o Bom dia. Não vejo nesta cascata a positividade em menores de 2 meses.   

o Vejo que temos grandes desafios nas unidades militares também.  

 Jéssica Cowan  

o Positividade <2 meses é 1.9%  

 

Passou-se para a terceira ronda de apresentações: 

10. PREP 

11. Populacao chave 

 

  

 Celeste Amado (Chat)  

o Bom dia. Parabenizar as colegas pela melhoria no desempenho do cacum e concordar que 

precisamos melhorar na qualidade do rastreio e na referência e contra referência  

 Jessica Cowan  

o Obrigada e concordado Dra. Celeste  

 Jéssica Selemane  

o Obrigada Nuno, acho que é importante frisar que os dados apresentados até então são dum 

período anterior a expansão Nacional da PrEP  

 Jessica Selemane  

o Em relação a expansão da PrEP e a fase em que se encontram é necessário também referir 

que algumas províncias ainda apresentam algum atraso na expansão e é necessário vermos 

como apoiar estas províncias principalmente aquelas que implementavam com os 

instrumentos anteriores  

 Nuno Gaspar  

o Obrigado e anotado, Dra. Jessica.  

 Jessica Selemane  
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o Acho que a questão dos estabelecimentos penitenciários a principal lacuna é a actualização 

pós soltura, a nível nacional, segundo SERNAP, o tempo médio de permanência é inferior a 

12 meses, e não conseguimos ter esta informação pós soltura.  

 Paula Simbine  

o Dra. Jessica, de facto é necessário trabalhar-se com SERNAP para identificar as formas mais 

eficazes de fazer o devido seguimento, pois reconhecemos de facto que isto e um grande 

desafio.  

o Particularmente quando o recluso é proveniente de outra área geográfica e ligação com a 

US de referência e ou preferência para continuidade do tratamento  

  

 

Passou-se para o quarto bloco de apresentações: 

12. Sucessos e desafios no fortalecimento de sistemas de laboratório 

13. Recursos humanos e infraestrutura  

 
 Hélder Macul (chat) 

o Os dados de CV que saem do DISA, vão para a Ficha do laboratório ou Ficha Mestra no 

EPTS?  

 Joe Lara  

o @Dr.Helder os resultados vão para as duas fichas no EPTS.  Primeiro ao chegar a US vão a 

ficha do laboratório.  Depois da devolução do resultado ao paciente, os resultados também 

vão a ficha de FM   

 Hélder Macul  

o Refiro me aos dados que fluem automaticamente do DISA para o EPTS. Em que ficha vão 

cair?  

 Joe Lara  

o Acredito que vão ao formulário lab, não formulário FM.  Só pode ser isso.  

 Hélder Macul  

o Certo. Concordo que seja assim  

o Não pode ir para a FM do EPTS  

o Porque o digitador deve copiar manualmente o resultado na Ficha Mestra física para a FM 

do EPTS.  

 Joe Lara  

o Certo.  Hei de certificar com o grupo Lab e SIS que será assim, mas como disse, acredito que 

isto já foi acautelado.  

 Armindo Tonela  

o Parabéns ao MISAU pelo esforço na absorção dos recursos humanos contratados.  

 

Motas de fecho 

 Dr. Irénio Gaspar  
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Depois de 3 horas pudemos ver os dados e estivemos aqui a analisar e a discutir.  

Uma parte das informações nos eram familiares porque as equipas elaboraram as 

apresentações de forma conjunta. São dados animadores, foi um ano de bons 

resultados do PEPFAR e do Governo moçambicano. Vimos áreas com muitos bons 

resultados e outras com aspectos por melhorar.  

Não será nada nova. Devemos capitalizar as estratégias que tinham ficado adormecidas 

como as testagens, a componente da população chave e a ligação aos cuidados e 

tratamento.  

Para a carga viral, é muito bom saber que saímos da capacidade anterior para 2 milhões 

de testes por ano.  

Resta-nos continuar a trabalhar na geração de demanda para melhorar a nossa 

cobertura que continua a deixar a desejar.  

Foi um trabalho intenso, tem a componente dos adolescentes e homens jovens que 

continuam a ficar atrás, eles precisam dessa atenção especial para ver se conseguimos 

melhorar estes aspectos. Foi uma apresentação muito rica, bem feita e bastante 

trabalhada.  

Quanto aos resultados, estamos no início de mais um ano fiscal, temos novos desafios 

alguns maiores que no ano passado, como é o caso do TARV pediátrico. Temos de 

melhorar a supressão viral nas crianças  

Temos muito trabalho pela frente. 

Obrigado a todos por esta excelente apresentação.   

 


