
   
 

   
 

Notas da Reunião de Apresentação dos Resultados 2º Trimestre do COP 

20 (1 Janeiro a 31 de Marco de 2021) ao MISAU 
 

Data do encontro: 13 de Julho de 2021  

Hora: 08:00 – 10:30 

Local: Virtual via zoom 

Link da Reunião: https://mz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/182/Q2-MISAU-Final-

Presentation-7.12.2021.pdf     

 

Moderador: Charlotte Hill e Baddy Mandlate 

Participantes:   

 USG 

 MISAU 

 

 

Charlotte Hill iniciou o encontro desejando boas vindas, explicando as regras de convivência 

seguidas dos objectivos e agenda do encontro. 

 

Pontos de Agenda: 

 

I. Visão Geral 

II. Aconselhamento e Testagem (ATS) 

III. Cuidados e Tratamento dos Adultos / AJUDA 

IV. Cuidados e Tratamento de Crianças e Adolescentes  

V. Crianças e Órfãs e Vulneráveis (COV)  

VI. Prevenção da Transmissão do HIV de Mãe para Filho (PTV)  

VII. Cancro do Colo do Útero 

VIII. PrEP  

IX. População Chave 

X. Tuberculose 

 

 

 

I. Visão geral 

Apresentadora: Dra. Paula Samo Gudo  

 

 

https://mz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/182/Q2-MISAU-Final-Presentation-7.12.2021.pdf
https://mz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/182/Q2-MISAU-Final-Presentation-7.12.2021.pdf


   
 

   
 

o Destacou o crescimento geral do programa na 1ª metade do Ano Fiscal 21 e mencionou a 

implementação de actividades programáticas como a distribuição de ARVs na comunidade, 

dispensa trimestral e outras intervenções para fazer face a pandemia de COVID-19. 

 

 

II. Aconselhamento e Testagem em Saúde (ATS) 

Apresentador/a: Paula Simbine   

 

Prosseguiu com a apresentação abordando a componente de ATS e destacou os seguintes aspectos: 

o Recuperação do programa de ATS durante a pandemia da COVID-19 

o Aumento de positividade global em 4.3% 

o Subida de testados de 1.700.000 para 1.900.000 de Dezembro de 2020 a Março de 2021 

o Testagem Comunitária (ATS-C) com maior positividade em comparação com outras 

modalidades 

o Aconselhamento e Testagem Iniciada pelo Provedor (ATIP) com mais desafios e menor 

positividade 

o Maior positividade em homens comparativamente a mulheres 

o Maior volume de testados na Zambézia, Nampula e Maputo 

o Limitações na análise de ligações dos utentes testados na comunidade 
o Garantia na implementação do POP de ligação com o MISAU  
o Necessidade para análise de dados usando dados do SISMA 

 

Discussão/Perguntas 

 

Hélder Macul 

Pergunta 1: 

Gostaria de saber qual é o fluxo de dados de ATS tendo em conta que não fluem através do Sistema 

Electrónico de Seguimento de Pacientes (SESP). 

 

Joseph Lara 

Resposta 1: 

o Os dados não fluem através dos SESP. Os nossos Parceiros de Implementação (PI) fazem 

a recolha de dados nos livros de testagem e de seguida fazem as devidas desagregações 

tendo em conta a padronização do Monitoring, Evaluation, and Reporting (MER)  

Indicator Reference Guide e submetem ao PEPFAR. 

o A fonte primária é o livro de registo de ATS nas diversas Unidades Sanitárias e nas 

Comunidades  

 

Dra. Aleny Couto 

o Os dados apresentados não espelham a realidade encontrada nas visitas de supervisão e de 

apoio feitas pelo MISAU e que não devemos celebrar pelo bom desempenho ou pelos 



   
 

   
 

dados apresentados e somente depois de terminarmos com as visitas de campo. As visitas 

de AQD, visitas de supervisão contradizem a informação apresentada. Particularmente a 

taxa de ligação apresentada.  

 

Pergunta 2: Repisou o aspecto de qualidade de dados como aspecto por melhorar, alta taxa de 

ligação e perguntou como é calculada a taxa de ligação? 

 

Charlotte Hill   

o Concordamos que é necessário fazer seguimento e verificar os dados que são apresentados 

 

 

Comentários e resposta a pergunta 2: 

Joseph Lara 

o Seria importante ter um encontro para apresentar o resultado da avaliação da qualidade de 

dados. A equipa esteve em Gaza, Maputo Província e Manica. Há algumas diferenças na 

metodologia mas verifica-se algumas melhorias. 

o Nós não usamos dados de ligação porque não temos acesso aos dados do MISAU. O cálculo 

é o número de novos inícios dividido pelo número de inscritos, usando o livro do MISAU. 

o O cálculo da taxa de ligação é um Proxy de Total de HIV+ dividido pelo total dos Novos 

inícios TARV 

 

Guita Amane  

o Esta disparidade da forma como estamos a fazer a avaliação de dados dificulta a conciliação 

das coisas. Para o nosso processo, Maputo Cidade apresenta maior concordância na 

componente de ligação. Concorda no que Joe diz sobre a necessidade de encontro para 

discutir os dados. 

o Sofala e Nampula têm maiores volumes de testados e de pacientes HIV+ identificados. 

Temos visto que estas províncias têm feito muita retestagem o que faz com que haja maior 

número de testados e positivos que na verdade podem ser pessoas positivas retestadas.  

o Agradecia que verificassem melhor o Seguimento da qualidade de testagem nestas duas 

províncias principalmente na retestagem de positivos. 

Dra. Aleny Couto  

o Quero perceber o milagre de C. Delgado (Ligação de Cabo Delgado no actual contexto de 

instabilidade) – Nós verificamos decréscimo mas aí vemos 103% de ligação. A que estão 

a ligar, como têm esses números? Dra. Aleny Orientou: Fazer exercício de Qualidade de 

Dados para apurar o que esta acontecer: Aconselhando ir visitar o terreno) 

Paula Simbine 

o Tomamos notas sobre a questão de dados e vamos dar seguimento. Retomamos agora as 

visitas e no Q3 esperamos ter informação. Teremos encontro com nossos parceiros.  

o Na questão de retestagem de positivos nas províncias de Sofala e Nampula também teremos 

de ir verificar e oportunamente faremos o seguimento.  



   
 

   
 

Lúcio Matsimbe: 

o Sobre Cabo Delgado há uma necessidade de se fazer AQD, fazemos um proxy todos os 

positivos e todos que iniciaram recentemente o TARV e olhamos os dados incluindo os 

parceiros comunitários de toda a província. Temos estes dados nos dois períodos anteriores, 

nomeadamente Setembro e Dezembro do ano passado. Os números são com base no que 

os parceiros reportaram para nós e temos de fazer verificação. 

Alexandre 

o Um dos motivos é que neste momento C. Delgado tem vários actores comunitários a fazer 

a testagem e brigadas móveis. Esta é uma das razões destes números mas vamos continuar 

a investigar para ter mais informação. 

Irénio Gaspar 

o Temo dados para associar as brigadas móveis com esta alta taxa de ligação? Temos dados 

para suportar? Porque não concordo com a justificação. 

Alexandre 

o Vamos continuar a verificar com o parceiro Ariel e iremos dar uma resposta. 

 

Pontos de Acção/Seguimento na Área de ATS: 

Necessidade de marcar encontro com MISAU para discutir resultados de visitas de AQD 

(Joseph Lara) e para discutir dados de ATS, particularmente na análise de certos 

indicadores (ex. Taxa de ligação)-Guita Amane/Joseph Lara  

Verificação da possibilidade de duplicação de dados na retestagem de positivos em Sofala 

e Nampula - Paula Simbine e quipa ATS CDC 

o Avaliar o impacto das brigadas móveis na contribuição para o aumento da taxa de ligação 

de 103% em Cabo Delgado - Alex  

 

 

I. Cuidados e Tratamentos dos Adultos 

Apresentador/a: Dercio Filimão 

 

Apresentação: 

Avançou-se para cuidado e tratamento de adultos – Dércio Filimão 

o Podemos notar o contínuo aumento de novos inicios em TARV nos ultimos 4 trimestres, e 

um aumento de 7% em relação ao 1o trimestre em todas provincias, excepto Niassa e Sofala 

que não alcançaram grande aumento dos novos inícios TARV; 

o Aumento de activos em TARV e, todas províncias, as que mais cresceram… 

o Número de abandonos afectou este crescimento (aumento de número de perdas estimadas 

dos pacientes) 

o Nota-se um aumento de número de abandonos, principalmente em pacientes com mais de 

3 meses em TARV. Cabo Delgado em curso uma crise comunitária (Brigadas moveis para 

colmatar). Ver estratégias… 



   
 

   
 

o MDS: A cobertura manté-se estável ate Marco 2021, notando-se aumento de número de 

pacientes em quase todas províncias (temos mais Homens). Qualidade de seguimento de 

pacientes ao nível do seguimento dos pacientes ao nível da DT 

o Cobertura de CV: Ver desafios 

o Supressão Viral: pela primeira vez 90%, precisamos trabalhar muito na cobertura. 

Optimização de regimes contribui para uma boa supressão (temos XX % de pacientes em 

Regimes Optimizados  ) 

 

Perguntas/Discussão/Comentários 

Dr. Irénio  

o Interrupção das actividades comunitárias influenciou nas actividades de C&T. A segunda 

vaga teve influência nos C&T e não na Prevenção/ATS?! Como é possível? 

Comentário: 

Dr. Dércio disse que a interrupção das actividades comunitárias calhou no ano passado com o 

primeiro estado de emergência e agora com a segunda vaga, onde até tivemos pessoal comunitário 

afectado directa/indirectamente pela COVID 19 que reduziu actividades comunitárias. MOZART 

pacientes (50%) com data de nascimento Janeiro?! Vamos reforçar juntos dos parceiros para 

melhorar assistência técnica. 

o Dispensa trimestral: Estivemos a fazer a avaliação de modelos e verificamos que agora é 

basicamente dispensa trimestral. Verificamos que muitos entraram sem critérios e 

permanecem dentro dos modelos. Em discussão com os colegas dos parceiros dizem que 

há uma confusão generalizada. Donde vem essa orientação? Temos um número crescente 

de pacientes nos modelos mas é preciso respeitar os critérios. 

o Ficou acordado que iríamos trabalhar juntos dos parceiros para melhorar a assistência 

técnica no que concerne a inclusão de pacientes na DT. Interpretação da inclusão dos 

pacientes nos MDS (parceiros e SNS staff) 

o Carga Viral: Dados do PEPFAR estão sempre melhores do que os que nós temos. Em todas 

as visitas que fizemos, apesar de terem disa link, não temos resultado dentro dos sistemas. 

Não bate com os dados que nós temos, nem com dados da supervisão nem de melhoria de 

qualidade.  

 

Carga viral temos diferentes fontes de dados (PEPFAR sempre tem melhores dados que MISAU). 

Temos supressao viral de aproximadamente de 50% e tal e PEPFAR cerca de 90% que não bate 

muito com todos dados que nos MISAU temos…Resultados não disponíveis dentro das FM, vão 

ao DISA Link-Automatização. 

 

 

o Os resultados não estão disponíveis dentro do sistema.  

o Dr. Dércio falou de 4 províncias com desempenho de carga viral acima de 90%.  

o Mais uma vez estes dados não batem com o que vemos no terreno, falo das visitas de 

supervisão e planos de melhoria e qualidade. Eu não concordo com este desempenho de 

carga viral.  



   
 

   
 

o Tirando as Cidade e Província. De Maputo, todas as outras provínias, por exemplo, 

Inhambane e Manica, os dados indicavam que os dados eram inferiores a 79%. Eu não 

concordo com estes dados. 

 

Dércio Filimão:  

o Comentamos que houve abandono no segundo trimestre e calhou com a segunda vaga da 

Covid, mas não fazemos uma relação directa. Mas houve alguma confusão em algumas 

províncias, sobretudo nas actividades de visitas e buscas preventivas. Também houve relato 

de alguns profissionais afectados e que influenciou na actividade de vistas e buscas. Um 

aspecto não conclusivo que constatámos é que 53% de pacientes têm a data de nascimento 

em Janeiro. Vamos verificar o que estará na oriegem. 

o Número de abandonos aumentou. Não teve influência no número de novos inícios, mas as 

actividades de visitas e buscas foi afectada e houve aumento de número de abandonos e 

faltosos. 

Sónia Chilundo 

o Secundou que houve aumento de abandonos pelos motivos que o Dércio avançou 

o Em relação aos MDS também verificamos que houve confusão e houve inclusão de 

pacientes sem critérios. Estamos a fazer visitas e vamos reforçar a indicação aos nossos 

parceiros para seguirem as directrizes do ministério para a inclusão de pacientes na 

dispensa trimestral. 

Artur Ramos   

o Responde a pergunta do Dr. Irénio. Tem toda razão. Os resultados de testes de carga viral 

são automatizados. Os dados são gerados automaticamente via disa link. Existe uma perda 

e uma falta de eficiência para que esses dados sejam transferidos para os registos de 

pacientes. É preciso melhorar o fluxo na US para que esses dados cheguem na ficha dos 

pacientes. 

o Verificamos uma perda também no SESP porque a transferência também não é automática. 

o Temos de reforçar a interacção do laboratório e parte clínica para que estes dados sejam 

utilizados. 

Dércio Filimão  

o Também observamos durante algumas visitas que os resultados estão a chegar com um 

bom fluxo de retorno, são registados no SESP mas para passar aos processos tem sido um 

desafio. Em algumas USs os próprios arquivos não estão organizados o que dificulta a 

inserção de resultados nos processos clínicos dos pacientes. 

o Os pacientes faltosos também não recebem seus resultados porque eles não aparecem. Há 

vários aspectos da cascata que precisamos de trabalhar em conjunto para melhorar o pedido 

e disponibilidade. 

o As tutorias clínicas ainda constituem um desafio. Precisamos de trabalhar em conjunto para 

melhorar o pedido e o seguimento. 

Helder Macul   

o Insistiu sobre a implementação dos MDS. Nas actividades de supervisão e avaliação de 

qualidade, verificamos que o problema não está em não implementar as normas mas como 



   
 

   
 

eles implementaram as normas que foram enviadas. Quando chegamos no terreno e 

conversamos com os técnicos notamos lacunas na inclusão de pacientes nos MDS ao 

terceiro mês. Esta dificuldade acaba por comprometer os processos subsequentes, inclusive 

a carga viral. 

o Estamos cientes dos desafios da carga viral, mas o momento em que o paciente colhe a 

carga viral muitas vezes não tem consulta naquela data nem numa data próxima ao retorno 

do resultado. Vimos pacientes que têm consulta marcada para 2/3 meses depois da chegada 

do resultado da carga viral. 

o Devemos agendar uma actividade de esclarecer as normas de seguimento no âmbito da 

pandemia. 

o Verificamos no terreno que pacientes recebem várias doses de medicamentos na 

comunidade que está registado como dispensa comunitária… 

o Esclarecer um ponto: Cabo Delgado é excepto porque já fez formação. Para as restantes 9 

províncias vamos fazer a formação de dispensa de ARVs para os Agentes Polivalentes 

Elementares ainda hoje (13 de Julho de 2021)… 

Morais da Cunha 

o Falou-se de uma supressão de 90%. Qual é a proporção desses pacientes? É uma coorte? 

Uma coorte de quantos pacientes? É importante dizer em termos de proporção de pacientes 

que representam esses 90%. 

o Uma das coisas que temos notado é este problema de carga viral em termos de recepção. 

Uma única US de Nampula foi a única onde encontramos resultado satisfatório de recepção 

de carga viral. Este assunto precisa de ser analisado com alguma profundidade. 

Dra. Aleny Couto 

o Na apresentação do Dércio trouxe faixas etárias, mas era importante trazer subpopulações. 

Seria importante ver mulheres grávidas e lactantes. Na próxima apresentação é melhor 

também trazer grávidas e lactantes. Há um défice. (foi dito que apresentado na componente 

SMI). 

o Quanto a resposta do Sr. Artur Ramos, estamos há dois anos com esta informação de que 

vocês têm melhor dados, mais automatizados. Sempre dizem que vamos trabalhar para 

melhorar, mas como? Nós temos que ter apoio também. Vocês têm de dar apoio ao 

Governo para que tenha também bons resultados. Ficamos frustrados quando temos uma 

supressão de 50% quando vocês têm 90%. É preciso alinhar os dados a partir da fonte 

primária. Os dados de disa link tem que estar reflectido nas fichas. 

o Falamos que houve má interpretação das circulares. Na maior parte dos distritos estamos 

bastante tristes porque o nosso staff não olha para as PVHI e eles estão a recair ao staff 

adicional. Estamos a ver muitos contratados no terreno a observar doentes e são estes que 

não estão a registar a carga viral. Que tipo de staff estamos a colocar dentro das nossas US. 

Artur Ramos  

o Concordo com a Sra. Temos que melhorar o Sistema. Dr. Hélder mencionou que devemos 

melhorar o sistema na US, podemos melhorar no que toca aos RH e ter a certeza de que as 

pessoas que estão na US façam o trabalho necessário. Contamos com o seu apoio para que 

possamos melhorar. 



   
 

   
 

Teresa Simione (no Chat):  

o Dr. Dercio durante a apresentação mencionou que foram constatados alguns problemas 

relacionados a qualidade assistencial. Pode descrever quais foram os principais problemas 

encontrados? 

Dércio 

o Alguns dos desafios é a interpretação das normas. Mesmo em relação a distribuição 

comunitária há diferentes interpretações de província para província. Temos a questão da 

consulta de pacientes que estão na dispensa trimestral… Vimos que há pacientes que estão 

na dispensa há um ano e estão na dispensa trimestral porque a US quer melhorar o 

calendários de acordo com a carga viral. Há falta de algum seguimento por parte do clínico 

e APSS. 

o A questão do fluxo de pacientes novos inícios notamos que algumas USs estão com 

dificuldades de acertar o calendário para que os pacientes possam ter algum seguimento.  

o Apoio técnico: notamos que há pessoas do governo que não atende pacientes e as 

actividades ficam com o Direct Service Delivery (DSD) staff.  

o As USs não têm discutido de forma consistente as normas para a sua aplicação 

o Não há monitoria de como estão as pastas, as fichas mestras, etc…  

o Dra. Aleny tem razão que precisamos de melhorar a qualidade dos técnicos de DSD mas 

também precisamos garantir a formação contínua do pessoal.  

o Os resultados até chegam nos livros de laboratórios e notamos consistência. Mas há 

problemas nos fluxos subsequentes. Que continuemos a usar os dados do disa e melhorar 

o seu uso. 

o Onde as lideranças das US estão mais envolvidas temos tido melhores resultados. 

Joseph Lara (no Chat):  

o Dizer que Carga Viral também fez parte da Avaliação de Qualidade de Dados (AQD) deste 

trimester por tanto se tivermos oportunidade de apresentar para o Programa isto fará parte.  

Em geral, a experiência vai muito de acordo com os desafios notados pelo Dércio e colegas. 

o Respondendo a pergunta de Dr. Morais - o número de pessoas que tiveram CV nos últimos 

12 meses é de 765 mil. 

Sónia Chilundo (no chat)  

o Obrigada pelos comentários Dr. Irénio e Dr Hélder, iremos trabalhar nos aspectos 

mencionados. 

 

Pontos de acção/Seguimento para área de Cuidados e Tratamento: 

 

 Formação contínua e actualização regular do staff DSD nas US 

 Interpretação das normas de MDS 

 Envolvimento das lideranças nas US 

 Alinhamanto de dados sobre carga viral  

 Melhorar a disponibilidades de resultados de carga viral nos processos clínicos 

 Estudar as causas do fraco desempenho de CV nas províncias 



   
 

   
 

 Urgente esclarecer as normas de seguimento clínico dos pacientes no âmbito da COVID-

19 nas visitas conjuntas entre MISAU e doador 

 Inclusão de temas como esclarecimentos de normas nos TWG do programa de HIV 

 Necessidade de realizar oficinas de fluxo de carga viral para melhorar a descarga de 

resultados do DISA até ao processo clínico e SESP 

 Necessidade de clarificar os critérios de elegibilidade para inclusão e manutenção nos MDS 

 Necessidade de trabalhar com os parceiros na dispensa trimestral 

 

Charlotte Hill 

o Sugeriu recolher as perguntas e responder ao mesmo tempo no lugar de uma por uma entre 

as secções. 

 

Dra. Aleny Couto 

 Informou que no máximo a equipa de HIV do MISAU poderia ficar até às 10:15 e Sugeriu 

priorizar as áreas de Cuidado e Tratamento Pediátrico, PTV, TB e Cancro do Colo do 

Útero. 

 

II. Cuidados e Tratamento  do HIV para crianças e Adolescentes 

Apresentador/a: Mercia Matsinhe 

 

Mércia Matsinhe prosseguiu com a apresentação – Cuidados e Tratamento de HIV para crianças e 

Adolescentes onde salientou que as perdas de pacientes em seguimento prejudicaram o 

crescimento do programa no Q2 FY21 

Houve um destaque no aumento de inscritos na Dispensa trimestral em Niassa, Maputo província 

e cidade de Maputo. 

As províncias da zona sul apresentam maior cobertura e supressao da carga viral  

Mencionou como próximos passos para melhoria do programa as actividades de expansão de 

grupos de mães mentoras, adolescentes mentores e a optimização dos regimes. 

 

 

Perguntas e Respostas/Discussão 

Dra. Bia 

o Comentários em relação a componente pediátrica 

o A quando da visita de supervisão notamos que há um esforço grande de colocar o livro de 

ATS em todas as portas. Os provedores desses sectores já tâm alguma informação sobre 

como fazer o rastreio para a testagem. De forma quase que unânime não há 

complementaridade entre o identificado para testagem via caso índice e a testagem na 

comunidade. Estamos a ter um grande número de crianças a vir da PTV. É um aspecto que 

podemos olhar em conjunto como rentabilizar. 

o Testagem nos sectores de CCS e CCD. Apesar de estarmos a colocar conselheiros, temos 

de reforçar em termos de fluxo porque a actividade toda não coaduna com o que está no 



   
 

   
 

livro de CCS e CCD. Não estamos a ter o casamento das intervenções principalmente na 

triagem das crianças. O fluxo deve estar devidamente estabelecido. Este é um aspecto que 

estou a trazer como consideração para trabalharmos como grupo e ultrapassar. 

o Em relação a supressão viral apresentado pela Mércia, acho que está tudo relacionado com 

a qualidade assistencial. Em muitas US todas as crianças estavam no fluxo da dispensa 

trimestral. Se isso acontece não vamos avaliar o peso das crianças e vai ter reflexo na 

supressão viral. O Dra. Mércia tem supressão viral relativamente alta para o que 

encontramos no terreno. Não estão desagregadas as faixas etárias. Gostava de ter o vosso 

comentário tendo em conta as diferenciações que temos e a falta de cumprimento de 

calendários e não estamos a ajustar as dosagens aos pesos. 

 

Guita Amane (no chat) 

o Crianças entre os 15-19 anos estamos a reportar como crianças de Caso Índice? Se não, eu 

sugiro que ao apresentarmos a informação não se misture esta faixa etária, pois pode-se 

presumir por parte dos parceiros de implementação uma cobrança para testarmos estes 

adolescentes sem antes analisarmos os factores de risco. 

Maria Inês de Deus (no chat) 

o Bom dia Dra. Guita, Não. estas não são reportadas no caso índice. Concordamos. Para as 

próximas apresentações iremos proceder conforme a sua recomendação Dra. Guita. 

Guita Amane (no chat) 

o Sugiro Ainda, que se faça uma análise concreta principalmente nas províncias de Gaza e 

CD. Dados nos levam a pensar que estamos a reportar nestas províncias crianças como 

contactos, quando na verdade são identificadas por outras Abordagens de testagem. 

Maria Inês de Deus (no chat) 

o Concordamos com a observação da Dra. Bia em relação a documentação nos livros 

apropriados para a crianca. Obrigada Dra. Bia pelas observações em relação a cobertura e 

supressão viral. 

Mércia Matsinhe (no chat)  

Muito obrigada Dra. Bia pelos comentários e questões, em relação a testagem concordo 

plenamente e o que referiu reflecte aquilo que vimos no terreno. 

o Em relação a Carga viral trouxemos a tabela sem desagregações nos menores de 15 anos e 

sim é verdade o que referiu, com a má interpretação da norma dos critérios de inclusão da 

Dt, verificamos que as crianças estão em prejuízo porque não são avaliados os dados 

antropométricos e sem o peso actual não é possível ajustar as doses dos regimes e isso 

reflecte-se na supressão viral, queria dizer que a supressão viral de de 1 - 4 anos é de 49% 

de 5-10-69% e de 10-14 anos 78%, nas próximas apresentações traremos os dados 

desagregados. 

 

 

 

Pontos de Acção/Seguimento 

 



   
 

   
 

Baddy – Passou a moderar o encontro 

o Orientou que as perguntas fossem colocadas no chat e que os técnicos deveriam prestar 

atenção para responder, para remir o tempo. 

  

III. Prevenção da Transmissão Vertical (PTV) 

Apresentador/a: Judite Langa – Passou a apresentação da componente de PTV 

 Apresentou a cascata de PTV mostrando um aumento de mulheres grávidas com 

seroestado conhecido e em TARV a entrada devido a Maturação do programa: Mulheres 

a chegarem a 1ª CPN já com Serostado de HIV conhecido e em TARV (63.4%) 

 Aumento na oferta de ARVs nas mulheres grávidas 

 Supressão da carga viral de MG atingiu-se 87% e e melhor nas províncias da região sul 

com coberturas acima de 90% 

 Aumento nas coberturas de diagnóstico precoce infantil (DPI) em crianças abaixo de 2 

meses e 12 meses 

 Redução acentuada da positividade de PCR nas províncias de Cabo Delgado, Nampula, 

Sofala, Zambézia 

 

A Dra. Judite repisou os aspectos mencionadas pela Dra Aleny referentes aos desafios 

na cobertura e supressão da carga viral em mulheres grávidas (MG). Havendo uma evolução de 

somente 3% (64-67%) na cobertura e 4% (83-87%) na supressão viral no ultimo trimestre. Ainda 

existem MG com alta carga viral e risco de transmissão vertical. Destacou os fracos pedidos de 

carga viral, pedidos fora do algoritmo de testagem. 

 

 

Perguntas e Respostas/Discussão 

 

Dr. Orlando  

o Referiu que sua intervenção tinha que ver com apresentação da Dra. Judite 

o Realçou a necessidade de continuar com atividades colaborativas para alinhamento de 

actividades de carga viral na mulher grávida. Os dados apresentados estão acima de 60% 

mas encontramos uma grande discrepância em relação ao que conseguimos colher no 

âmbito da melhoria de qualidade. 

o É fortemente recomendado um encontro breve para ver que medidas sejam seguidas na 

componente de carga viral e completude de TPT. Há discrepâncias relativamente grandes 

com o que temos encontrado nas visitas de supervisão e melhoria de qualidade 

 

Judite Langa (no chat)  

o OK. Pacifico. Como discutido no início esse encontro de harmonização dos dados é 

necessário 

 



   
 

   
 

Pontos de Accção/seguimento/recomendações/sugestões- Pediatria  

Analisar a possibilidade de rentabilizar a testagem na comunidade 

Necessidade de reforçar o fluxo de testagem e registo de testagem da Consulta da Criança Sadia 

(CCS) e Consulta da Criança Doente (CCD), pois são locais que temos conselheiros 

 Fazer Análise concreta principalmente nas províncias de Gaza e Cabo Delgado, pois os 

dados nos levam a pensar que estamos a reportar nestas províncias crianças como 

contactos, quando na verdade são identificadas por outras abordagens de testagem 

 

Pontos de Acção/seguimento/recomendações/sugestões- SMI 

 

 Necessidade de actividades colaborativas para actividades de demanda de CV nas MG 

(discrepância entre dados PEPFAR e de MQ e das visitas de supervisão) 

 Coordenar o encontro de harmonização de dados e discutir estes aspectos o mais cedo 

possível. 

 

 

IV. Tuberculose  

Apresentador/a: Pereira Zindoga  

 

O Dr Zindoga apresentou o programa de TB e destacou os seguintes apectos: 

 Bom desempenho no rastreio para TB, testados para HIV e inícios em TARV no 

programa com coberturas acima de 90% 

 Província de Gaza teve uma diminuição no rastreio e testados 

 Aumento da completude de TPT em 81% com maior destaque para as províncias de Tete, 

Maputo Cidade e província 

 

Perguntas e Respostas/Discussão 

Dr. Orlando  

o É fortemente recomendado um encontro breve para ver que medidas sejam seguidas na 

componente de carga viral e completude de TPT. Há discrepâncias relativamente grandes 

com o que temos encontrado nas visitas de supervisão e melhoria de alidade. 

Yagna Varajidas (no chat) 

o Obrigada pelas questões. Dr Orlando - realmente a discrepância de dados é algo que 

devemos abordar. Iremos coordenar o encontro de harmonização de dados e discutir estes 

aspectos o mais cedo possível. 

Benedita José 

o Queria saber se há intervenção para melhorar os pacientes que são HIV positive. Só foram 

testados 21% dos supeitos. O que aconteceu com os demais e como podemos melhorar? 

o Nas visitas de supervisão vemos que há informação que não está muito alinhada nesta 

componente de TPT.  



   
 

   
 

 

 Baddy sugeriu que respostas fossem colocadas no chat…  

Pontos de seguimento área de TB 

 

V. Populações chaves 

Apresentador/a: Nuno Gaspar prosseguiu com apresentação sobre População-Chave. 

 

Dr. Nuno apresentou o programa de população chave e destacou os seguintes aspectos: 

 Diminuição na testagem e alcance das mulheres trabalhadoras de sexo devido as 

restrições impostas no âmbito da COVID-19 

 Aumento nos postivos e em TARV a custa do parceiro comunitário PASSOS. 

 Aumento da cobertura e supressão viral em todas populações chaves excepto nos usuários 

de drogas. 

 

Perguntas/Respostas/Discussão 

 

Dra. Jessica Seleme comentou que: 

o Estes números não têm relação nenhuma com que temos recebido das províncias 

o Se chamasse os pontos focais das províncias ficariam espantados com esses dados 

o Até que ponto estamos a trabalhar juntos? Os nossos pontos focais das províncias não são 

envolvidos. Há disparidade e estamos a falar das mesmas USs.  

 

Pontos de Acao/Seguimento 

 Envolvimento dos pontos focais de populações chave 

 Alinhamento de dados PEPFAR versus MISAU 

 

 

VIII. Profilaxia Pré Exposição (PrEP)  

Apresentador: Marcos Canda passou para a apresentação sobre PrEP 

o Fez notar que os dados são relativos ao programa implementado de forma piloto 

o Evolução positiva da adesão ao PrEP 
o Alcance de mais utentes do sexo femenino; mulheres dos 15-24 anos e homens 20-29 anos 

são os grupos etários que mais beneficiam. 
o Cerca de 20% da populacão chave beneficia de PrEP 
o Casais serodiscordantes e as trabalhadoras de sexo são os que mais aderem    

 

Perguntas/Respostas/Discussão 

 

Dra. Aleny Couto (no chat)  



   
 

   
 

o Em relação a população chave até definição dos mesmos as US não conhecem maioria tem 

a percepção de que Pop Chave é somente algo da comunidade. 

 

Nuno Gaspar (no chat) 

o Anotado Dra. Aleny. Vamos trabalhar juntos para alinhar os dados e identificarmos em 

conjunto os desafios e potenciais soluções. 

 

Dra. Aleny Couto  

o Vamos passar para expansão 

o Está a haver uma confusão sobre critérios 

o Rastreio de elegibilidade deve ser muito apertado desde muito são preenchidos no princípio 

o Vão crescer problemas quando expandirmos ao nível nacional. 

o Até finais de Agosto estamos apertados. Imensas desculpas mas temos a agenda 

supercarregada. 

o A discussão no princípio foi produtiva. Temos de traçar planos de acção em conjunto. 

o Estamos sentidos com o que estamos a encontrar nas supervisões e planos de monitoria de 

qualidade. 

o Enquanto vocês querem números para reportar, nós queremos qualidade. A qualidade e o 

número não é mesma coisa. Nós temos de juntar números a reportar mas também qualidade 

do serviço. Serviços de má qualidade não reduzem a mortalidade e novas infecções. 

 

 Baddy perguntou se podemos marcar outro encontro de seguimento e a Dra. Aleny disse 

que vamos ver a agenda e retirou-se com a sua equipa para outra reunião. 

 

Marcos Canda (no chat) 

o Quanto a PrEP, anotamos os comentários e as orientações da Dra. Aleny. A equipa 

PrEP estará atenta para apoiar e trabalhar juntamente com as equipas no terreno. 

Obrigado. 

 

 

VII. Cancro do Colo do Útero 

Apresentador/a: Della Correia – prosseguiu apresentação sobre CACUM 

 Importante aumento do Rastreio do colo do útero nos últimos 3 anos (desde 2º trimestre de 

2019 a 2021), onde saímos de 27% (26,906 Mulheres vivendo com HIV rastreadas) e 

actualmente a 60% (164, 936) da meta do PEPFAR;  

 Em termos de desempenho do rastreio por província, neste ano, há um Incremento do que 

esperávamos em relação ao rastreio, com excepção de Cabo Delgado (25%) devido a actual 

situação, e Maputo Província (41%) e Gaza (47%) estão a menos de 50% da meta para 

rastreio; 

 Quanto a Positividade do rastreio através de VIA, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

diz que 5 a 28% das mulheres que forem rastreadas vão ser identificadas com lesões pré-



   
 

   
 

cancerosas e 1 a 2% dessas com lesões pré-cancerosas serão Cancro, podemos verificar 

que no geral todas províncias estão dentro dos limites preconizados da OMS, exceptuando 

Maputo Província (4%) e Tete (3%), mas tendo em conta a prevalência de HIV em 

Moçambique esperávamos muito mais e não limite de 5%, 6% e 7% e podemos afirmar 

que Cabo Delgado (15%), Gaza (12%) e Nampula e Sofala (11%) estão a conseguir 

identificar naqueles que rastreiam; 

 Quanto ao acesso ao tratamento ao longo dos 3 anos notamos um crescimento de 2,551 

Mulheres tratadas (51% das diagnosticadas) em 2019, para 11 454 mulheres tratadas (80%) 

em 2021, mas, ainda estamos abaixo da meta, pois segundo a OMS, 90% das mulheres com 

lesões pré-cancerosas devem ter acesso ao tratamento; 

 Quanto a distribuição de tipo de tratamento de CACUM que é oferecido, destacamos mais 

a crioterapia em relação a LEEP e a Termocoagulação, pois as lesões que mais aparecem 

são menores de 75%; 

Perguntas e Respostas/Discussão 

Marinela Urso (CDC): 

 Realçou parte dos Efeitos Adversos não pós tratamento, onde há vários distritos sem 

autoclave funcional para esterilização. Estamos a coordenar com MISAU, para melhor 

perceber com garantir a segurança dos procedimentos cirúrgicos ligados ao CACUM. 

Celina 

 Estamos a trabalhar e estamos a fazer rastreio e identificamos problemas, estamos a ter 

dificuldade com os dados que são enviados e referência e contra referência, para saber onde 

param as mulheres referidas para US de referência. 

 

Pontos de Seguimento/Acção- CACUM 

Próximos passos: Introdução da nova tecnologia designada Termoablação ainda este ano (este mês 

será realizado um workshop com MISAU, há previsão de chegada de 50 aparelhos), 

disponibilidade de LEEP para tratamento de lesões avançadas (mais de 75%), revisão dos 

instrumentos de recolha de dados e MQ para CACUM, Melhorar a qualidade do rastreio em 

algumas províncias e monitoria de efeitos adversos após procedimentos 

 

Recomedações gerais 
 Marcação de um encontro para finalizar a apresentação  

 Fazer visitas conjuntas de apoio às províncias 

 Alinhar metodologias de análise de indicadores e recolha de dados 

 Ver com os parceiros de implementação,  que tipo de staff adicional tem nas Unidades 

Sanitárias 

 

 

 


