
 

Encontro de Apresentação dos Resultados do Quarto Trimestre (T4) 

Referentes ao COP21 
 

Quarta-feira, 25 de Janeiro de 2023 

Plataforma Zoom 

Link para a gravação da reunião:  

https://statedept.zoomgov.com/rec/share/K9d5_keFYWLRzlbdg9MQBNbcJ4KkFcND8g9qKJLC8

1QZk0WgS6qCvAOsUC9vGKji.8yvoFZ32-RKVioH1 

Passcode: 3C00e%7C 

Objectivo:  Abordar os resultados referentes ao quarto trimestre do COP 21, Ano Fiscal (AF) 2022. 

Participantes:  Organizações da Sociedade Civil, Conselho Nacional de Combate ao HIV/SIDA 

(CNCS), ONUSIDA, Parceiros Bilaterais, Equipa do PEPFAR Moçambique. 

Programas Período 

Notas Introdutórias 10 

Aconselhamento e Testagem em Saúde 10 

Cuidados e Tratamento de Adultos 10 

     TB/HIV 5 

Cuidados e Tratamento de HIV para Crianças e Adolescentes 10 

     Prevenção da transmissão vertical  10 

Perguntas e esclarecimentos  10 

População Chave 5 

Intervenções baseadas na fé 
     Estigma e Discriminação 

15 

Monitoria Liderada pela Comunidade 15 

Atualizações do COP  10 

Perguntas e esclarecimentos 20 

 

Aconselhamento e Testagem (ATS)  

Sem comentários/perguntas 

 

https://statedept.zoomgov.com/rec/share/K9d5_keFYWLRzlbdg9MQBNbcJ4KkFcND8g9qKJLC81QZk0WgS6qCvAOsUC9vGKji.8yvoFZ32-RKVioH1
https://statedept.zoomgov.com/rec/share/K9d5_keFYWLRzlbdg9MQBNbcJ4KkFcND8g9qKJLC81QZk0WgS6qCvAOsUC9vGKji.8yvoFZ32-RKVioH1


Cuidados e Tratamento para Adultos  

Sem comentários/perguntas 

Tuberculose  

Sem comentários/perguntas 

Cuidados e Tratamento de HIV para Crianças e Adolescentes  

Perguntas:  

QUESTÃO 1: Qual será estratégia que podemos usar para obter os dados exactos, das 

crianças que passam para os cuidados e o tratamento dos adultos?  

Deve-se considerar dados que tem disponível nas plataformas eletrónicas para saber 

quantas crianças transitaram da faixa etária pediátrica para os adolescentes. Estamos a 

trabalhar com a equipe do SI para ter número específico de quantas vão transitar de 

crianças para adolescentes e de adolescentes para adultos.  

QUESTÃO 2: Para área de Pediatria, neste crescimento negativo devido a transição das 

faixas etárias, temos alguma influência dos óbitos /TXML abaixo dos 15 anos? 

Resposta: as províncias que registaram crescimento negativo registaram poucas perdas e 

entre as perdas estão os óbitos. Essas perdas não influenciaram para ter o resultado que 

obtivemos, foram as saídas do programa por crescimento etário que levaram a esse 

crescimento negativo a transição de cuidados e tratamento pediátrico para adolescente 

e deste para adultos. Quando adicionamos o número de crianças que transitaram 

conseguimos ter o crescimento positivo. 

QUESTÃO 3: Quais são as intervenções de demanda para os utentes, onde são realizadas, 

quem faz e se as mensagens são segmentadas tendo em conta o grupo-alvo? 

O tópico da criação de demanda se relacionava com a melhoria da carga viral, e as 

intervenções têm sido a nível da Unidade Sanitária e na comunidade. Para a Unidade 

Sanitária, verificar nas diferentes portas de entradas potenciais mulheres grávidas e 

lactantes que precisam de fazer o exame de Carga Viral e também o Diagnóstico infantil. 

A literacia também influencia na criação de demanda, onde educa-se os utentes para 

conhecer a sua carga viral e saberem quando devem fazer o teste. Ao nível da comunidade 

estão as mães mentoras e conselheiras que fazem sessões e palestras, abordando 

mulheres e outros em relação a carga viral. O grupo-alvo são as mulheres grávidas e 

lactantes, cuidadores de crianças. 

Prevenção da transmissão vertical 

Sem comentários/perguntas  



Populações-Chave  

Perguntas:  

QUESTÃO 1: Não houve informação desagregada (%) sobre os reclusos em relação à 

supressão viral (último 95). Como sabido, o maior número é de preventivo, e muitos têm 

sido soltos. Queria saber como é feito o seguimento após a soltura? 

Tem um desafio para captar a cascata de todos os reclusos por estarem em soltura. Foi 

feita a alocação de uma base de dados para todas as Unidades Penitenciárias, para que 

haja o seguimento dos reclusos quando há transferências entre Unidades Penitenciárias. 

Para os soltos, se eles apresentarem uma guia de transferência na Unidade de saúde da 

sua comunidade, temos como fazer o seguimento. Porém, quando não apresentam esta 

guia, o processo fica perdido.  

Intervenções baseadas na fé 

Sem comentários/perguntas 

Estigma e Discriminação 

Sem comentários/perguntas 

Monitoria Liderada pela Comunidade  

Comentários 

Encontra-se algumas dificuldades na resolução das barreiras (Petições), alguns dirigentes 

das Unidades de Saúde indicam que o projecto devia vir com um pacote para capacitação 

constante de alguns órgãos distritais em MLC (o que é MLC, como é feita a resolução de 

petições que são submetidas). Outra sugestão é para os Comités de saúde: os membros 

dos comités esperam que o projecto lhes garantam uma remuneração por conta das 

actividades que tem. Sugerimos que os DPS possam criar encontros de refrescamento para 

os comités de saúde sobre os termos de referência uma vez que estes comités foram 

criados pelas direcções distritais/provinciais.  

Questões e Comentários gerais  

Seria interessante reflectir se as intervenções (investimentos e cobertura) estão a produzir 

resultados desejáveis a nível da prevenção.  

Muitas necessidades já foram suprimidas e há intervenções que já foram ultrapassadas. 

É necessário desenhar novas estratégias para cumprir com a meta de 95-95-95.  

PEPFAR é apenas um dos intervenientes, e os resultados apresentam a imagem de um 

determinado período. Seria bom que houvesse um fórum que agregasse os outros 



intervenientes (UN, fundo global) a fim de avaliar as intervenções como um todo e os 

resultados que estão a ser alcançados.  

Fim do encontro! 
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