
 

Encontro de Apresentação dos Resultados do Quarto Trimestre (T4) 
Referentes ao COP20 

 

Terça-feira, 14 de Dezembro de 2021 
Plataforma Zoom 

Link para a gravação da reunião: 
https://statedept.zoomgov.com/rec/share/Bi57cvk6MvRlSmA5rbj71kBrnTIzg3fVZc2HEu8AwTFb7t-
NtBdhBK1joaeoke4.4GSCMBM7WqnGEqqJ 

Objectivo:  Abordar os resultados referentes ao segundo trimestre do COP 20, Ano Fiscal (AF) 2021. 

Participantes:  Organizações da Sociedade Civil, Conselho Nacional de Combate ao HIV/SIDA (CNCS), 
ONUSIDA, Parceiros Bilaterais, Equipa do PEPFAR Moçambique. 

Horário Tópico Orador Principal/Backup 
13:40 – 14:00 Abertura do encontro  
14:00 – 14:10 Discurso de Abertura Jason Bowman  
14:10 – 14:15 Aconselhamento e Testagem (ATS) Ema Samussone/Paula S.  
14:15 – 14:20  Cuidados e Tratamento dos Adultos Leide Dique/Isabel P. 
14:25 – 14:30 Prevenção da Transmissão Vertical do HIV (PTV) e 

DPI 
Judite/Argentina 

14:30 – 14:35 Cuidados e Tratamento de HIV para Crianças e 
Adolescentes 

Mercia/Maria Inês 

14:35 – 14:40 Tuberculose  Yagna/Pereira 
14:40 – 14:45 Cancro do Colo do Útero Argentina/Jessica 
14:45 – 15:15 Perguntas e Respostas  
15:15 – 15:20 Crianças Órfãs e Vulneráveis (COV)  Gerson Machevo/Paula S. 
15:20 – 15:25 Violência Baseada no Género Della/Jessica 
15:25 – 15:30 PREP Nuno Gaspar/Marcos  
15:30 – 15:35 População Chave  Goncalves/Nuno 
15:35 – 15:40 DREAMS Charlotte Hill/Iva 
15:40 – 16:10 Perguntas e Respostas  
16:10 – 16:25 Discurso de fecho PLASOC  

CNCS  
 

 

 

  



Aconselhamento e Testagem (ATS) / Counseling and Testing (ATS) 

Perguntas/Questions  

QUESTÃO 1: Porquê a percentagem do aumento apresentada aqui (18.8%) se difere da percentagem 
apresentada pelo Ministério (16%)? 

QUESTION 1: Why is the percentage of the increase presented here (18.8%) differs from the percentage 
presented by the Ministry (16%)? 

RESPOSTA: O Ministério, através do programa de HIV, reporta todos os sites do País (sites AJUDA 
e NÃO-AJUDA). Nós apagamos os dados do Ministério e substituímos pelos resultados reportados 
pelos parceiros nos sites AJUDA, então sempre haverá uma diferença.  

ANSWER: The ministry, through the HIV program, reports all sites of the country (AJUDA and NON-
AJUDA sites). We erased the ministry data and replaced with the results reported by the partners 
on the AJUDA sites, so there will always be a difference. 

Comentários/Comments 

1- “Meus parabéns pelos ganhos na cascata ATS-C&T_CV.” 
"Congratulations on the gains in the ATS-C&T_CV cascade." 
 

2- “Felicitar Maputo Cidade pela tendência crescente da cobertura e Supressão Viral em 93% e 96% 
respetivamente para o período até Setembro 2021.” 
“Congratulate Maputo City for the growing trend of viral coverage and suppression by 93% and 
96% respectively for the period until September 2021.” 
 

3- “Nós como País, ao reportar a situação do HIV, não reportamos sites AJUDA ou sites não-AJUDA, 
mas sim o País como um todo. Se removem os sítios não-AJUDA, o número de pessoas em 
tratamento devia ser reduzido. Volto a insistir que temos que aproximar os números, pois fica a 
impressão que os sucessos mencionados são apenas do PEPFAR mas para conseguir esses factos 
há milhares de funcionários do Serviço Nacional de Saúde que estão a trabalhar para este feito.” 
“We, as a Country, when reporting the HIV situation, we do not report AJUDA or non-AJUDA sites, 
but the Country as a whole. If you remove non-AJUDA sites, the number of people being treated 
should be reduced. I insist once again that we have to bring the numbers closer together, as the 
impression is that the successes mentioned are only PEPFAR's, but to achieve these there are 
thousands of workers from the National Health Service who are working towards this goal or 
purpose.” 

Cuidados e Tratamento dos Adultos / Adult Care and Treatment 

Comentários/Comments 

1- “Há necessidade de se fazer: (i) a avaliação do impacto das actividades comunitárias nos locais 
NÃO-AJUDA, (ii) comparar estes dados (locais-ajuda) com os de locais NÃO-AJUDA e também (iii) 
aprofundar/exportar a análise da ''micro-cascata'' da CV, nomeadamente (a) o pedido das 



amostras, (b) o referenciamento/contra-referenciamento entre laboratórios e (c) uso dos 
resultados no manejo.” 
“There is a need to (i) assess the impact of community activities in non-ajuda sites, (ii) compare 
this data (Ajuda sites) with non-ajuda sites and also (iii) deepen/export the analysis of the ''micro-
cascade'' of the VL, namely (a) the ordering of samples, (b) the referencing/counter-referencing 
between laboratories and (c) use of the results in the management.” 

PEPFAR: Quanto à mini-cascata de carga viral, temos possibilidades de mostrar análises 
dos sites NÃO-AJUDA na parte de referenciamento, processamento e retorno de 
resultados CV, mas não em termos do manejo posterior pela US.  

PEPFAR: For the viral load mini-cascade, we have possibilities to show analysis of the Non-
AJUDA sites in the part of referencing, processing and return of VL results but not in terms 
of the management by Health Facility. 

2- “Em relação a campanha I=I, acredito que as PVHIV são especialistas na implementação desta 
campanha, temos visto que se têm feito muitas coisas a nível dos media porém, quando vamos 
as comunidades não encontramos os homens que podiam ser os campeões para a ajudar neste 
processo.” 
“Regarding the I=I campaign, I believe that the PLHIV are experts implementing this campaign, we 
have seen that many things have been done in terms of the media, but when we go to 
communities, we do not find the men who could be champions to help in this process.” 
 

3- “Em relação a literacia para o tratamento, já temos as ferramentas, mas como já falado 
anteriormente ainda nos faltam recursos que podem contribuir para adesão e retenção.” 
“Regarding treatment literacy, we already have the tools, but as mentioned before, we still lack 
resources that can contribute to adherence and retention.” 

Prevenção da Transmissão Vertical do HIV (PTV) e DPI / Prevention of Mother-to-Child 
HIV Transmission (PTV) and DPI 

Sem questões ou comentários. 

No questions or comments.  

Cuidados e Tratamento de HIV para Crianças e Adolescentes / HIV Care and Treatment 
for Children and Adolescents 

Perguntas/Questions  

QUESTÃO 1: O que significa Mpima e Genexpert? 

Question 1: What does Mpima and Genexpert mean? 

RESPOSTA: Genxpert é um teste molecular que serve para processar amostras biológicas para 
diferentes diagnósticos como por exemplo: Tuberculose, Carga viral, covid-19, Hepatites, mas 
actualmente e no contexto, é para processamento de amostras de Carga viral. O MPima é um 
teste/equipamento Portátil que faz processamento de amostra para o diagnóstico precoce 



infantil- PCR/HIV e também teste de carga viral, é uma ferramenta muito útil que dá resultados 
em tempo real e de forma rápida, apoiando na identificação de crianças infectadas precocemente. 

ANSWER: Genxpert is a molecular test that serves to process biological samples for different 
diagnoses such as: Tuberculosis, Viral Load, covid-19, Hepatitis, but currently and in this context, 
it is for processing viral load samples. MPima is a portable test/equipment that performs sample 
processing for early childhood diagnosis - PCR/HIV and viral load test, it is a very useful tool that 
gives results in real time and quickly, supported in the identification of children infected early. 

Tuberculose / Tuberculosis  

Sem questões ou comentários. 

No questions or comments.  

Cancro do Colo do Útero / Cervix cancer 

Perguntas/Questions  

QUESTÃO 1: Em relação as províncias, quais dessas mulheres têm desafios de demanda nas zonas rurais. 
Temos o desafio de dar números agregados, mas seria possível saber desses 11mil quais são das zonas 
rurais e das zonas urbanas?  

QUESTION 2: In terms of provinces, which of these women face demand challenges in rural areas. We have 
the challenge of giving aggregated numbers, but would it be possible to know which of these 11 thousand 
are from rural and urban areas? 

RESPOSTA: Não temos como desagregar por zona rural e zona urbana. Isso seria possível se 
tivermos a classificação de urbano/rural por Unidade Sanitária. Se o MISAU puder nos indicar as 
devidas classificações, a partir daí poderemos desagregar facilmente nas visualizações 

ANSWER: We cannot disaggregate by rural or urban area. It is possible if we have classification of 
urban/rural by Health Facility. If MISAU could indicate the appropriate classifications, then we can 
easily disaggregate them in the views. 

Comentários/Comments 

1- “Bem na Apresentação sobre o cancro do colo do útero, penso que se podia de igual modo 
promover a questão do cancro da próstata, tendo em conta que está sendo envidados esforços 
no sentido de mobilizar os homens para adesão.” 
"Well, in the Presentation on cervical cancer, I think that the issue of prostate cancer could also be 
promoted, bearing in mind that efforts are being made to mobilize men for adherence." 

 

2- “Para esta componente, seria importante no geral quando falamos das províncias com melhor 
desempenho, se explique o porque do fraco desempenho nos outros.” 
“For this component, it would be important in general, when we talk about the provinces with the 
best performance, to explain why the poor performance in others.” 
 



Crianças Orfãs e Vulneráveis (COV) / Orphaned and Vulnerable Children (OVC)  

Sem questões ou comentários. 

No questions or comments.  

Violência Baseada no Género / Gender-Based Violence 

Sem questões ou comentários. 

No questions or comments.  

PreP  

Perguntas/Questions  

QUESTÃO 1: Salvo algum desconhecimento meu sobre as mensagens para gerar demanda comunitária. 
Gostaria de saber se houve/há um grupo de trabalho, envolvendo actores comunitários para desenho e 
apropriação deste pacote de PrEP? Corremos o risco de falhar! quais são os nichos de referência 
comunitária para PrEP? 

QUESTÃO 1.1: Nichos: exemplo para adolescentes: SAAJs, Cantos para saúde escolar, etc. 

QUESTION 1: Apart from my lack of knowledge in relation to the messages to generate community 
demand. I’d like to know if there was/is a working group which involves community actors to design and 
appropriate this PrEP package? We risk to fail! What are the niches of community reference for PrEP? 

QUESTION 1.1: Niches: examples for adolescents: SAAJs, School Health Corners, etc. 

RESPOSTA 1: Os materiais actualmente em uso pelo programa foram desenvolvidos com liderança 
do MISAU e a DEPROS e durante o seu processo de pré-testagem foram feitas breves consultas 
comunitárias. Entretanto, com certeza que não são estáticos e deverão e poderão ser actualizados 
sempre que necessário. Não percebi a pergunta sobre o nicho de referência comunitária para 
PrEP, pode por favor clarificar? 

RESPOSTA 1.1: Actualmente onde a DREAMS está a ser implementada tem uma componente de 
criação de procura para PrEP no que diz respeito a referência para adolescentes e jovens. 

ANSWER 1: The material currently in use by the program has been developed along with  MISAU 
and DEPROS leadership and during its process the testing was done with brief community 
consultation. However, they are surely not static and must and could be updated whenever 
necessary. I did not understand the question regarding the community reference niche for PrEP, 
could you please clarify it? 

ANSWER 1.1: Currently where DREAMS is being implemented it has a component of demand 
creation for PrEP in what pertains reference for adolescent girls and young men. 

 

 



População Chave / Key Population 

Perguntas/Questions  

QUESTÃO 1: Qual foi a estratégia usada para alcançar muitos homens nas testagens? 

QUESTION 1: What was the strategy used to reach many men in testing? 

RESPOSTA: através de testagens no SMI, Profilaxia pré-Exposição e Circuncisão masculina, 
hospitais militares onde grande número de pacientes homens fazem a testagem de HIV e 
acompanhamento, abordagem através do caso INDEX (onde através da testagem de um paciente 
consegue-se alcançar o parceiro sexual desta paciente que muitas vezes é homem), também 
existe uma testagem móvel no trabalho formal e informal, particularmente fora da Unidade 
sanitária pois os homens frequentam menos as US que as mulheres. 

ANSWER: Through tests in the SMI, pre-exposure prophylaxis and male circumcision, military 
hospitals where many male patients undergo HIV testing and follow-up, approach through the 
INDEX case (whereby testing a patient it is possible to achieve the sexual partner of this patient, 
who is often a man), there is also mobile testing in formal and informal work, particularly outside 
the Health Unit, as men attend the HU less than women. 

DREAMS  

Comentários/Comments 

1- “Felicitar ao Exmo. Senhor Secretário Executivo do CNCS Dr. Mbofana pela sua intervenção, a 
PLASOC, a todos os Apresentadores do PEPFAR e intervenientes.” 
“Congratulate the Honorable Executive Secretary of CNCS Dr. Mbofana for his intervention, 
PLASOC, all PEPFAR Presenters and stakeholders.” 
 

2- “Estamos de parabéns nesta luta do HIV, iremos transformar as fraquezas em força, para melhorar 
muito mais.” 
“We are congratulated in this fight against HIV, we will transform weaknesses into strength, to 
improve much more.” 

Questões e Comentários gerais  

Perguntas/Questions  

QUESTÃO 1:  Boa tarde estimados parceiros, bem em relação ao programa Monitoria Liderada pela 
Comunidade, para o caso das Associações que não conseguiram ser apuradas para esta fase do 
programa, e que não há nenhuma outra a representar o Distrito, como será a coordenação tendo em 
conta que as unidades sanitárias já estavam a cargo de uma outra Associação na primeira fase do 
programa? 

QUESTION 1: Good afternoon dear partners, and in relation to the Community-Led Monitoring program, 
in the case of Associations that were not able to be selected for this phase of the program, and there is 



no other representing the District, what coordination will be considering that the health units were 
already in charge of another Association in the first phase of the program?? 

RESPOSTA: Boa tarde, agradecemos a questão proposta. Em relação a estas organizações 
encorajamos que possam concorrer a outros fundos disponibilizados para a MLC para que 
possam continuar com as actividades nas US que se encontravam na primeira fase. De notar que 
deve garantir que nenhum outro parceiro esteja a operar nessa unidade sanitária por forma a 
evitar duplicação de esforços.  

ANSWER: thank you for the proposed question. In relation to these organizations, we encourage 
that they can apply for other funds available to the CLM so that they can continue with the 
activities in the HF that were in the first phase. Note that you must ensure that no other partner 
is operating in that health unit in order to avoid duplication of efforts. 

Comentários/Comments 

1- “Prontos para melhorar no COP22, deve-se criar condições de se desagregar os dados de Cancro, 
por área (urbana e rural), Segundo Dr. Francisco Mbofana, caso seja possível da vossa parte.” 
“inorder to be ready to improve COP22, conditions must be created to disaggregate cancer data 
by area (Urban and rural), According to Dr. Francisco Mbofana, if possible on your part.” 
 

2- Ultimamente ouço falar sobre MLC, precisamos deixar claro o que é Monitoria liderada pela 
comunidade e Monitoria de serviços. MLC tem seus princípios e conceitos que estão focados na 
Liderança de pessoas que são afetadas, tudo o que não é focado na liderança de pessoas que 
vivem com HIV e KP, isso não é MLC, precisamos ter clareza do que é MLC. 
“I hear everyone lately talking about CLM, we need to be clear what is a community led monitoring 
and monitoring of services. CLM has its principles and concept which are focused on Leadership of 
people who are affected, whatever is not focused on leadership of people living with HIV and KP, 
that is not CLM, we need to be clear of what is CLM.” 
 

3- Programas de literacia não são novidade em Moçambique e têm sido implementados por mais de 
17 anos e com materiais que atendem às necessidades de pessoas vivendo com HIV, famílias, 
amigos e comunidades, e os pacotes incluem informação para gerenciamento de HIV, lidar com 
efeitos colaterais. Como comunidade temos ferramentas que contribuem para a adesão e 
retenção e por melhor gerenciamento de HIV ao nível comunitário, e isso pode contribuir ao 
desenvolvimento de novos tipos de orientadores de literacia de tratamento e equipar as pessoas 
que convivem com HIV como os solados na resposta à AIDS. 
“Treatment literacy programs is not new in Mozambique, is been implemented for over 17 years 
and with materials that attend the needs of people living with HIV, families, friends and 
communities, the package include information for HIV management, dealing with side effects, we 
as part of community we have tools that would contribute to adherence and retention and for 
better management of HIV at community level and it can contribute to development of new cadres 
of treatment literacy practitioners and equip people living with HIV as the foot soldiers in the AIDS 
response.” 

Considerações finais/ Final considerations: PLASOC-M, CNCS e SGAC. 


