
                                                                             

      

Encontro Virtual para Apresentação dos Resultados do Segundo 

Trimestre (Q2) Referentes ao COP20 
 

Quarta-feira, 18 de Agosto de 2021  

Plataforma Zoom 

Link para a gravação: 

https://statedept.zoomgov.com/rec/share/ZA0EqDmq86ZT3De4f2anJ3j3DWqhBcBOWlOhuE3WI_SKv39

jGT7Nl24-qgGftWZc.llIGUQEe9y2h8j-Z 

Propósito:  Abordar os resultados referentes ao segundo trimestre. 

Participantes:  Organizações da Sociedade Civil, CNCS, UNAIDS, Parceiros Bilaterais, Equipa do PEPFAR 

Moçambique. 

Agenda: 

Hora Tópico Orador ou Moderador 

13:30 – 13:40 Boas Vindas/Apresentações / Anúncios Coordenadora de PEPFAR 

13:15 – 15:30 Apresentação dos resultados do segundo Trimestre Equipa do PEPFAR 

15:30 – 15:00 Discussão Todos 

15:30 – 16:00 Notas de fecho do encontro ONUSIDA, CNCS, PLASOC 

15:30 Encerramento do encontro 

 

  



O documento a seguir resume a conversa mantida durante a reunião da equipa técnica do programa 

PEPFAR de Moçambique e membros da sociedade civil no dia 18 de agosto de 2021. Durante o encontro 

foram abordados os temas: visão geral, diagnóstico, tratamento e cuidados de adultos, crianças e 

adolescentes; prevenção da transmissão vertical, COV, PreP, populações-chave e monitis liderada pela 

comunidade. Perguntas e comentários foram feitos por membros da sociedade civil, enquanto as 

respostas foram dadas por membros da equipe do PEPFAR. 

Visão Geral 

Perguntas 

QUESTÃO 1: Qual foi a taxa de prevalência de HIV-SIDA por província no primeiro trimestre de 2020? 

Em relação a prevalência é a percentagem de pessoas “vivendo” com HIV. Um indicador que 

tem que ser analisado em conjunto com a incidência e a mortalidade. Pois se temos maior 

número de pessoas vivendo com o HIV devido a baixa mortalidade e a baixa incidência esta % 

vai se manter estável por uns anos e só vai diminuir depois (devido a taxa de mortalidade da 

população geral). Com base nas últimas estimativas da ONUSIDA a taxa de prevalência (2020): 

11.5% https://aidsinfo.unaids.org/  

Comentários 

“As novas estimativas da taxa de prevalência do HIV no país mostram um aumento para 13,2 por cento 

entre a população adulta dos 15 aos 49 anos de idade, contra a cifra anterior que rondava os 11,5 por 

cento na sequência do estudo feito em 2009.” 

Aconselhamento e Testagem (ATS) 

Perguntas 

QUESTÃO 1: Peço esclarecimento em relação aos indicadores de utilização dos serviços na apresentação 

anterior em que diz que mulheres dos 20 a 29 são as maiores utilizadoras dos serviços de ATS. Mas em 

seguida menciona que a mesma faixa etária é difícil de alcançar.  

As mulheres dos 20-29 anos são o grupo populacional com maior volume de pessoas testadas. 

Elas são as maiores utilizadoras dos serviços de testagem, seja nos serviços de saúde materno 

infantil, seja nas triagens, nas UATS, na comunidade, etc. Os que menos "gostam" de fazer o 

teste de HIV são os homens adultos e os jovens. O número de homens e jovens que utilizam os 

serviços de testagem é muito baixo. Assim, precisamos de continuar, melhorar e expandir 

estratégias para atingir a estes grupos.  

Cuidados e Tratamento de Adultos, Crianças e Adolescentes 

Perguntas 

QUESTÃO 1: O gráfico é similar para o TARV Pediátrico para Zambézia?! Não sublinhou o papel do 

programa de COVS nas linhas, existe alguma contribuição?! 

https://www.zoomgov.com/static/5.1.1068/webclient/html/externalLinkPage.html?ref=https://aidsinfo.unaids.org/


O padrão de crescimento demonstrado no gráfico anterior no Q2 foi semelhante na Zambézia, 

além dos programas que o Dr. Miguelhete mencionou, reconhecemos que o programa OVC 

contribuiu para o sucesso, reconhecemos também que o programa OVC tem uma cobertura um 

pouco limitada geograficamente nas Províncias onde este programa é implementado. 

 

QUESTÃO 2: Na apresentação anterior, os resultados mostram que os "adolescentes dos 15-29 anos são 

difíceis de alcançar". o que está a ser feito para responder este desafio, de modo a se alcançar este 

público-alvo? 

Estão em curso várias actividades para alcançar os adolescentes de 15-29: Presença de Paragens 

únicas nos SAAJs, revitalização dos SAAJs, Programa DREAMS (que se encontra em 32 distritos), 

Clubes de Adesão para jovens em TARV, e está em desenvolvimento a estratégia do adolescente 

Jovem Mentor que tem como objectivo apoiar os jovens a entender diferentes temas 

relacionados com a Saúde, esse apoio será oferecido por outros jovens. 

QUESTÃO 3: Quando se mencionou "só as unidades sanitárias apoiadas pela PEPFAR" – quantas é que 

são? Que proporção do país representa (o da população PVHIV)? 

São 628 Unidades sanitárias que são apoiadas pelo PEPFAR, O que representa uma cobertura de 

85% dos pacientes no país.  

QUESTÃO 4: Quais são as províncias que dão dispensa semestral? 

Nem todas estão a dar dispensa semestral, apenas Maputo cidade e Gaza. 

QUESTÃO 5: Que critérios são usados para as dispensas semestrais? 

o Ser pacientes em TARV a viver e/ou trabalhar fora da província ou pais (por exemplo 
trabalhadores emigrantes como mineiros ou outro tipo de trabalho similar),   

o Paciente com carga viral suprimida atualizada < 1000 (últimos 3meses), 
o Paciente sem nenhuma infeção oportunista ativa, 
o Paciente que não esteja a fazer profilaxia com Cotrimoxazol e Isoniazida, 
o Vontade de participar do modelo. 

 
QUESTÃO 6: Que estratégia existe para atingir adolescentes e homens jovens para o início atempado do 
TARV nos Distritos?  

Para atingir adolescentes e homens jovens para o início do TARV - MISAU junto com seus 
parceiros, incluindo PEPFAR está terminando uma abordagem de Adolescente Jovem Mentor 
com acções viradas especialmente para minimizar os desafios. 

QUESTÃO 7: Qual foi a estratégia para o alcance de 90 % da supressão da carga viral a nível nacional.  

o A continuidade do APSS adaptada ao contexto da COVID, através de chamadas e durante as 

visitas semestrais a US) [Ma1]permitiram que os pacientes continuassem a receber o suporte para 

a adesão ao TARV e alcance da SV 

o A dispensa Trimestral com critérios alargados, Dispensa Comunitária de ARVs e através de 

brigadas móveis contribuíram para a retenção dos pacientes e reforço da adesão ao TTT 



o  Melhoria no uso dos sistemas eletrônicos (DISA link e EPTS) para a monitoria dos resultados de 

CV. 

 

 

 

QUESTÃO 8: Há dados sobre supressão da carga viral por província? Sou da opinião que os dados sobre 

supressão da carga viral sejam agregados por província. 

 

 

Comentários 

“Para critérios para aceder aos MDS pode-se remeter às directrizes do MISAU/DNSP, de outubro de 

2019.” 

Associacao Cultural Factos de Barué – Manica: “De acordo com os dados, há necessidade de reforçar a 

implementação das actividades para alcançar as metas dos grupos-alvos de difícil acesso (homens).” 

“Realmente temos que reforçar as intervenções tendo em conta os diferentes grupos a nível 

comunitário.” 

Prevenção da Transmissão Vertical do HIV (PTV) 

Perguntas 

QUESTÃO 1: Vale a pena aproveitar a adesão das MGs ao PTV para expandir a CV. 1/3 perdendo CV é 

muito. 



Sim tem razão temos de reforçar a monitoria de CV durante as CPN. A razão das perdas, esta 

ligada a perdas de oportunidade de pedir CV por parte nossa como provedores, assim como as 

faltas da MG nas CPN seguintes entre outras. 

 

 

QUESTÃO 2: Que intervenções estão a ser feitas para aumento da cobertura de Carga Viral nas mulheres 

grávidas?  

Intervenções para melhorar a cobertura de CV: Treinamento sobre protocolo de CV das 

enfermeiras de saúde materno infantil que atendem na CPN, supervisão, melhoria da cadeia de 

transporte de amostras para o laboratório e retorno dos resultados para US. O pessoal leigo 

com mães mentoras e conselheiros são também muito importantes para aconselhar as MG e 

lactantes a se manterem nas consultas. Acções de literacia na comunidade sobre o tratamento e 

importância de manter a CV indetectável também é uma das acções que deve-se reforçar. 

QUESTÃO 3: Qual é a forma melhor para retestar essas mães pós-parto? 

As mães são retestadas principalmente na maternidade e na consulta da criança sadia. Os 

provedores devem verificar o estado em relação ao último teste e se já passam três meses 

devem retestar. Esta actividade também acontece nas consultas pós-parto. 

Crianças Órfãs e Vulneráveis COV  

Perguntas 

QUESTÃO 1: Posso saber adesão de preservativos femininos se foi desejável em relação ao Masculino? 

 A adesão tem sido melhor para os masculinos. 

QUESTÃO 2: Gostaria de saber se essa percentagem de crianças órfãs e vulneráveis é a nível do país? 

Sim é ao nível do país considerando as províncias que estão a implementar o Programa de OVC 

(todas as províncias excepto Niassa). 

QUESTÃO 3: Quais são as intervenções para os COV, na abordagem compreensiva? 

Na abordagem compreensiva asseguramos a ligação das C/AVHIV ao TARV, monitoria da Carga 

Viral das C/AVHIV e ligação aos diferentes grupos de apoio. Asseguramos por outro lado o 

seguimento dos cuidadores também e a ligação com outras intervenções para retenção no 

tratamento. 

QUESTÃO 4: Gestão de Caso Remota está sendo uma abordagem oficializada. Será que a USAID não 

pode ter indicadores de Gestão de Caso Remota (pelo menos a percentagem em relação a Gestão de 

Caso presencial) 

Olhando para gestão de casos remota, os indicadores são os mesmos actualmente que a gestão 

de casos normal. Não há indicadores desenvolvidos especificamente para gestão de casos 



remota. Os IPs poderiam internamente monitorar e registar estes dados mesmo para uma ajuda 

programática e comparativa, no entanto o reporte sempre seria pelos indicadores já existentes. 

Comentários 

“Com esta Apresentação verifica se um desafio de expandir o programa para mais distritos para além de 

expandir a mais unidades sanitárias onde o programa já existe. Seria ideal trazer também dados por 

províncias para se verificar onde há maior desafio e melhores praticas.” 

“Há que aproveitar brigadas móveis (BMs) para responder à cascata 95-95-95! Há evidência tímida 

favorável para BMs, excepto ATS que não custo-eficaz.” 

PREP 

Perguntas 

QUESTÃO 1: Como é feita a comunicação para criação de demanda para nas populações-chave elegíveis 

ao Prep sem colocar de fora a necessidade do uso de preservativo. 

As mensagens de criação de demanda para a PrEP são muito claras, sempre deixa-se claro de 

que o uso do preservativo deve ser mantido, e deve-se considerar a PrEP uma forma de 

prevenção adicional. As populações-chave são a prioridade para as novas inclusões na PrEP e 

iremos certamente continuar a priorizar. 

QUESTÃO 2: Podemos utilizar o PrEP como “isca" para a cascata ATS-C&T-CV para rapazes e homens?  

Sim, existem matérias de criação de demanda para a PrEP e os mesmos já foram aprovados pelo 

MISAU. A PrEP deve ser usada como prevenção, apenas para pessoas HIV negativas. Se positivo, 

não deve fazer a PrEP, mais sim, o regime TARV aprovado em Moçambique. 

QUESTÃO 3: Qual é o significado de FY19? 

FY19 (Ano fiscal 2019), ano fiscal do PEPFAR (1 de Outubro a 31 de Setembro) 

QUESTÃO 4: O país tem material de sensibilização para criação de demanda no uso do PrEP? se sim 

gostaríamos que enviasse para as provinciais mais cedo para início da sensibilização. 

Sim o país tem um pacote aprovado pelo MISAU de IEC para PrEP, bem como um guião para 

utilização desses materiais. 

Comentários  

“é necessário maximizar a PrEP, as trabalhadoras de sexo precisam deste serviço.” 

“Aproveitar a expansão do PrEP para iniciar a auto-testagem. Particularmente para rapazes e homens, 

que infelizmente "ficaram" para trás na cascata.” 

“Obrigado pela informação rica PrEP, dizer que vale a pena apostarmos com a experiência de Nampula 

para alavancar as outras Províncias que se encontram em progressão menos elevada.” 

“Obrigada pela apresentação e início do PrEP para todo país estamos de parabéns.” 



População Chave  

Comentários  

“Parabéns. Temos um aumento consistente da aderência de população chave ao TARV. No entanto é 

importante refletir se sobre a necessidade de redução do Estigma e Discriminação no seio deste grupo, 

tendo em conta as barreiras enfrentadas pelo mesmo para acesso ao Serviços, sobre necessidade de 

observância dos direitos a saúde e humanos.” 

“Caríssimos colegas, para intervenções das PC, temos que advocar para que os instrumentos existentes 

no país sejam conhecidos a nível de todos intervenientes, falo sobre as leis que defendem a esses grupos 

sensibilização sobre direitos humanos no contexto de HIV.” 

Monitoria Liderada pela Comunidade  

Perguntas 

QUESTÃO 1: Peço um esclarecimento em relação aos fundos disponibilizados para as Organizações. Fez 

menção a Província de Maputo. De facto foi na Província de Maputo ou Cidade de Maputo (9 e 6)? 

Para o CNCS, os fundos foram disponibilizados para 6 OCBs da cidade de Maputo, 10 em Manica 

e 4 em Sofala. 

Para o Departamento de pequenas subvenções os fundos foram disponibilizados para 9 OCBs da 

Província de Maputo, 6 em Gaza e 4 em Inhambane. 

QUESTÃO 2: Que estruturas as OCBs não possuíam para a implementação das suas actividades? Pode 

citar alguns exemplos desta fraqueza? 

Quanto a estrutura que se menciona neste tempo, tem a ver com a questão da falta de 

estrutura de gestão de dados do programa para as OCBs que implementam o pacote de MLC em 

parceria com o CNCS. 

QUESTÃO 3: Quanto a estrutura das OCBs, que acções estão sendo levadas a cabo para ajudar as OCBs a 

construírem a estrutura ideal?  

Quanto à melhoria da estrutura de gestão de dados do programa, as OCBs foram formadas em 

boa gestão de dados e a indicação de um oficial de gestão de dados e este recebeu o 

treinamento por um consultor contratado pelo CNCS para o manuseio do banco de dados do 

programa de MLC. 

Comentários 

“Com relação as Subvenções, sugestão para reflexão: os critérios podiam ser mais inclusivos e não 

limitar se apenas a PVHIV.” 

“Boa tarde em Relação a MLC as nossas lideranças sugerem que o foco de intervenção das OCBS deve ser 
a comunidade, no sentido de evitar muita concentração de OCBS junto as US.” 
 
“A MLC ainda constitui um grande desafio nas comunidades, porém importa reiterar a sua relevância 

pois os ganhos são gigantescos. Vale a pena o desafio.” 



“A abordagem de MCL é muito importante e traz muitos benefícios a população chave.” 

“Parabenizar as OCBs que num período relativamente apertado conseguiram resultados bastante 

satisfatórios na implementação do MLC.” 

“Gostaria de agradecer pela apresentação em geral, é muito importante termos estas informações, e, a 

partilha dos pontos fortes e os desafios vão dar nos uma visão de levarmos as lições aprendidas para 

melhor respondermos a demanda e lidar com os desafios de forma a melhor atingirmos os nossos 

objectivos.”  

“Agradecer também apresentação do novo programa do MLC, pois verifica se um impacto positivo no 

seio das Unidades Sanitárias assim nas comunidades onde o mesmo programa está sendo implementado 

para a melhoria da qualidade dos serviços disponíveis nos Centros de Saúde.” 

“Precisamos reforçar a componente de advocacia para a resolução das barreiras identificadas no 

exercício das actividades, fortalecendo os diversos mecanismos de encaminhamento das barreiras 

(comités de saúde, Cogestão, Gabinete do Utente, e outros).” 

Comentários gerais 

“Parabéns, Apresentadores do PEPFAR, pelas Apresentações e Reporte Anual. As evidências e resultados 

de impacto trazidas pelos indicadores fala por si. Constitui um ganho o financiamento a Sociedade Civil 

que se notabiliza a visibilidade do seu empoderamento.” 

 


