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1 ATTENDANCE

Organization Names
 CDC Maria Rein
 FGH Fernanda Alvim, Stelio Moiane
 Jembi Zainabe Dada, Paulo Matsinhe , Kétmia Matavele
MoH Helder, 
USAID Ferreira

2 DISCUSSED POINT(S)
I. Revisão das Queries de Monitoria Intensiva.  

 
1. % de pacientes novos inscritos que tiveram consulta clinica dentro de 7 

dias apos ao diagnostico 
i. Informação a ser recolhida na base dos instrumentos que estão 

actualmente no terreno. Variáveis de analise: 
1. Data de diagnostico
2. Data da primeira consulta

ii. Desagregação adulto, criança e mulher gravida e lactante (MISAU 
especificar a faixa etária)

2. % de novos inícios de TARV que tiveram consulta ou levantamento de 
ARVS dentro de 33 dias apos ao inicio do TARV 
i. No denominador (pacientes que iniciaram TARV no período)

1. Excluir os “Transferidos Para” que estejam dentro do período de 
report

2. Incluir Óbitos, abandonos
ii. Numerador (pacientes que levantaram ou tenham consulta dentro de 

33 dias) 
iii. Fontes Primarias: FILA e Ficha de seguimento

3. % de novos inícios de TARV que tiveram consulta ou levantamento de 
ARVS dentro de 99 dias apos ao inicio do TARV 
i. Que tenham tido 3 levantamentos ou 3 consultas dentro do período

 
4. % de pacientes activos em TARV que estão inscritos nos MDS

i. Excluir do denominador as lactantes e as gravidas
ii. Denominador e numerador de melhoria de qualidade e aplicar aqui.

(MISAU partilhar os critérios), 
iii. Verifica primeiro CD e depois a carga viral 

 
O MISAU solicita a mudança do modulo de “CDC Retention” para “Monitoria
Intensiva de melhoria de qualidade”

II. Relatórios mensais e trimestrais do PNC ITS, HIV e SIDA  

 Durante os testes temos que assegurar a situação de existência de dados 
nos dois instrumentos antigo e novo

 Assim que iniciar o uso do novo formulário não há espaço para utilizar o 
antigo.

 Proposta MoH fazer uma apresentação dos resumos, dando a indicação 
onde devem ser recolhidas as informações. 
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III. Diversos:  

1. Ponto de situação do MasterCard:
 Lista de medicamentos já foi disponibilizada e o FGH já está a 

trabalhar no assunto. 
 Lista final foi partilhada no dia 19/01/2019 e já esta confirmada pela 

Central de Medicamentos. 
 Em principio Abril ou Maio será iniciado o uso. 
 Não há prazo para actualização da Lista. 
 A lista deve ser actualizada no OpenMRS e sistemas dependentes. 

2. Timeline – As entregas serão feitas por pacotes 
1. Pacote I - Resumo Mensal (assegurar a entrega com a entrega do 

instrumento
2. Pacote II - Resumo Trimestral
3. Pacote III - Monitoria intensiva
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3 POST MEETING ACTION ITEMS

# Action Assigned
To

Deadlin
e

1 Informar quanto tempo precisa para terminar a 
actualização dos ARVS

FGH 29/01

2 Definir os tempos das entregas JEMBI,
FGH  e
CDC

29/01

3 Enviar os critérios dos indicadores  (MISAU) MISAU TBD

4 Mudança de nome do Modulo de relatórios CDC 
retention para Monitoria Intensiva  de melhoria de 
qualidade

CDC TBD

4 NEXT MEETING
Next Meeting: 29 de Janeiro as 10:00 MISAU/ Wednesday 29 January at 10am, 
2019. 

Agenda:
1.  Apresentação dos resumos a partir dos novos instrumentos / Presenting 

the Monthly and quarterly report
2. Informação dos prazos das entregas/ Presenting the timeline
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