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Prefácio

 

Eu já fiz o  teste de HIV. E você ?

2

…

Com a qualidade de apoiar as/os colegas e estudantes com doenças crónico-degenerativa in-
cluindo as associadas ao HIV, foi criado este guião. 
O presente guião constitui um instrumento de apoio aos Pontos Focais (PF) de Saúde e HIV 
para orientar a facilitação de sessões de debate sobre Saúde e HIV nas instituições de Educa-
ção Básica e Educação Profissional cobertas pelo Programa Pro-Educação.  
O Guião foi elaborado para o contexto Moçambicano. No entanto, as questões deste tema são 
dinâmicas e o trabalho dos profissionais da educação não é nem estático nem uniforme. 
Assim, os PF podem fazer os ajustamentos necessários com base em objectivos específicos da 
sessão de debates, o grupo alvo, o local da sessão e o período de tempo calendarizado para 
cada sessão. O Guião apresenta um conjunto de métodos e técnicas de facilitação das sessões, 
incluindo os passos que orientam, como fazer e quando deve realizar determinadas activida-
des durante a sessão.
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Porquê Saúde? √

Porquê é que falamos de saúde?
Contexto do Manual

Género não é aquele „assunto de mulheres“. É um assunto de todas 
e todos nós para todas e todos nós. O objectivo deste manual é dar 
conhecimento sobre a equidade e igualdade, bem como as opor-
tunidades e acessos no âmbito do género. Isto inclui o poder para 
escolher e decidir, para participar e de ser autónomo/a, partilhando 
responsabilidades e direitos. A igualdade de género é um Direito 
Humano, manifestado na „Convenção sobre a eliminação de todas 
as formas de discriminação contra as mulheres“ (CEDAW). Este tra-
tado internacional foi assinado por Moçambique no dia 21 de Abril 
de 1997. Apenas seis anos depois, em 2003, foi elaborado o „Pro-
tocolo da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre 
os Direitos das Mulheres na África“, mais conhecido como „Proto-
colo de Maputo“. Este protocolo é uma perspectiva das várias re-
giões e povos de África, associada à equidade entre mulheres e 
homens. Assim, Moçambique foi um actor importante na erradi-
cação da discriminação e da violência contra as mulheres. 
Nos últimos anos, muito mudou para se chegar à equidade entre 
mulheres e homens. Mas ainda falta muito a fazer: 

Apenas 24,3% dos deputados do nível nacional no mundo são •
mulheres; 
A maioria das pessoas em posições de poder são homens, e •
assim a maioria das decisões sobre o desenvolvimento das so-
ciedades são tomadas maioritariamente pelos homens; 
Cerca de 80% do trabalho não remunerado é realizado por mu-•
lheres; 
Uma em três mulheres já viveu violência física. A União Prema-•
tura e a gravidez precoce limita a autonomia das mulheres; 
Todos os dias morrem cerca de 1.500 mulheres devido a com-•
plicações associadas à gravidez ou ao parto. 

Enquanto o sexo feminino ou mas-
culino é definido pela constituição 
biológica, o género está determi-
nado socialmente. O género faz 
parte da identidade de uma pessoa. 
Esta identidade é influenciada pelas 
expectativas da família, dos amigos 
e de outras pessoas. Estas expecta-
tivas estão ligadas ao sexo da pes-
soa e baseadas por vezes em 
estereótipos e hábitos. 
Igualdade não quer dizer, que todas 
e todos são iguais. Somos todas e 
todos pessoas individuais com capa-
cidades e desafios diversos. A equi-
dade tem em conta estas diferenças 
para dar a todas as pessoas as mes-
mas oportunidades e poderes. Con-
sideramos que a paridade só é 
alcançada quando se integram mu-
lheres de várias gerações, em vários 
sectores da sociedade, e com diferen-
tes tipos de competências.

Um Futuro  saudável

text need to be 

edited 
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√

Objectivo Geral da for-
mação  
O objectivo central da forma-
ção é de capacitar as/os pro-
fessora/es ou participantes no 
trabalho de informação e 
educação na área de preven-
ção do HIV e das doenças cró-
nicas. 
 
Objectivos especifícos 

Aumentar o conheci-•
mento sobre os conteúdos relacionados com a prevenção do HIV considerando os factores cul-
turais que influenciam as atitudes e as práticas mais correntes ao comportamento de risco; 
Proporcionar a adopção de atitudes e práticas favoráveis que promovem a saúde e direitos •
reprodutivos das mulheres e os processos de tomada de decisão; 
Assimilar os princípios e as metodologias fundamentais de educação sobre conteúdos rela-•
cionados ao HIV e as Infecções de Transmissão Sexual, Doenças Crónicas e Doenças Oportu-
nistas; 
Aumentar os conhecimentos sobre conceitos de vida positiva para mudança de comporta-•
mento, usando mensagens destinadas a encorajar os professores a terem atitudes favoráveis 
e comportamentos responsáveis nos seus relacionamentos interpessoais, em geral, e nas 
questões ligadas à sexualidade em particular; 
Pretendemos dotar as/os Pessoas/Pontos Focais de técnicas ou habilidades de comunicação •
interpessoal para que possam ser utilizadas durante as sessões de debate. 

 
O que esperamos? 

Aprofundamento dos conteúdos sobre HIV pelas e pelos PFs e Professoras e Professores •
Mais motivação por parte das/dos participantes •
Participação activa •

 

Prevenir é 

sempre  

melhor

Os objeticos formação?
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√
 

Juntos 

trans- 

formamos

Recursos necessários 
Serão necessários os seguintes recursos durante o treinamento: 

Papel gigante, •
Tripé / papel gigante ou quadro preto (quadro escolar), •
Marcadores ou Giz, •
Cartolinas de diversas cores, •
Bostick (cola de contacto/pastilha elástica).•

Sessões virtuais 
Para realizar sessões virtuais é necessário ter um computador, e criar contas de utilizador/a para os vários 
serviços digitais. Para mais informações consulte o módulo sobre as metodologias (virtuais). A partir do 
ano 2021 pode encontrar materiais IEC e documentos na página web www.pfmz.coresult.eu

As metodologias  
 utilizadas são: 

Chuva de ideias, •
Exercícios em grupo, •
Jogos de papéis, •
Técnicas recreativas incluindo, •
teatro ou improvisação.

O papel do PF é coordenar e im-
plementar as actividades de gé-
nero ao nível da Instituição. Isso 
inclui planificar e articular com as 
lideranças da instituição, assegu-
rando a realização das actividades. 
Por outro lado, o PF deve mobili-
zar as formadoras e os formado-
res, bem como as formandas, e 
formandos, promovendo a sua 
participação nas sessões de de-
bate. E Se for necessário, convidar 
instituições específicas para apoiá-
lo/a na facilitação de debates, 
como por exemplo, técnicos dos 
Serviços de Acção Social, e do ga-
binete de atendimento família.

Tarefas gerais do Ponto Focal Tarefas do Ponto Focal na sessão

Abordagem

O/A PF tem como missão incitar a participação individual 
e em grupo, bem como a comunicação e a compreensão 
de conceitos e metodologias em função dos objectivos 
propostos. Deste modo, cabe à Pessoa Focal:  

Organizar a sessão, abertura da sessão, explicar os ob-•
jectivos e a metodologia a utilizar; 
Planificar as estratégias e instrumentos de comunica-•
ção mais adequados às actividades da sessão; 
Estimular e orientar a reflexão e as actividades, juntar, •
integrar e sintetizar os conteúdos; 
Detectar os conflitos latentes, oferecendo respostas ou •
alternativas adequadas, para por um fim aos conflitos, 
evitando a re-introdução de opiniões; 
Reunir os recursos necessários para o desenvolvi-•
mento da sessão; 
Elaborar um relatório geral das sessões de debates in-•
cluindo a avaliação feita pelos participantes, com ob-
servações e recomendações.
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√

Para facilitar a leitura e a pratica, o guião esta dividido em 5 módulos que cobrem uma variedade de tópicos 
de uma introdução ao HIV e saúde . O PF deve implementar todas as sessões alinhando-as com base nas ne-
cessidades dos participantes e nos objectivos do módulo. Para diferenciar e facilitar a localização dos módulos, 
cada modulo apresenta uma cor diferente.

O objectivo deste guião é apoia`r os Pontos Focais e os Técnicos de Saúde 

envolvidos no programa na realização de debates, com temas alinhados na 

base do programa. O guião está dividido em seis módulos temáticos: 

Módulo 1: HIV e SIDA – Prevenção e Mitigação – TARV 1

Módulo 2: ITS – Infecções de Transmissão Sexual 2

Módulo 3: Doenças Crónicas 3

Módulo 4: Doenças Oportunistas 4

Módulo 5: Vida Positiva e Nutrição 5

Metodologias e dicas gerais sobre a realização de sessões em en-6

contros e sessões virtuais

Cada modulo esta estrutu-
rado da seguinte forma: 

– Conhecimentos e dicas 
relativo ao tema do mó-
dulo  

– Actividades para ses-
sões / encontros rela-
tivo ao tema do 
módulo 

– Actividades para ses-
sões virtuais

Na elaboração do Guião, tomou-se como referência a publicação de documentos como:  
• Estratégias Nacionais e internacionais relativo a Saúde e HIV 
• Manual de Sensibilização sobre HIV e SIDA para Função Pública nos capítulos 1 a 3; 
• O manual sobre avaliação e manejo de doenças associadas ao HIV para Enfermeiras de Saúde Materno-

infantil, (MISAU, Fevereiro de 2013); 
• O Guia de Tratamento por Anti-retrovirais 

e Infecções Oportunistas no adulto, ado-
lescente, grávidas e crianças para os capí-
tulos 3 a 5, (MISAU, 2014); 

• Diário do professor e “Em Foco” – Guião 
para o Ponto Focal  (MINEDH / Health 
Focus, 2015-2017) 

•  „Guião do Facilitador“ de 2018, desenvol-
vido pela GIZ e a consultoria Health Focus 
em cooperação com o MINEDH e o MISAU 

• E também, resultado de dúvidas e pergun-
tas dos professores durante os debates nas 
províncias de Moçambique 

Como esta organizado?
 

Nosso 

Guião



Sobre a Metodologia 
A metodologia usada para desenvolver este Guião de 
orientação é vivencial e participativa, baseando-se nos 
princípios básicos de formação, educação e capacitação 
para adultos. 

Propõe-se que no desenvolvimento de cada tema, o/a 
facilitador/a possa partilhar as experiências e conheci-
mentos com participantes e, mediante uma sequência 
lógica das actividades propostas, elabore a teoria e cum-
pra com os objectivos definidos em cada tema. É, por 
isso, que as dinâmicas de “chuva de ideias” e demais di-
nâmicas devem ser desenvolvidas no início de cada ses-
são, deixando a exposição do tema para o final. No início 
de uma nova sessão de trabalhos realize uma breve re-
visão dos principais temas tratados na última sessão: 
pergunte as/os participantes o que se lembravam e se 
haver perguntas, que sugiram depois da sessão em re-
lação ao conteúdo. 

Para assegurar a aplicação apropriada da aprendizagem, 
recorrer-se-á a formação de grupos com 5 a 18 partici-
pantes, os quais farão a simulação de dinâmicas sobre 
os diferentes conteúdos dos temas do Guião. O tempo 
previsto para cada módulo varia entre uma a duas horas. 

7

Abordagem √

Sobre a pessoa facilitadora 
A pessoa facilitadora que vai utilizar este 
Guião, deve ter informação adequada 
sobre os conteúdos centrados na preven-
ção de HIV, assim como habilidades de co-
municação para transmitir informação, 
flexibilidade nos métodos de apresenta-
ção ou partilha de autenticidade para co-
municar as suas experiências. Para que o 
presente instrumento produza os resulta-
dos esperados, é necessário que o/a facili-
tador/a tenha conhecimentos básicos, 
sobre os diferentes conteúdos a serem 
abordados.  
Este Guião foi elaborado para servir de ins-
trumento para a pessoa facilitadora que 
poderá utilizar como um recurso auxiliar 
na capacitação de Pontos Focais que, por 
sua vez, trabalharão com professoras e pro-
fessores, adaptando-o às necessidades do 
grupo que deverão enriquecê-lo e me-
lhorá-lo criativamente e a partir dos seus 
conhecimentos e experiências de trabalho.

 

Viva a 
saúde
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O capítulo sobre Metodologia (fundo amarelo) é uma colecção de dicas para a preparação e realização de forma-
ções, quer sejam sessões presenciais ou sessões virtuais utilizando meios digitais. Desde 2020, o uso dos meios 

digitais (computadores, telemóveis) tem ganho importância. Assim incluímos bastante informação sobre meios e 
serviços virtuais. É muito importante, que o/a facilitador/a leia a parte metodológica e experimente as ferramentas 
digitais, para poder entender os passos das actividades da sessão „versão virtual“.

1. Conhecimentos (fundo cinzento): Os capítulos do „Conheci-
mento“ servem como base para as actividades e devem ser lidos 

pelas/os facilitadoras/es antes de realizar uma actividade de aprendi-
zagem, uma vez que têm informação mais aprofundada. Assim o/a fa-
cilitador/a pode enriquecer os seus debates. As páginas sobre os 
Conhecimentos podem ser partilhadas com as/os participantes antes 
ou depois de uma sessão.

2. As Actividades (fundo cor de laranja) trazem várias propostas de 
métodos para realizar as sessões de formação. O procedimento é ex-

plicado passo-a-passo. Estas actividades podem ser realizadas em ses-
sões reais (num local físico com as/os participantes presentes) e em 
sessões virtuais usando meios digitais/virtuais de internet. Para algu-
mas actividades é necessário utilizar material de Informação, Educação, 
Comunicação (IEC), que está impresso no verso da respectiva página.

Cada Módulo temático está estruturado da seguinte maneira: Retire 
as folhas da pasta, de acordo com o tema que quer ensinar. Um novo 
tema/actividade, começa sempre na página à direita (números impa-
res p.ex. 21, 25, 47) e continua na página seguinte do lado esquerdo 
(verso da página; p.ex. a página 21 é o seguimento da pág. 20; pág. 
48 é o seguimento da pág. 47). A ordem das páginas está organizada 
para que o conteúdo na parte da frente da página, esteja ligado ao 
conteúdo do verso da página. Por exemplo, pode haver a continuação 
de um tema no verso da página e um novo tema na próxima página.

 

Juntos 

aprendemos

Como está organizado?√

O objectivo deste guião é apoiar os Pontos Focais do programa na realização de debates, com temas ajustados 
ao programa. O guião está estruturado em oito módulos temáticos: 

Código de cores usado neste manual:

– fundo branco: explica quais os pas-
sos para realizar uma sessão ou en-
contro presencial e serve também 
para entender quais os passos da 
sessão virtual. 

– algum material IEC (Infor-
mação, Educação, Comuni-
cação) deve se copiar ou 
fotografar e usar na sessão.

– fundo vermelho; são pequenas 
notas para o/a facilitador/a

– fundo azul: explica quais os 
passos para realizar uma sessão vir-
tual (com base nos passos da sessão 
presencial). 

! Metodologias realização de 
sessões presenciais e sessões 
virtuais 

Módulo 1: Igualdade e Equi-
dade de Género e 
Acesso Igual 

Módulo 2: Género na Educação 
Módulo 3: União Prematura 
Módulo 4: Assédio/Abuso Sexual 
Módulo 5: Efeitos e mitigação das cala-

midades e pandemias 
(Covid19) 

Módulo 6: Bem-Estar e Saúde no âm-
bito da Equidade de Género 

Módulo 7: Língua inclusiva e sensível 
ao género 

Módulo 8: Incluir Género na monito-
ria e planificação

Versão Virtual

Passos

Notas para o/a Facilitadora

review estrutura
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Metodologias

!

! Preparação de uma sessão presencial ou virtual 
!! Princípios, elementos e métodos de Facilitação 
!!! Dicas metodológicas; Tarefas de um Ponto Focal numa Sessão 
!V Aplicações, técnicas e serviços digitais: Jitsi, WhatsApp 

GoogleClassroom e-Forms, Quadros Brancos, Quizzes, etc. 
V Iniciar uma Sessão 
V! Fechar uma Sessão

Neste capítulo propormos dicas metodológicas para realizar sessões de formação. 
Devido ao desenvolvimento global digital incluímos informação sobre como rea-
lizar sessões virtuais.

Neste capítulo explicamos a funcionalidade e o uso de vários meios e serviços digitais. Isto são 
exemplos. Existem mais serviços, que podem ser melhor adaptados às suas necessidades. Hoje 
em dia os serviços digitais desenvolvem-se rapidamente: a funcionalidade e a qualidade podem 
mudar a qualquer momento. A GIZ e os autores do manual não podem ser responsabilizados por 
qualquer dano causado pelo uso destes serviços ou aplicações. Recomendamos que experimente 
os vários serviços e aprenda fazendo.

Conteúdos do capítulo  

Material IEC 

para  

sessões (virtuais) 

incluindo vídeos para as te-

máticas, ver em: 

www.pfmz.coresult.eu



!

Preparação: Organização de uma sessão presencial ou virtual 

Sessão presencial
6. Verificar os endereços electrónicos dos participan-

tes (endereço e-mail e/ou contactos através de ser-
viços de mensagens – WhatsApp/Facebook); 

 aplicação de vídeo-conferência 
(p.ex. MS Teams, Skype, Zoom, ou outro); 

 serviço de mensagens (sem vídeo) 
 (p.ex. Signal, WhatsApp); 

 preparar outros meios online para usar na sessão  
 (p.ex. Mural, Miro, Mindmeister, Polly, Mentime-
ter, Wisembly; Apresentação Powerpoint…);  

 criar „canais“ ou sub-“grupos“ para os trabalhos 
em grupo. 

7. Convidar as/os participantes com antecedência; 

8. Enviar os documentos de preparação e/ou mate-
rial IEC às/aos participantes; 

9. Lembrar as/os participantes do encontro; 
10. Realizar a sessão de preparação para verificar a co-

nexão e para resolver eventuais desafios técnicos. 

No dia do debate 
11. Imprimir uma lista de participantes, colocando a 

mesma ao lado do seu computador e conectar-se 
com antecedência 

Sessão virtual

1. Elaborar a sessão: conteúdos, métodos, uma agenda (preliminar); 

2. Escolher os meios: será uma sessão em real ou virtual? 

3. Elaborar uma carta à direcção com o objectivo, a data, hora e local da realização da sessão; 

4. Entregar um convite para o director do ZIP e para as/os professoras/es; 

5. Agendar um encontro (uns dias antes) com as/os colegas, facilitadores/as para coordenar as actividades em 
conjunto.

14. Iniciar o debate com uma apresentação das/dos participantes; 
15. Explicar o objectivo da sessão e a agenda.  

Metodologia

6. Reservar uma sala (p.ex. numa escola); 

7. Convidar as/os participantes com antece-
dência; 

8. Organizar lanches, facturas e os respecti-
vos recibos;   

9. Fazer cópias de:  

 Lista de presenças; 

 Recibos de pagamentos;  

 Ficha de monitoria. 

10. Verificar o estado da sala reservada. 

11. Lembrar às/aos participantes do encontro 

No dia do debate 
12. Chegar ao local da sessão com antecedên-

cia;  
13. Trazer todo o material que irá precisar:  

Lista de presenças; 
Canetas, papel gigante,  
cartões; 
Giz para escrever no quadro; 
Material IEC; 
 .................................. 

10
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Preparação: Exemplar de agenda para uma sessão

É importante que os professores 
conheçam: o tema (HIV) e os  
objectivos do encontro, saber que 
devem colocar perguntas sem  
receios e tabús, pois a equipe de 
facilitadores irá tentar responder. 
Informar sobre a possibilidade de 
fazer o teste de HIV no local. 

Descrição da sequência Comentários para o facilitador

Facilitador :  
• Ponto Focal 
• Técnico de Saúde 

Abertura

10 mn

Facilitador :  
• Ponto Focal

Avaliação  
do conhecimento 

sobre HIV
RECURSOS:  

Papel gigante e marcadores ou quadro de escola e giz. 

PASSOS: 
Pode realizar um quiz. Convide os participantes a explicar 
o já sabem sobre o assunto do módulo, p.ex.: „O que é 
HIV“ e „O que é SIDA?“ ou “O que é uma doença crónica”.  

15 mn

Jogo Participativo

Actividade x.1

Facilitador :  
• Ponto Focal  
• (Técnico de Saúde) 

RECURSOS:  
Papel gigante e marcadores ou quadro de escola e giz. 

PASSOS: 
Realiza a primeira actividade do respectivo módulo.

15-30 mn

RECURSOS:  
banner colocado na sala,  
tema escrito no quadro,  
papelinhos prontos para serem distribuídos pelos  
professores, 
caixinha para a votação,  
lista da presenças e material IEC. 

PASSOS:  
Crie um ambiente de confiança, descontracção e de maior 
motivação. 
1) Saudar os participantes e proceder com a apresentação 

do tema;  
2) Abertura da sessão pelo Director; 
3) Apresentar o Técnico de Saúde;  
4) Entregar a lista de presenças aos participantes;  

Metodologia: Agenda !

15 mn

20 mn

20-40 mn



RECURSOS : 
Lista de presenças;  
(Questionário) 

PASSOS: 

Termine a sessão questionando 
aos participantes sobre o que acha-
ram do tema e qual será a próxima 
actividade delas/deles em relação a 
Saúde no contexto profissional. Con-
vide-as/os a participar do próximo de-
bate. É igualmente importante encorajar os participantes a 
fazerem o teste de HIV promovido pelo MISAU.

Preparação: Exemplar de agenda para uma sessão

Descrição da sequência Comentários para o facilitador

RECURSOS: 

Material IEC, marcadores, giz, papel gigante 

CONTEÚDO:  

Escolhe mais uma das actividades do módulo.Facilitador :  
• Ponto Focal 
• (Técnico de Saúde)

Actividade x.2

20-45 mn

Intervalo

Facilitador :  
• Ponto Focal

Recorde sempre os participantes 
que devem assinar a lista de pre-
senças. Convide-os a fazer o teste 
de HIV, após, o  
debate. Sirva-lhes a caixa com  
preservativo.

Fecho da sessão

Facilitador :  
• Ponto Focal

15 mn ou 1 h

10 mn Presenças

! Metodologia: Agenda

Durante o intervalo: 

Pode mostrar filmes/vídeos relativo ao assunto de saúde du-
rante um intervalo. 

Em sessões virtuais o intervalo pode durar algumas horas. 
Pode passar tarefas de casa, por exemplo ler um texto e/ou 
preparar uma actividade, pesquisdar alguma informação ou 
trabalhar em grupos

1-3 horas

30-50 mn

10-12 mn

Jogo Participativo

12
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Dicas metodológicas

O/A PF usará diversos instrumentos e métodos propondo aqueles 
que considere mais adequados para cada actividade e que privile-
giem a abordagem participativa: 

em pequenos grupos para a reflexão;  •
em plenário para o resgate coletivo de informação; •
as propostas de trabalho, estudos de caso, exemplos de análise •
têm uma relação directa com a função profissional e social dos 
participantes; 
favorecer todas as técnicas de observação, análise, expressão e •
comunicação 
no final de cada sessão realizar (em grupo) uma síntese e elabo-•
rar as conclusões. 

Trabalho em grupo  
Permite analisar de maneira básica os temas propostos individual-
mente mas contribuindo também para elaborar a opinião do grupo 
de trabalho. Desta forma, propicia-se a cooperação e a avaliação das 
ideias dos outros. É importante ter grupos com participantes de 
todos os géneros. 
Chuva de ideias  
É uma forma criativa e participativa utilizada na abordagem de temá-
ticas. Por exemplo, cada participante escreve uma(s) ideia(s) num pe-
queno cartão que depois será lida e discutida em plenário.  
Estudos de caso  
Permitem estimular a reflexão individual, na procura de soluções al-
ternativas, ao mesmo tempo que ocorre a discussão de grupo,  
Dramatização  
O objetivo é conseguir através da teatralização que os participantes 
assumam as situações, problemas, necessidades, oportunidades, 
através de personagens estereotipadas (que estigmatizam outras 
pessoas). Os participantes que assumem o papel do público terão a 
responsabilidade de fazer crítica e de chegar às conclusões. 

Cada sessão deve começar com uma breve intro-
dução: 

Contextualização e o(s) objectivo(s) da formação; •
Introduzir o Programa/a agenda (em poucas pa-•
lavras); 

Apresentação das/dos participantes, de preferên-•
cia com uma abordagem participativa (p.ex. cada 
participante apresenta a/o sua/seu vizinha/o); 
Partilha das informações dos capítulos „Conheci-•
mento“.

Princípios, elementos e métodos de Facilitação

Princípios e  
elementos da sessão:  

Apresentação: serve para in-•
tegrar o grupo, avaliar o co-
nhecimento dos/as 
participantes e das expectati-
vas no evento; 
A motivação é importante •
para aprender; 
As sessões devem funcionar •
como um espaço de criação e 
troca de experiências; 
São importantes os conheci-•
mentos prévios e a experiên-
cia real de cada participante; 
É importante o respeito por •
cada um/a; 
Não existe „errado“ ou •
„falso“, apenas existe espaço 
para melhorar.
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Regras BásicasComo criar Grupos de Trabalho? 
Começar e terminar as •
sessões no horário defi-
nido; 
Ter a consciência de que •
as verdades não são abso-
lutas: escute a opinião 
das/dos participantes, res-
peite as outras opiniões e 
diferenças; 
Pergunte às/aos partici-•
pantes quais são as regras 
que devem ser observa-
das durante a sessão; es-
tabelecer regras básicas; 
Permitir que as pessoas •
falem sem as interromper; 
Ser simpático/a; •
Não utilizar os telemóveis •
durante as sessões; 
Criar momentos de diver-•
são; 
Confidencialidade.•

Existem várias abordagens para formar grupos de trabalho. Geralmente, 
recomenda-se que os grupos sejam diversificados: pessoas com mais ex-
periência, pessoas com menos experiência e mulheres e homens com dife-
rentes áreas profissionais e/ou geográficas. Os/as colegas devem ser 
distribuídos por diferentes grupos. Esta última estratégia contribui para o 
aumento da troca de informação. Antes de criar os grupos deve decidir o 
número de grupos e dividir o número de participantes pelo número de 
grupos. Assim sabe o número de pessoas por grupo. Recomenda-se gru-
pos de 3 a 6 pessoas. 

Contagem: contar o número total de participantes. Por exemplo, se 1
quer 4 grupos, pede aos participantes para cada um/a dizer em voz 
alta: 1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4… Depois, todos os números 1 formam o 
grupo 1, todos os números 2 formam o grupo 2…; 
Pode estabelecer categorias: Participantes com muita ou pouca expe-2
riência, segundo a província ou o nível hierárquico. 
Numa sessão virtual sugere-se que o/a facilitador/a decida com ante-3
cedência,a composição de grupos porque a formação de grupos du-
rante a sessão pode ser complicada e perde-se tempo. Algumas 
ferramentas de sessões virtuais (MS Teams, Zoom) oferecem a possibi-
lidade da criação de grupos ou canais (p.ex. „plenário“). Clicando com 
o lado direito do rato no grupo da sessão pode criar „novo grupo“ ou 
„novo canal“ para cada grupo de trabalho previsto.

Dicas metodológicas!!!

Tarefas do/da Facilitador/a numa sessão

Partilhar Conhecimentos  
 
Os módulos trazem „Conhecimen-
tos“ – informações – sobre os vários 
assuntos. O/a facilitador/a deve re-
sumir o conteúdo dos „Conheci-
mentos“ e partilhar as informações 
com as/os participantes. Assim, o/a 
facilitador/a pode tirar partido das 
actividades participativas para apro-
fundar e facilitar a aprendizagem. 
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Metodologias & Instrumentos Virtuais !V

Hoje em dia é muito comum a realização de formações virtuais. Os eventos de 2020 ensinaram-nos a tomar 
partido dos meios digitais e virtuais. Assim, a maioria das actividades propostas nas seguintes páginas 
podem-se realizar virtualmente, através do uso de aplicações e serviços de internet.

Cada sessão virtual deve ter, de preferência, até 10 participantes; •
Cada sessão tem uma duração máxima de 3 horas, incluindo  •
1 a 2 pequenos intervalos (sugere-se 1-2 horas por sessão); 

É possível realizar duas sessões por dia: p.ex. uma sessão •
de 1 a 2 horas logo de manhã e a realização da segunda 
sessão no final do dia; o intervalo pode ser usado para rea-
lizar TPCs; 

Sugere-se que o/a facilitador/a use uma abordagem participa-•
tiva ou lançe debates; não deve expor (transmitir informação) 
mais do que 20 minutos (sugestão: max. 10 mn); 
O/a facilitador/a pode pedir „trabalhos para casa“, ou seja, entre •
as sessões os participantes podem, p.ex. ler e resumir um docu-
mento e/ou preparar uma apresentação para a sessão seguinte; 
Recomenda-se a realização de uma sessão preliminar, antes da •
própria formação, para testar a tecnologia e apoiar as/os partici-
pantes na utilização da tecnologia necessária (±30mn); 
O/a facilitadora pode enviar materiais IEC ou de preparação antes •
da primeira sessão sobre o tema e/ou para dar informação sobre 
os meios técnicos usados.

Durante a sessão virtual, recomenda-se o 
respeito das regras facilitadoras de comu-
nicação. Estas regras devem ser enuncia-
das no início da sessão: 

Os participantes que não estão a falar, •
desligam o seu microfone, e ligam 
assim que quiserem falar; 
É muito importante não falarem em •
simultâneo. Se alguém quiser falar, 
deve usar o simbolo „levantar a mão“ 
ou escreve na janela de mensagens 
(„chat“); 
Recomenda-se (em caso de conexão •
fracas) ligar o vídeo no inicio ou final 
da sessão; e desligar durante a forma-
ção; 
Quando explicar o que pretende dos •
grupos, deve ser claro (a) e pode es-
crever numa folha ou quadro branco.

As aplicações têm símbolos semelhantes, por exemplo: Microsoft Teams®, „Zoom“® e GoogleMeet®

Microfone
partilhar ecrã

„levantar a mão“ 
antes de falar lista de participantes

janela de mensa-
gens „chat“ 

Imagem vídeo

Regras para Sessões Virtuais
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Clicar para ligar 
 – e clicar mais uma 
vez para desligar:
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Metodologias & Instrumentos Virtuais

Existem serviços online e aplicações que facilitam uma 
sessão virtual participativa. Referimos alguns meios 
em várias actividades dos módulos seguintes. Esta 
lista tem apenas exemplos. Não é exclusiva e não pre-
tende estabelecer preferências: existem muito mais 
aplicações e serviços de qualidade.  
Além disso – o mundo digital está sempre em mu-
dança. Os serviços apresentados 
oferecem uma versão gratuita e 
podem ser utilizados sem paga-
mento. Os exemplos seguintes 
são de Julho 2020.  

Vídeo Conferências 
Existem várias opções para realizar vídeo-conferências. 
A escolha depende do objectivo, dos recursos das/dos 
participantes e facilitadores/as, das regras de segu-
rança de dados, e da privacidade da sua instituição. A 
maioria das aplicações usam-se através de um compu-
tador ou descarregando a aplicação num „smart -
phone“ (telefone com ligação à internet). 
Recomendamos que se informe sempre sobre as polí-
ticas de privacidade das empresas. Portanto poderá 
ser melhor o uso de serviços pagos em vez do uso de 
serviços gratuitos e até de preferir serviços que permi-
tem ligações e conversas „encriptadas“.

Instrumentos para as Sessões Virtuais

!V

Material IEC para sessões (virtuais) incluindo vídeos para as temáticas ver em:  www.pfmz.coresult.eu
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Metodologias & Instrumentos Virtuais

Como usar o Google Classroom

Na página do classroom.google.com, faça o login, 
usando uma conta google. Se as definições do seu 
computador forem em inglês (e os serviços do Google 
também), recomenda-se mudar a língua para Portu-
guês: na página Google, clique no canto superior di-
reito – no seu perfil. Escolha “manage your account” 
(gerir a sua conta Google). Clique em “Data & persona-
lisation” (dados e personalização), siga para baixo, até 
à opção “language” (idioma). Escolha “Português”. A se-
guir, vá até ao cimo da página, e na opção “Controlos 
da actividade”, recomendamos desactivar os três items 
(assim elimina o seu “rasto” de actividades no Google).

Para criar um curso  
Clicar no canto superior direito na opção "+": 
�� "Criar turma" (aqui também pode adicionar um 

curso já existente); 
�� Leia o aviso, aceite √ e clique em “continuar”; 
�� Nova Janela �� escreva informação sobre o curso, 

por exemplo, o título. Este título deve ser muito curto 
e resumir o assunto principal da formação  

�� "Criar"; 
�� Algumas janelas explicam as funções; 
�� Clicando no simbolo das três linhas na parte supe-

rior, do lado esquerdo, pode aceder às configurações 
(incl. um calendário) e mudar para outros cursos; 

�� Para convidar os/as alunos/as, clique na imagem 
azul em "Código da turma…" �� copiar o link ou o 
código do curso e enviar aos participantes. 

Na parte superior da página existem várias  
opções de actividades para a turma:  
1. „Stream“ para comunicar; 
2. „Trabalhos…“ para dar tarefas de formação in-

cluindo documentos e quizzes; 
3. „Pessoas“ para gerir as/os participantes. 

O „Google Classroom“ é um serviço online onde se podem organizar cursos de aprendizagem virtuais. Permite 
partilhar trabalhos e quizzes, dar notas (pontos) de avaliação e escrever mensagens. Permite também a realiza-
ção de vídeo-conferências. Existem outros serviços que oferecem mais segurança ao nível dos dados e têm ou-
tras funções. Muitas pessoas em Moçambique já confiam no Google e na sua utilização, considerada bastante 
fácil. Aqui explicamos como criar um „curso online“ através do exemplo de Google Classroom.  
Outros serviços como p.ex. Moodle.org têm um funcionamento semelhante.
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Metodologias & Instrumentos Virtuais!V

Usar Google Classroom

1. “Stream”: Aqui publicam-se mensagens, lembretes, 
links e documentos, como um (chat), ou seja caixa de 
mensagens; 
�� Para publicar informações para os/as participantes, 

clique em "Partilhe algo com sua turma"; 
�� Numa nova janela pode escolher: o curso, e as/os 

participantes ("alunos"). Pode escrever um texto e 
partilhar um link e documentos (a partir do seu 
computador); 

�� A seguir pode enviar a mensagem ou publicar no 
calendário da turma. 

 
2. “Trabalhos para a turma”: pode publicar trabalhos. 
�� Conecta a sua pasta de documentos ao seu "Google 

Drive", um espaço do Google para guardar e parti-
lhar documentos (“cloud”- nuvem); 

�� Pode "criar" vários tipos de trabalhos, por ex: um 
questionário, um documento com perguntas, do-
cumentos, etc. dando um nome (título) à pasta; 

2.1. Recomendamos em primeiro lugar que crie o 
nome- título do seu tópico. Cada “tópico” é um 
tema ou um módulo do seu curso. Desta forma cria 
uma estrutura para o seu curso. Em seguida, clique 
nos 3 pontos verticais do lado esquerdo do título 
do seu curso, para partilhar o link deste tópico com 
os/as alunos /as. Do lado esquerdo pode ver uma 
lista de tópicos (módulos); 

2.2. Para realizar avaliações sobre a aprendizagem, 
pode "criar", p.ex., questionários: dê um título e 
uma breve descrição. Pode adicionar ficheiros car-
regados a partir do seu computador. Pode também 
criar Documentos, “Slides” ou “páginas” de Power-
Point), “Sheets” (tabelas para cálculos), e “Formu-
lários”; 

2.3. Para qualquer trabalho pode escolher uma data li-
mite (a data de entrega do trabalho pelas/os alu-
nas/os).  

Para realizar uma vídeo-
conferência, clique no cir-
culo com os nove pontos e 
escolha „Meet“ �� pode ini-
ciar uma conversa, convidar 
participantes ou criar um 
link para enviar às/aos parti-

cipantes das sessões virtuais. As/os participantes precisam de uma conta 
Google para poder participar.
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Metodologias & Instrumentos Virtuais

Utilizar o Quadro Branco e das Votações

Votações – Questionários & Quizzes – Sondagens 
Para motivar as/os participante elabore peque-
nos questionários ou votações sobre a gestão 
ou conteúdo da formação. Tem várias opções: 

 
1. Usar a janela de mensagens (chat) da aplicação de 
vídeo conferência: 

o/a facilitador/a escreve uma frase e pergunta às/os •
participantes para escrever „1“ para „eu concordo“ ou 
„2“ para „não concordo“ (e assim sucessivamente); 
depois conta os „1“ e os „2“ e comunica os resultados; 
ou o/a facilitadora escreve uma frase na janela e as/os •
participantes clicam um „like“ ou um „no like“; depois 
o/a facilitador/a conta o total de quantos „gosto“ e 
quantos „não gosto“.

2. usar um serviço ou aplicativo online: 
www.MENTIMETER.com: pequena aplicação •
para usar no browser/navegador que serve 
para realizar votações e pequenos questioná-
rios anónimos. O/A facilitador/a pode criar um 
questionário (antes da sessão) e partilhar um 
link com as/os participantes. Dentro da pá-
gina deste link, as/os participantes podem es-
colher uma das propostas (p.ex. usando o 
telemóvel). Os resultados são imediatos e 
anónimos. 
www.POLLY.ai/microsoft-teams: pequena •
aplicação para integrar no MS Teams para rea-
lizar votações / pequenos questionários.

„Whiteboards“ – O „Quadro branco“ – é como o quadro da escola. Ao preparar a sessão, o/a facilitador/a es-
creve palavras ou faz desenhos no quadro. Durante a sessão as/os participantes podem trabalhar neste qua-
dro em simultâneo.  Todas e todos vêem imediatamente o que todos/as colegas da sessão 
escreveram/desenharam. Os documentos parecem-se com uma versão simples do Powerpoint, mas são mais 
fáceis de manusear. Esta opção é muito utilizada nas aplicações das vídeo-conferências. Existem outras op-
ções de serviços online com diferentes opções de manuseamento. Se o/a facilitador/a pretende usar o quadro 
branco como instrumento de 
aprendizagem, deve preparar 
esta sessão com antecedência. 
Aplicações para o Whiteboard: 
www.MURAL.co 
www.MIRO.com 

Para criar „mindmaps“ – •
desenvolver e anotar ideias: 
www.MINDMEISTER.com/pt  
O conjunto de funcionalida-•
des como a janela de men-
sagens (chat), 
questionários, chuva de 
ideias, etc -  é mais com-
plexo em:  
www.WISEMBLY.com
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Metodologias & Instrumentos Virtuais!V

Utilizar o Quadro Branco (White Board)

Como trabalhar e preparar serviços online 
Existem vários serviços e aplicações que permitem trabalhar em grupo – por exemplo: elaborar/respon-
der a pequenos questionários ou quizzes – os membros de um grupo podem trabalhar no mesmo do-
cumento.

Etapas para preparar um Quadro Branco – edição em conjunto 
preparação: registar-se no serviço preferido; 1
preparar um quadro (uma folha) segundo o seu objectivo para a sessão; 2
sem caso de um trabalho em grupo, deve preparar um documento (uma folha virtual) por cada 3
grupo; 
dentro da aplicação/serviço procurar a opção „partilhar“, „convidar“ ou „copiar“ e escolher a opção 4
„pode editar“; 

se os serviços estão em Inglês, faça o seguinte: dentro da aplicação/serviço procurar a opção 1
„share“ ou „invite“ ou „copy“; e escolher a opção „can edit“; 
se precisa de usar vários documentos para trabalhar em grupo, precisa de um link de partilha 2
para cada documento / grupo; 

Envie o link às/aos participantes ou partilhe o link no momento oportuno da sessão; 5
As/os participantes abrem este link numa nova janela do navegador (p.ex. Edge, Firefox, Chrome 6
etc). Não devem fechar a aplicação da vídeo-conferencia, mas podem navegar entre as várias „jane-
las“ das aplicações.
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Metodologias & Instrumentos Virtuais

Aplicações e serviços

!V

Função Moodle Google 
Classroom (:)

MS 
Teams

Zoom(:) Slack Skype Jitsi+ Whats-
App(:)

Tele-
gram

Sig-
nal+

Three
ma+

Tipo / Uso

Pode comunicar em grupos com ima-
gem e pode usar a janela de mensa-
gens durante a conversa

- - √ √ √ √ √ √ (pre-
visto)

(pre-
visto?)

(pre-
visto?)

Pode criar espaços (“canais”) para 
grupos de trabalho √ (√) √ √ √ - - (√) (√) (√) (√)

Pode incluir um quadro branco - - (√) √ √ - - - - - -

Pode partilhar documentos (fichei-
ros: imagens, textos em word e pdf) √ √ √ √ √ (√) (√) (√) (√) (√) (√)

Pode trabalhar em conjunto em do-
cumentos Powerpoint, Word, etc  (√) (√) √ √ √ - - - - - -

Existe aplicação para Telemóvel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Existe aplicação para computador 
(PC) √ (√) √ √ √ √ - √ - √ -

Pode ser usado sem instalar uma 
aplicação. Utiliza apenas o navega-
dor.

√ √ √ √ (√) √ √ (√) √ - √

As/os participantes têm de criar um 
login ou uma conta de utilizador/a √ √ √ (√) √ √ não n° tel. n° tel n° tel (não)

 Disponibilidade em Português √ √ √ √ √ √ (EN) √ √ √ (EN)

Gratuito? √ (√) (√) √ (√) √ √ √ √ √ ±3$

…

Estas informações são do ano 2020. Actualmente as condições, qualidade e funções podem ser alteradas em qualquer mo-
mento. Mesmo fazendo o nosso melhor, as/os autores deste manual não podem garantir a perfeita precisão e não podem ser 
responsabilizados por qualquer dano causado pelo uso destes serviços. Recomendamos a procura de mais informação e a leitura 
atenta das páginas web dos provedores, especialmente das condições do uso e da privacidade.  
Os links para estes serviços encontram-se na página web www.pfmz.coresult.eu

Lenda: √ = existente | (√) = existente, mas limitado | „-“ = não existe |  
+ dá importância à privacidade, encriptado | (:) confidencialidade foi criticada

organização da aprendizagem
trabalhos conjuntos e conferências

janelas de mensagens e vídeo
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Conferências usando meios de comunicação simples

O objectivo do serviço e aplicação Jitsi é reali-
zar vídeo-conferências de forma segura, res-
peitando a privacidade:  
1. Procure na (loja) AppStore do Android (Goo-

glePlay) ou na Apple (iPhone) a aplicação 
“Jitsi Meet”. 

Em alternativa pode criar e agendar um encon-
tro na página web https://meet.jit.si/. Para 
falar a partir do seu navegador (Chrome, Fire-
fox, Edge) deve permitir o acesso ao seu mi-
crofone e câmera. 

2. Dê um nome ao seu encontro, p.ex. „Encon-
tro-Dia-Mês-Ano-Género“ e partilhe este 
nome com 
as/os partici-
pantes (por 
exemplo en-
viando por E-
Mail, ou 
mensagem); 
pode criar e 
partilhar 
também 
uma senha. 

3. No mo-
mento da 
conferência, 
escreva o 
nome da 
conferência 
na sua apli-
cação ou na página web https://meet.jit.si/ 

A aplicação WhatsApp é um dos meios de comunicação 
mais popular: 
1. Procure na (loja) AppStore do Android (GooglePlay) ou na 

Apple (iPhone) a aplicação WhatsApp, e siga as instru-
ções de instalação. Se já tiver o WhatsApp, faça uma atua-
lização da aplicação. 

2. Crie um grupo WhatsApp com o grupo de participantes 
das sessões para permitir a troca de informação breve e 
imediata com todos/as em simultâneo e à distância. Uma 
vez criado o grupo 
Whatsapp e adicio-
nando todos/as as/os 
participantes, publique 
uma mensagem com os 
objectivos e as regras 
de convivência do 
grupo.  

3. Use o grupo WhatsApp 
para criar uma vídeo-
conferência com o má-
ximo de 8 
participantes dentro do 
grupo.  

5. Use o grupo WhatsApp 
sugerindo aos partici-
pantes outros instru-
mentos digitais 
relevantes para o grupo, 
através da partilha de 
links e instruções (ex: quizzes no Google Classroom).  

Estas Funções estão também disponíveis noutras aplicações 
de mensagens: por ex. Signal.org, Threema, Telegram.

Usar WhatsApp Usar Jitsi

Nome do Encontro

Quando a infra-estrutura digital é limitada, usam-se aplicações com janelas de mensagens em conferências 
virtuais. Assim é possível, participar usando a janela de mensagens para comunicar incluindo imagens e a parti-
lha de documentos. O mais comum é o WhatsApp – permite escrever mensagens („chat“) em grupos. O Whats -
App pertence ao Facebook e obriga os seus utilizadores a partilhar os seus dados pessoais com a empresa do 
Facebook. O Signal.org, Telegram e Threema – oferecem mais segurança, mas por enquanto as funcionalidades 
das vídeo-conferências em grupo são limitadas. O serviço Jitsi.org oferece uma utilização anónima para falar em 
grupo.
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Actividade inicial: Início e Apresentação dos participantes

Actividades: Início da SessãoV

Apresentação – Passos
1. Faça uma cópia do verso da 

página e recorte parte das 
frases; 

• (ou escreva por exemplo vá-
rias frases num cartão e corte 
a primeira parte da frase); 

2. Garanta que todas/os têm 
metade das frases recortadas. 

3. Explique a dinâmica do 
grupo:  

• Cada participante deverá 
procurar a “sua metade 
da laranja" (a parte que 
completa a sua frase); 

• Quando encontrar o seu 
par, devem apresentar-
se (nome, local de traba-
lho, funções, etc.); 

• No plenário, cada partici-
pante apresentará o seu par-
ceiro/a num minuto; 

• Depois de cada apresentação, 
peça aos presentes para 
aplaudirem: podem adoptar 
uma forma personalizada de 
aplaudir um/a colega. 

Esta actividade pode servir para avaliar o conhecimento dos participantes noutro momento da formação: 
Peça aos participantes para escreverem em 2 minutos nos cartões, as três expectativas mais relevantes da •
sessão de debates. 

Dois minutos depois, peça para afixarem os cartões na parede, ou num flipchart. Os cartões devem ser man-•
tidos até ao último dia da formação. Assim os participantes podem avaliar no final se as expectativas foram 
correspondida.

1. prepare um quadro branco tendo como base as frases escritas no 
verso desta página: 

• escreva os nomes de cada participante; 

• adicione a cada nome, a segunda parte das frases encontradas; 

• o/a facilitador/a guarda para si as primeiras partes das frases. 

2. No início da sessão leia a primeira parte da primeira frase e apre-
sente-se. Depois pergunte, quem tem a segunda parte dessa 

frase. Esse participante apresenta-se de se-
guida: 

2.a – Peça a cada participante para dizer 
quais são as suas expectativas sobre a forma-
ção; 

2.b – Para criar uma atmosfera informal, 
pode pedir às/aos participantes uma informa-
ção pessoal, p.ex.: o que está a ver da sua ja-
nela? 

3. …a seguir leia a primeira parte da segunda frase e pergunte 
quem tem a segunda parte desta frase. Esse/a participante deve 
apresentar-se de seguida. 

4. …em seguida leia a primeira parte da terceira frase e pergunte 
quem tem a segunda parte dessa frase. Esse/a participante apre-
sentar-se de seguida. 

.…e  assim sucessivamente

Expectativas dos participantes – Passos

Nota 
Esta actividade pode ser-
vir para avaliar o conheci-
mento dos participantes 
noutro momento da for-
mação.

Apresentação e Expectativas –  
Passos versão digital
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IEC: Início da SessãoV

Início: Apresentação das/dos participantes – Material IEC

Saúde não é apenas a ausência de doenças mas

Primeira parte Segunda parte

…mas inclue o bem estar, a nutrição, o environmento, o ambiente de trabalho e a prevenção 

HIV é uma infeção como …como muitas outras, precisa ser tratada

Uniões prematuras têm impacto … impacto negativo na saúde sexual reproductiva

Doenças crónicas são entre outras …são p.ex. Diabete, Cancro, alguns Febres Amarello 

Violência baseada no género tem impacto negativo para

…para a saúde da mulher, o bem estar da família e é proibida pela lei.

O acesso de todas e todos a serviços de saúde é …é um direito humano

O HIV  não … – não mata; com tratamento e cuidado pode se viver tanto tempo como uma pessoa sem vírus

Vida positiva inclue …inclue alimentação saudável: legumes, frutas, água limpa, desporto

Nenhuma doenças ou infeção deve …deve ser razão para discriminação do/da portador/a

A Malária pode se prevenir, usando … usando redes mosqueteiras

O risco de atrair o HIV aumenta com relações …elações sexuais despotegidas multíplas

Pode evitar o HIV usando …usando preservativos sempre

O essencial para viver com o HIV é …é fazer teste, seguir as visitas médicas e sempre tomar os medicamentos

O Covid-19 não é uma  
constipação mas

… mas pode ser sem symptomas para umas pessoas e com efeitos perigrosas 
para outras com efeitos secundários para pessoas convalescidas.
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Quiz Virtual: Avaliação de uma sessão

Actividades: Fecho da SessãoV!

– O/a facilitador/a cria perguntas e respostas com base no conteúdo da sessão e/ou do módulo (ver nota no 
verso da página). 

– Os questionários e quizzes podem se criar nos seguintes serviços gratuitos: https://pt.surveymonkey.com, 
www.surveygizmo.com, www.limesurvey.org/pt/ (muitas opções, recomendado), 
https://docs.google.com/forms (simples), www.mentimeter.com (simples, versão gratuita muito limitada). 

– A criação de questionários é semelhante entre os vários serviços. A seguinte explicação é baseada no Goo-
gleForms (acessível via GoogleClassroom) (https://docs.google.com/forms).  

1. Abra a sua conta Google. 

2. Deve escolher o típo da 
pergunta nas opções à di-
reita ����O tipo de per-
gunta mais usada é a 
"escolha múltipla".  

3. Em cima à esquerda es-
creva a sua pergunta e cli-
que em "Adicionar opção" 
– escreva várias respostas 
erradas e uma correcta.  

��Se optar por marcar a per-
gunta como obrigatória, 
recomenda-se escolher a 
opção "não sei" ou 
"Outra". 

 
��Recomenda-se que dê 

tempo para experimentar 
todas as funcionalidades. 

 
4. Quando o quiz/questioná-

rio estiver concluído, pode 
clicar no canto superior di-
reito em "enviar". Pode 
convidar participantes 
usando o endereço mail ou 
pode criar um link para 
partilhar (p.ex. através de 
uma mensagem).

Avaliação e final da sessão



Actividades: Fecho SessãoV!

Quiz & Actividade final (cont.): Avaliação de uma sessão

– As perguntas dos quizzes devem ser elaboradas 
pelo/a facilitador/a. 

– Pode encontrar Quizzes na internet (os seus cur-
sos prévios) ou através da página de suporte 
para este manual: www.pfmz.coresult.eu 

– Pode usar algumas perguntas dos quizzes dos 
seus cursos presenciais.

Objectivo 
Fechar uma sessão resumindo o conteúdo

Metodologia 
Quiz 

Material 
Papelinhos / Computador 

Passos 

1. Escolha perguntas 
baseadas nos con-
teúdos da sessão 
e/ou do módulo. 

2. O número de pergun-
tas deve ser superior 
ao número de partici-
pantes da sessão. 

3. Escreva as perguntas 
em papelinhos. 

4. Junte todos os papéis (amasse-os) e faça uma 
bola de papel. 

5. As/Os participantes formam um circulo e passam 
a bola de papel de mão em mão. 

6. Em simultâneo, o/a facilitador(a) bate as palmas 
criando um ritmo. Convide os participantes a can-
tarem uma canção, e pode virar as costas para não 
ver quem tem a bola de papel. 

7. Inesperadamente o/a facilitador (a) para de bater 
as palmas, e a pessoa que nesse momento tem a 
bola, deve tirar um papel e ler a pergunta escrita 
no papel. Responde. Se não souber a resposta, 
os/as outros/as participantes podem ajudar. 

8. E assim sucessivamente até responderem a todas 
as perguntas.

Versão (Semi-) Virtual
1. Escolha perguntas com base nos conteúdos da ses-

são e/ou módulo, ou baseadas num 
documento/vídeo sobre um dos temas abordados. 

2. Crie um novo “trabalho” no Google Classroom (ver 
verso da página) e classifique o trabalho num tópico 
relacionado com a capacitação dada.  

3. Crie um documento de Quiz (formulário) dentro do 
seu “trabalho” no google classroom, inserindo as 
perguntas selecionadas. É o mesmo processo da in-
serir um questionário (ver pág 21). Todas as pergun-
tas devem ser obrigatoriamente respondidas.  

4. Pode optar por “respostas abertas” ou opções de res-
postas de “escolha múltipla” para cada pergunta do 
Quiz. Também pode optar por uma pergunta que 
tem uma resposta predefinida, adicionando “chave 
de resposta”. Assim pode preencher a resposta cor-
recta que irá aparecer depois do participante subme-
ter o quizz. 

5. Quando terminar, valida o Quiz e preencha as ins-
truções do trabalho, incluindo os objectivos do Quiz. 

6. Na pagina principal, copia o endereço “URL” do 
Quiz e envia para o grupo Whatsapp dos Pontos Fo-
cais. Copia as instruções do trabalho do Quiz e envia 
também para o grupo Whatsapp dos Pontos Focais.  

7. Em plenário, peça aos Pontos Focais para abrirem 
o Whatsapp, ler as instruções e clicar no link do Quiz. 
Quem não tiver Whatsapp pode abrir o seu e-mail e 
encontrar ali o link. Dê 10 minutos aos Pontos Focais 
para responderem às perguntas do Quiz, de forma 
anónima, em plenário.  

8. Partilhe o ecrã do seu computador, abra a página 
do Quiz. Clica em “Editar o Quiz” e apresente as res-
postas no formato preferido: resumo estatístico, res-
posta a resposta, e as respostas correctas, se achar 
relevante.  

Notas para o/a Facilitador/a
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HIV 
Vírus de Imunodeficiência Humana

1

Conhecimento

Preparação

Actividades

a) Melhorar o conhecimento sobre as formas de prevenção;  
b) Melhorar o conhecimento sobre a transmissão vertical em cada uma 

das etapas; 
c) Reflectir e discutir sobre a autoconfiança para fazer o teste; 
d) Melhorar o conhecimento sobre o tratamento através dos  

anti-retrovirais. 

Objectivo do capítulo  

Material IEC

1. MH: rever código cores, 

simbolos - harmonizar com 

Manual Género
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1° Dezembro: Dia Mundial da Resposta ao HIV

1

28

O 1° de Dezembro é celebrado em todo o mundo – a Norte e Sul, Oeste e Este – como o dia contra 
o HIV. Nesse dia, políticos e activistas fortalecem as actividades, promovem estratégias e a po-
pulação dos países está unida em actividades de prevenção, de advocacia e de melhoramento 
da vida das Pessoas vivendo com HIV (PVHS).  

O Ponto Focal, sendo responsável pela prevenção, pode dar inicio à preparação 
das actividades a nível do seu local de trabalho a partir do mês de Novembro.  
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• Participar numa actividade do seu distrito ou cidade,  
• Organizar uma feira de saúde, incluindo testes de saúde 

e de HIV  
• Motivar alunos da escola, com idade ideal, para realiza-

rem uma actividade na escola, 
• Convidar colegas e seus familiares 

• Levar a cabo actividades de desporto em equipa 
• Cooperar com uma organização local, p.ex. um grupo 

de teatro que pode animar uma sessão de prevenção, 
activistas da Geração BIZ, do Teatro Oprimido, da ADPP 
ou da Cruz Vermelha.

O que se faz no dia mundial de HIV?

Moçambique

O HIV e seu impacto na sociedade 
O HIV pode tem impacto para o desenvolvimento de um 
país: As pessoas que não sabem seu estado e/ou não 
tomam seus medicamentos podem ficar doente e can-
sados. Assim, não podem trabalhar. Professores cançados 
não podem transmitir e partilhar seus conhecimentos e 
– em conclusão – aluna/os  não aprendem o que preci-
sam para uma vida digna. Outras pessoas devem cuidar 
das pessoas doentes – e já não estão disponível para 
outra/os pessoas doentes. Tudo isto pode se evitar: pre-
venir-se, informa outras e outros pessoas, fazer o teste de saúde, seguir as recomendações médicas, tomar seus 
medicamentos e viver de maneira saudável. 

Nunca se deve culpabilizar uma pessoa vivendo com HIV. Mas podemos ajudar evitar doenças e apoiar o quem 
precisa de apoio.



Conhecimento: Definição
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HIV – Vírus de Imunodeficiência Humana 

1) História do HIV / SIDA 

O surgimento da SIDA começa no início dos anos 80 nos 
Estados Unidos da América e na Europa. Várias pessoas co-
meçaram a apresentar uma grave pneumonia e um tipo 
de cancro de pele muito raro (Sarcoma de Kaposi, relacio-
nado com a Herpes). Todas essas pessoas tinham em 
comum o sistema de defesa muito debilitado e a maioria 
delas morria pouco tempo depois. Como grande parte 
dessas pessoas eram homossexuais, acreditou-se, no prin-
cípio, que era uma doença que atacava somente os ho-
mens que faziam sexo com outros homens. 

Entretanto, novos casos foram surgindo e não apenas na 
comunidade homossexual. Usuários de drogas injectáveis, 
pessoas que recebiam transfusão de sangue, começaram 
a apresentar os mesmos sintomas.   

Em 1982, deu-se o nome de Síndrome de Imunodeficiên-
cia Adquirida (SIDA), a este quadro de doenças. Em 1983, 
cientistas franceses e americanos identificaram o vírus em 
pessoas que apresentavam os sintomas do SIDA. Hoje, ele 
é conhecido pelo nome de HIV – Vírus de Imunodeficiên-
cia Humana. 

O desconheci-
mento so bre 
como as pes-
soas se conta-
m i n a v a m , 
mais o facto 
de o SIDA ter 
sido detec-
tado inicialmente em determinados grupos sociais, deu 
origem a muitos mitos como, por exemplo, que a doença 
só atacava os homossexuais, trabalhadoras de sexo, toxi-
codependentes, hemofílicos e pessoas pobres, contri-
buindo, deste modo, para o aumento do preconceito e 
estereotipos para com estes grupos. 

Mas na verdade, o HIV não faz diferencia. Todas podem 
atrair o víros – pobre ou rico, bonita ou atlético, jóvem ou 
velho.  A principal via é sexo desprotegído, sem preserva-
tivo. 

Hoje em dia, não é necessário ficar doente de HIV. Basta 
tomar os medicamentos. 

Infecção e Prevenção
Hoje, muita gente ainda acha que não é necessário 

se prevenir, mesmo sabendo que „aquela 
doença“ pode ser transmitida através das rela-
ções sexuais sem uso do preservativo e 
através do contacto com alguma quan-
tidade de sangue contaminado. Pensar 
e agir deste jeito é muito arriscado. Está 
mais do que provado que o HIV pode atin-
gir qualquer pessoa independentemente 
do seu extracto social, religião, credo, sexo, 
origem, nível de instrução, cargo ou função que 
ocupa na sua instituição. 

O Vírus de Imunodeficiência Humana (VIH ou HIV) 
é um lentivírus que está na origem da  
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(SIDA), caracterizada pela debilitação do  

sistema imunitário provocando o desen-
volvimento de infecções oportunistas e can-
cros potencialmente mortais.  

A infecção pelo HIV pode ser transmitida através 
do sangue, sémen, fluidos vaginais e leite  
materno. A principal via de transmissão em  
Moçambique são as relações sexuais despro-
tegidas, aliado ao facto, de muitas pessoas de 

ambos sexos terem múltiplos parceiros. Basta 
que um/a das/dos parceira/os esteja infectado 
pelo HIV. 

Outras vias de transmissão são a partilha de  
objectos perfurantes e cortantes como, as serin-
gas e lâminas contaminadas, e a transmissão da 
mãe para o filho durante a gravidez, parto e a 
amamentação. 

1
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HIV – Vírus de Imunodeficiência Humana 

O que é HIV ? 
Chamado de Vírus de Imunodeficiência Humana é um 
ser vivo muito pequeno que causa o SIDA. Este vírus  
infecta as células do sistema de defesa do organismo 
humano e as transforma em fábrica de vírus. São  
produzidos tantos vírus que as células de defesas  
acabam morrendo e, quanto mais células morrem, 
maior é a probabilidade de a pessoa adquirir certas  
doenças tal é o caso das doenças oportunistas. 

O que é o SIDA ? 
(Síndrome de Imunodeficiência Adquirida) 

• Síndrome: conjunto de sintomas ou sinais de 
uma doença; 

• Imunodeficiência: que o corpo diminui ou perde 
a sua capacidade de defender-se das doenças; 

• Adquirida: que se apanha através de um vírus 
que é transmitido por outra pessoa. 

Por outro lado podemos dizer que o SIDA é a fase da 
doença. 

A infecção pelo HIV provoca destruição das células 
linfócitos T CD4 – „células protectoras do nosso 
organismo“, provocando a perda de imuni-
dade do mesmo (organismo).  

Hoje em dia já não é necessário de chegar ao es-
tado de SIDA. Os medicamentos – o trata-
mento anti-retroviral (ART/TARV) – 
melhoravam bastante e podem ser optidos 
depois um teste positivo e aconselhamento, 
independantamente da carga viral. 
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Sintomas da infecção aguda pelo HIV

– febre 
– perda de peso – cansaço 

– neuropatias 
– dor de cabeça

– linfonodos au-
mentadas

– lesões de 
pele

– náuseas 
– vómitos– aumento 

do figado

– faringite 
– candidiase 

oral

– úlceras

– dores  
musulares

2) Dados sobre HIV – Prevalência 
A organização internacional ONUSIDA estima que  38 mi-

lhões de pessoas estão infectadas pelo vírus do HIV em 
todo o mundo em 2019/2020. 25,4 millões recebem 
tratamento. Na África Sul e Austral estima-se que acerca 
21 milhões de pessoas estejam infectadas pelo mesmo 
vírus; com 700.000 novas infeções em 2019. 

Estima-se que em Moçambique 2.200.000 pessoas vivem 
com o vírus e destas (12.6%), 1.2 millões pessoas re-
cebem tratamento anti-retroviral, sendo que 95% per-
centos das mulheres grávidas recebem tratamento 
para evitar a transmissão vertical.  Acerca cada quarta 
pessoa vivendo com HIV em Moçambique em 2018 
não conheceu seu estado. Os dados entre funcionárias 
e funcionários corespondem aos dados gerais da po-
pulação. Isto é, mais de uma pessoa em cada dez. 
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Conhecimento: Prevenção
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HIV – Vírus de Imunodeficiência Humana 

Uma das formas de evitar a contaminação do vírus do HIV 
é a prevenção. É importante que tenhamos consciência 
do risco que poderemos causar a nós próprios e as nos-
sas famílias. Neste  capítulo iremos abordar as medidas 
que cada um deve ter em conta para prevenir-se da 
contaminação pelo vírus do HIV, quer o risco individual, 
quer através da prevenção da mãe para filho e iremos 
também, reflectir a volta da importância dos exames 
médicos nas nossas vidas. 

1) Como prevenir-se  
da infecção pelo HIV ? 
• Usar correctamente o preservativo nas  

relações ocasionais ou permanentes;  

• Conversar com a/o parceira/o para fazer 
o teste de HIV; 

• Exigir sempre seringas ou agulhas des-
cartáveis (novas), ou certificar-se de que 
a agulha e a seringa foram devidamente 
esterilizadas; 

• Levar uma lâmina nova quando for ao curan-
deiro; 

• Não partilhar a mesma lâmina com outros 
membros da família (quando for ao curan-
deiro); 

• Em caso de acidente, caso não tenha luvas 
descartáveis, use plásticos para socorrer as ví-
timas; 

• Prevenção Transmissão Vertical (PTV) – ou 
seja da mãe para o bebé.

1

Em Moçambique, 1 em cada oito pessoas vive com HIV. Cada 
quarta Perssoa vivendo com HIV (PVH) não conhece seu estado
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Conhecimento: Prevenção da Transmissão Vertical 

HIV – Vírus de Imunodeficiência Humana 

Transmissão de HIV durante a gravidez 
Durante a gravidez, o sangue do bebé (feto) não se 
mistura com o da mãe. Entretanto, há uma troca de 
várias substâncias entre o sangue do bebé e o da 
mãe através da placenta como, por exemplo, o  
oxigénio, os alimentos e os anticorpos. Durante 
esse processo, se a mãe estiver infectada, o vírus 
pode passar para o bebé. A passagem do vírus do 
HIV da mãe para o filho, depende da quantidade 
de vírus que a mãe tiver. Por isso, recomenda-se 
que a mãe faça o teste do HIV nas consultas do  
pré-natal para prevenir a transmissão para seu 
bebé.  
Transmissão de HIV durante o parto 
Durante o parto, o risco de transmissão do HIV é 
maior, pois o bebé pode sofrer lesões na pele e  
mucosa que permitem com que o sangue da mãe 
entre em contacto com a corrente sanguínea do 
bebé, resultando daí a transmissão do HIV. 

Transmissão do HIV durante a  
amamentação  
A alimentação de crianças é um problema muito 
complexo devido aos fracos recursos económicos 
das famílias nas nossas comunidades. Assim, um 
bebé de uma mãe seropositiva corre o risco de  
contrair o vírus através do aleitamento materno. Por 
outro lado, existe uma grande possibilidade da 
criança mal nutrida contrair infecções. 

O leite materno para além de garantir uma boa  
nutrição, também, contém anticorpos que  
protegem a criança contra as infecções.  

Estando a mãe em tratamento anti-retroviral  
cumprindo com as recomendações médicas não 
oferece nenhum risco de contaminação do HIV ao 
seu bebé.  

2) Como uma mãe pode prevenir a  
transmissão do HIV para o bebé? 

A transmissão do vírus do HIV de mãe para o filho pode 
acontecer em três momentos:  
1.  na gravidez,  
2.  no parto e 
3.  durante a amamentação.  

Para evitar que estas situações ocorram, a mãe deve fazer 
a testagem voluntária nas consultas de pré-natal, 
para saber sobre o seu estado e, assim, evitar que, 
caso esteja infectada, possa passar para o seu filho. 
Caso uma mãe seropositiva não receba tratamento, 
transmite o vírus do HIV para seu bebé e esta trans-
missão é chamada transmissão vertical.   

Uma mulher grávida seropositiva pode transmitir o vírus 
para o seu bebé. Isto depende de vários factores: as 
infecções da placenta durante a gravidez (ex. malá-

ria), presença de ITS, má nutrição materna, ruptura 
precoce da membrana placentária, entre outros. 

A responsabilidade de prevenir infeções de HIV cabe à 
mulher e também ao homen. Se o pai é seropositivo, 
pode infectar a mãe. Assim chama-se a PTV hoje a Pre-
venção da Transmissão dos pais para o bebé.
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Conhecimento:  Testagem
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HIV – Vírus de Imunodeficiência Humana 

1) Porquê é importante fazer o teste ? 
• Para conhecer o seu estado de saúde; 

• Para prevenir a transmissão ao parceiro (a); 

• Para prevenir a transmissão do HIV aos filhos; 

• Para iniciar o tratamento mais cedo; 

O teste de HIV é oferecido gratuitamente em todas 
as unidades sanitárias do nosso país.  

2) Como posso ler o resultado do teste?  
Para melhor perceber o resultado do teste de HIV, o  

conselheiro em ATS (Aconselhamento e Testagem de 
Saúde) deve, antes de mais, explicar ao paciente 
como o resultado poderá ser apresentado para que 
o paciente, por si só, possa mais facilmente ler e 
compreender o resultado.    

Quando a gota de sangue é colocada na lâmina e de  
seguida aparece um risco, significa que o resultado 
do teste de HIV é negativo. E quando a gota de  
sangue for colocada na lâmina e saírem dois riscos, 
isto significa que o resultado do teste é positivo.  

Caso a pessoa tenha sido exposta a uma situação de 
risco, recomenda-se que regresse a unidade sanitária 
para repetir o teste duas semanas e três meses de-
pois. Este período de espera entre o primeiro e o se-
gundo teste, é chamado de período de janela. Caso 
a pessoa esteja no período de janela ela deverá re-
petir o teste de HIV semanas depois do último teste.

• Aceitar o resultado e não pensar que está  
sozinho; 

• Conversar com a/o parceira/o sobre o resultado; 
• Convidar a/o parceira/o a fazer o teste; 
• Levar as crianças menores de 5 anos a um  

gabinete de testagem para fazerem o teste; 
• Usar preservativo nas relações sexuais para  

prevenir possíveis (ré) infecções; 
• Seguir com a recomendação médica; 
• Cumprir com o calendário das consultas; 
• Cumprir escrupulosamente com a medicação; 
• Não compartilhar os medicamentos com outras 

pessoas (esposo ou esposa), cada um deve ter os 
seus medicamentos; 

• Ter uma boa alimentação; 
• Não fumar e não consumir bebidas alcoólicas; 
• Manter-se sempre informado sobre a doença; 
• Partilhar a sua experiência com outras pessoas.

O que devo fazer caso o resultado 
do teste dê positivo?

O que deve fazer caso o resultado  
do teste seja negativo? 

• Ser fiel ao parceiro; 
• Usar preservativo nas relações ocasio-

nais; 
• Assegurar-se, que o parceiro seja fiel.

1
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Conhecimento: Tratamento

HIV – Vírus de Imunodeficiência Humana 

O tratamento inicia com o 
resultado positivo de HIV. 
 
Toda a pessoa que tiver o resultado do 
teste de HIV positivo deve iniciar o  
tratamento – e sempre continuar

3) O que são Anti-Retrovirais (TARV) ? 
Os Anti-retrovirais (TARV) são medicamentos que impedem a 

multiplicação do vírus dentro das células da pessoa  
infectada, reduzindo a quantidade do vírus no organismo, 
tornando a pessoa mais resistente as chamadas “doenças 
oportunistas”. 

O tratamento consiste na administração correcta dos medica-
mentos, e graças a estes a pessoa infectada consegue viver 
muito tempo, mas para tal, é importante que tenha  
presente o seguinte: 

• Os anti-retrovirais não matam, mas sim 
enfraquecem (isolam) o vírus, por isso, 
não curam; 

•  A pessoa que está em tratamento pode 
infectar outra pessoa caso pratique sexo 
desprotegido; 

• A pessoa infectada pode reinfectar-se 
caso não se proteja; 

• Os anti-retrovirais devem ser tomados 
sempre na hora certa, segundo acordado 
com o médico; 

• Não devem ser partilhados com outras 
pessoas, mesmo com a esposa. Nos 
casos em que o casal está em tratamento 
cada um deve ter os seus medicamen-
tos; 

• Não deixar acabar os medicamentos 
(deve voltar a consulta quando só tem 
poucos comprimidos).
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Actividade 1: Objectivo da aprendizagem
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HIV – Vírus de Imunodeficiência Humana 

No final das apresentações/discussões é  importante informar que uma pessoa com o vírus de HIV pode viver mui-
tos anos. Para isso, é importante que siga com as recomendações médicas e pratique sexo sempre com preservativo 
e tenha uma vida saudável. Tendo HIV sem saber e sem tratamento pode sempre infectar outras pessoas. 

O HI-Virus persiste, por isto é muito im por tante, continuar sempre o tratamento, mesmo quando sente melhor.  
Deve fazer o tratamento com os anti-retrovirais mais urgente possível — antes de chegar ao estado de SIDA.  

Uma pessoa com SIDA, significa que em algum momento o seu organismo perdeu a imunidade, contraindo outras 
doenças.  Pode melhorar tomando os medicamentos 

Objectivo 
Conhecer a diferença entre HIV e SIDA 

Conhecer as formas de transmissão

Metodologia 
debate em plenária 

Material necessário 
• Papel gigante/marcadores ou quadro/giz  

 

 
Passos

1. Peça um voluntário para dividir o quadro em dois 
e escrever as seguintes perguntas? 

• O que é HIV? 

• O que é SIDA? 

2. Convide os participantes a responder cada uma 
das perguntas, sem discutir ou corrigir; 

3. Depois alguns/algumas participantes terem res-
pondidos e pelo menos uma das respostas foi cor-
recta, pode mudar o abordagem: 

4. …peça a/os outra/os participantes, que expli-
quem a diferencia entre HIV e SIDA de uma ma-
neira, se como explicariam a algunas e alunos 
– na idade de 10 a 12 anos 
– na idade de 12 a 14 anos 
– na idade de 14 a 16 anos 

5. No fim, deixe as/os participantes avaliar as res-
postas e a maneira como foi explicado.  
– Confirme aos participantes a definição corecta 
(ver câpitulo: “Conhecimento: Definição”.)  

6. Pergunte, se há perguntas e responde as pergun-
tas ou pergunte se algum/a participante pode res-
ponder.

1

Preparação: „Conhecimento“ capítulos 1 .

1. Escreve no chat as duas perguntas: 

• O que é HIV? 

• O que é SIDA? 
2. leia as perguntas a/os participantes e pede a/o 

primeiro participante de dar sua explicação.  

3. Pede esta/e participante de nomear o partici-
pante seguinte, que deve dar uma explicação. 

… e adiante 

4. continua os passos 4 a 6 (campo braco na es-
querda). Sempre o/a participante que falou 
deve nomear a/o proxima/o participante… 

Versão Virtual

Notas para o Facilitador

• O que é a diferencia?

• O que é a diferencia?



1. Explique que o aperto de mão entre colegas – com 
um sinal do dedo indicador – significa contacto sexual 
desprotegido, e que a pessoa ficou infectada pelo 
HIV. 

2. Demonstre o aperto de mão, tocando muito rapida-
mente a palma da mão de um dos participantes com 
o seu dedo indicador. 

3. Explique aos participantes que alguém será tocado 
para representar o portador de HIV. 

4. Os participantes devem estar em movimento na sala 
apertando a mão uns aos outros repetetivamente. 

5. O/a faciltadora participa e toque um ou dois partici-
pantes com o aperto de mão. Este/a(s) participante (s) 
irá(m) repetir o movimento tocando à palma da mão 
de outros participantes. 
Este/as outra/os participantes, uma vez tocadas com 
o aperto de mau, devem começar de também tocar 

as maus das/dos outra/os com o aperto de mão. E 
assim sucessivamente. 

6. Acaba o movimento e peça as pessoas de se colocar 
num circulo.  

7. Convide a pessoa que você inicialmente tocou para 
se colocar no centro. 

8. Peça aos participantes cuja palma da mão foi  
tocada por esta pessoa, para se juntarem. 

9. Peça aos restantes participantes cuja palma da mão 
foi tocada por alguma das pessoas que estão no cen-
tro para se moverem para o círculo. 

10. De seguida coloque as seguintes questões: 
• Como se sentem as pessoas infectadas? 
• Como se sentiram as pessoas infectadas sabendo 

que infectariam as outras? 
• Como se sentem as pessoas que não ficaram infecta-

das?

36

Debate em plenária 

1. O/a facilitadora pergunte as/os participantes, quem já tive um “vírus “no com-
putador. Pergunte: 

– Como realizou que tive um vírus informático (Resposta pode ser: problemas 
com o computador, tive de reparar-lo, investir muito tempo) 

– Como  recebeu este vírus (Respostas: com flash drives USB ou por e-mails ou 
na internet) 

2. Discutindo com as/os participantes, que um vírus informatico não é visível e 
pode se atrair de várias maneiras. Muitas vezes, não se vê logo, que o com-
putador pode ter um vírus.  Pode se transmitir este vírus – sem querer – a ou-
tros computadores de amigos e colegas. Depois, os computadores dela/es 
repetem estes problemas. Sem fazer um teste com uma aplicação anti-virus 
não se pode identificar e tratar o vírus. 

3. Leva as/os participantes a conclusão: O vírus informatico é como o HIV: Não 
se vê e transmete-se sem querer. Precisa-se fazer teste, para poder tratar. A 
diferência é, que o bem-estar de uma pessoa é muito mais importante que o 
de um computador.

Versão Virtual

Actividade 2: Jogo do Aperto de Mão 

HIV – Vírus de Imunodeficiência Humana 1

Objectivo 
Demonstrar que a infeção com o HIV não é visível e como se propaga de forma rápida.

Metodologia 
• Jogo participativo  

Notas 
A explicar no fim do jogo e 
durante a discussão: 
As pessoas infectadas pelo 
HIV não podem ser identifi-
cadas apenas através de um 
olhar. O acto de infecção não 
é visível e não deixa marca. É 
importante esclarecer que a 
multiplicidade de parceiros 
pode levar à disseminação 
da infecção, quando não re-
flectimos nos actos que pra-
ticamos, e se não utilizamos 
protecção. Além disso, é im-
portante reflectir sobre a ra-
pidez com que a infecção se 
expande. 

Explique que vamos fazer um jogo de aperto de mão. 
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Actividade 3: Jogo do António 

HIV – Vírus de Imunodeficiência Humana 

Nota para o Facilitador
O/a facilitador/a pode incluir as se-
guintes perguntas e mensagens na 
debate. Como podemos prevenir a 
transmissão do HIV? 

• Ser fiel ao parceiro; 

• Usar preservativo nas relações 
ocasionais; 

• Conversar com o parceiro (a) para 

fazer o teste de HIV; 

• Tratar as ITS´s o mais cedo possí-
vel; 

• Levar consigo uma lâmina nova 
quando for ao curandeiro; 

• Não partilhar a mesma lâmina 
com outros membros da família 
quando for ao curandeiro; 

• Em caso de acidente, use plástico 
para socorrer as vítimas, caso não 
tenha luvas descartáveis; 

• Caso esteja grávida aceite fazer o 
teste de HIV na CPN;    

• Faça o teste de HIV. 

Objectivo 
Perceber a interacção da economia 
local para reconhecer o impacto de 
um caso singular de HIV na econo-
mia local. 

Metodologia 
Jogo do António – usando uma histó-
ria mostra-se a interdependência de 
pessoas e a importância de cuidar de 
sua saúde e da saúde de outros.

Material necessário 
• Uma corda ou um fio de 

pelo menos 8 metros. 

• 8 Voluntários.

1

Preparação: Desde vai usar mensagens em vez de uma 
corda, deve deve garantir, que as/os participantes 
tem os contactos das/dos outra/os participantes. AL-
ternativamente pode enviar o chat da aplicação da 
sua video-conferencia. 

1. Define 8 pessoas e segue os passos 1 a 3. 

2. Em vez de uma corda, usa mensagens: cada caracter 
deve enviar o seu parágrafo da história ao próximo 
caracter.  

… vide as caixas azuis na História do António no versa 
da página

Versão Virtual

Passos
1.  Identifica 8 pessoas. Da os nomes seguintes a 

cada uma das pessoas: (1) António, (2) Professor, 
(3) Mecanico, (4) Cabeleira/o, (5) Banqueira/o, 
(6) dona/o do quiosque,  (7) filha/o, (8) ser-
vente. 

– Se o grupo de participantes for maior, devide o 
grupo em 2 grupos e cada grupo realiza o jogo. 

2. Leia a história no verso da página. A corda pasa 
de uma pessoa a próxima pessoa mencionada 
por cada parágrafo. 

3. Termine o jogo colocando aos participantes as 
seguintes perguntas para motivar um debate: 

1. O que é que o jogo nos quis demonstrar? 
2. Pode perguntar os vários caracteres da his-

tória: O que se passava, se este caracter 
nnao for disponível, porque for doente? 
Qual seria o impacto para as/os outra/os con-
sequentamente? 

2. Como podemos prevenir a transmissão do 
HIV?
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Actividade 3: Jogo do António 

HIV – Vírus de Imunodeficiência Humana 

O António tem 23 anos e olha para a sua família en-
viando-os para a escola.  

(a corda passa do António a/o professor/a)  

O/a professor/a está tentando fazer um emprestimo 
no banco de modo a reparar o seu carro. 

(a corda passa do/da professor/a para o mecânico)  

O mecânico usará o dinheiro que obteve da  
reparação do carro do professor... 

(a corda passa a/o professor/a)  

...para arranjar a sua casa... 
(a corda / mensagem  passa a/o servente) 

...que por sua vez vai comprar rebuçados para as 
suas crianças do quiosque. 

(a corda  / mensagem passa a/o dona/o da/o quiosque)  

Quando o quiosque esgota os seus bens, ele usa o te-
lefone do António para encomendar o seu stock e a car-
rinha do mecânico para levantar as mercadorias do 
armazém. 

(a corda / mensagem passa ao António)  
Quando o dono do quiosque está usando o telefone 
do António ele encontra-se com a cabelereira... 

(a corda / mensagem passa à/o cabeleira/o)  
...com quem tem uma marcação regular. A cabelereira 
diz-lhe que não se está sentindo bem. Foi a clínica le-
vantar alguns medicamentos. Ela viu o António na clí-
nica também falando com a irmã de caridade. 

(a corda / mensagem  passa ao António) 
Enquanto a cabelereira e o dono do quiosque estão fa-
lando, uma chamada do banqueiro vem para o tele-
fone de António ...  

(a corda / mensagem passa à/o banqueira/o) 
... a deixar uma mensagem para o professor da escola.  

(a corda / mensagem passa a/o professor/a) 
Ele deve ir assinar alguns papeis para obter o seu em-
préstimo. O António... 

(a corda / mensagem passa  Antonio)  
...pergunta à cabelereira para pedir o professor para 
vir receber a mensagem tão cedo quanto poder. 

(a corda / mensagem passa a/o professor/a) 
Quando ele vem, ele corre para o mecânico... 

(a corda / mensagem passa para o mecânico)  
...a dar-lhe as boas novidades e decide visitar a cabe-
lereira para celebrar a obtenção do seu  
empréstimo. 

(a corda / mensagem passa à/o cabeleira/o) 
A cabelereira usa o dinheiro para comprar alguma fa-
rinha do quiosque ... 

(a corda / mensagem passa a/o dona/o da/o quiosque) 
...para fazer um bolo para celebrar a matricula da filha. 

(a corda  / mensagem passa à/o filha/o) 
A filha foi muito ajudada em Matemática, recente-
mente, pelo seu professor, que ele muitas vezes pediu 
ajuda, mesmo aos fins de semana.   

(a corda / mensagem passa a/o professor/a) 

Coloque a pergunta aos participantes: Será, que o  
António tem SIDA?  
O que acontece com os outros, se agora o António  
ficaria muito doente e não poder sair da casa nem comu-
nicar com as/os outra/os? 
O António deixe cair a corda. Já não pode ser parte activo 
da rede.

1

O António envie as duas linhas seguintes como uma 
mensagen ao professor/a*

* Em vez de pasa a corda, as/os participantes 
enviem cada vez as linhas seguintes da his-

tória como mensagem a/o próxima/o participante

a/o mecâncio envie uma mensagen a/o professor/a

O/a professor/a envie as duas linhas seguintes 
como uma mensagen ao  mecânico*

História para o do António
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Actividade 4: PTV – Prevenção da Transmissão Vertical –  
da transmissão da mãe para o bebé

HIV – Vírus de Imunodeficiência Humana 1

1. Coloque várias folhas de papel em cima das mesas. 
2. Crie até 3 grupos de trabalho (3-6 membros). 

3. Para cada mesa/grupo: 
• nomeie uma pessoa responsável; 
• escreva as perguntas acima  

mencionadas (na preparação). 
4. Cada grupo está numa mesa e discute a pergunta 

escrita. Todos escrevem ou desenham ideias no 
papel (poucas palavras, não escrevam frases lon-
gas!). O responsável da mesa é o/a moderador/a e 
assegura, que as ideias fiquem escritas/desenhadas 
no papel. 

5. Após 5-10 minutos, cada grupo desloca-se para a 
próxima mesa. Por exemplo o grupo de mesa 1 vai 
para mesa 2; o grupo de mesa 2 vai para mesa 3, 
etc. 

• Só ficam na mesa, os responsáveis de mesa; 
• Explique brevemente ao novo grupo o tema do 

debate. 
6. A duração é no máx 45 minutos, até que cada grupo 

tenha circulado em todas as mesas. Só os respon-
sáveis das mesas permanecem nas mesas (não cir-
culam). 

7. No final, cada responsável apresenta o papel da sua 
mesa ao plenário e resume a discussão, pronun-
ciando os pontos mais importantes.

Passos

Preparação: ver o capítulo“Conhecimento”. O/a facilitador/a 
pode criar algumas perguntas relacionadas com o género, a 

saúde e educação. Escreva cada uma das perguntas num papel gi-
gante (ver caixa vermelha nesta página). 

Exemplos de perguntas (para escolher) 
1 “Quais são as consequências da infecção pelo HIV 

na mulher grávida?” 
2  “Quais são as consequências da infecção pelo HIV 

para o bebé?” 
3 “Vantagem do TARV para mulher grávida?”

Versão Virtual 
Preparação: prepare canais/sub-gru-
pos com 4-6 participantes e coloque 
em cada grupo um documento com as 
perguntas exemplos (caixa cinzenta). 
Na sessão envie a pergunta colocada 
no canal/sub-grupo as/os participantes 
dos grupos para que possam debater.

Objectivo 
Resumir desafios 
e desenvolver so-
luções 

Metodologia 
“Café do mundo”

Material necessário 
quadro escolar e giz ou 
papéis gigantes e cane-
tas / marcadores 

Notas para o/a Facilitador/a
Respostas que devem surgir nas mesas. 
Riscos: 
• A mãe e o bébé podem contrair infecções e outras 

doenças e infeções oportunistas; 
• Resistência aos medicamentos (anti-retrovirais); 
• Prematuridade; Risco elevado de complicações du-

rante a gravidez; 
• Estigma, 
• Transmissão vertical de mãe para filha/o; 
• Baixo peso ao nascer; nado morto. 
Vantagem TARV: 
• A transmissão vertical (TV) reduz até menos de 2% 

nas mulheres em TARV por longo prazo; 
• Protecção contra TV em gravidezes futuras; 
• Prevenção de TV durante a amamentação; 
• Prevenção de doenças relacionadas à alimentação 

do bebé (desnutrição infantil, diarreia e doenças 
respiratórias); 

• Redução da mortalidade materna; 
• Redução do número de órfãos. 



Actividade 5: Como é que (não) se transmite o HIV? 

Os pontos nos quais as 
pessoas derem respostas 
incorrectas podem ser ex-
plorados numa discussão 
mais aprofundada depois 
do jogo. No fim, conso-
lide a informação.  

Objectivo 
Aprender de forma interactiva como 
ocorre a transmissão pelo HIV 

Material necessário 
Papel gigante/marcador  
ou giz/quadro1.  Peça aos participantes para for-

mar um círculo 

2. Esclareça as regras dando as se-
guintes orientações: 

3. Leia em voz alta algumas afirma-
ções. Se vocês concordam com a 
afirmação levantem o braço. Caso 
considerem a afirmação falsa, 
não levantem o braço. 

Não escreva “Sim” e “Não” nos pa-
rênteses – estas servem só para o 
facilitador / Ponto Focal para saber 
a resposta correcta.

Nota

Perguntas: O HIV pode ser transmitido por: 

Transfusão de sangue infectado ……… 

Picadas de mosquito ou de outros insectos  … 

Relações sexuais sem protecção ……… 

Drogas injectáveis com material infectado  

Beijo ………………………………………………… 

Assoar o nariz e tossir ……………………… 

Ferimento por material cortante não esterili-
zado  

Transmissão de mãe infectada para o bebé)  

Compartilhar toalhas ………………………… 

Abraço ……………………………………………… 

Beber no mesmo copo …………………………

HIV – Vírus de Imunodeficiência Humana 1

Versão Virtual 
Numa página/slide de Powerpoint ou 
num „quadro branco“ insira a tabela se-
guinte com 12 queixas-de-texto com um 
„X“ por cima. Toda/os participantes 
abrem este ficheiro: assim, toda/os 
podem mover as caixinhas „X“ na coluna 
de „sim-pode“ ou „não-falso“.

√

√
√

√
so se a mae 
não é em tra-
tamento

X

X
X

X
X
X

falso, 
não pode 
infectar-
se

sim, pode  
infectar-se

Passos
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Sequência 5: Testagem

HIV – Vírus de Imunodeficiência Humana 

Nota para o Facilitador

Objectivo 
Todas as pessoas deveriam ter o hábito de testar a sua saúde, pelo menos uma 
vez por ano; melhor cada vez depois ter estado numa situação que pode favorecer 
a transmissão de HIV (partilha de lâminas, sexo desprotegido, rituais).  

Neste momento gostaríamos de convidar as/os participantes a reflectir sobre o 
medo de fazer ou não fazer o teste de HIV. 

a) Reflectir sobre a autoconfiança de fazer o teste de HIV 

b) Persuadir as/os participantes a considerarem o aconselhamento e a testa-
gem como parte da vida 

Metodologia 
Trabalho em grupo 

Material necessário 
• Papel gigante / 
Quadro 

• Marcadores / Giz 
• (Material usado para 

fazer teste de HIV) 
• Material IEC 

1

Passos
1. Divide os participantes em grupos  

(3 a 6 membros cada grupo) 

2. Deixe os grupos discutir e trabalhar 
durante 15 minutos; 

3. Peça a cada grupo para apresentar o  
trabalho; 

4. Encoraje aos outros grupos a com-
pletarem as respostas; 

5. No final reforce as repostas na base 
dos capitulos “Conhecimento”: 

• Quanto mais cedo conhecer o seu  
estado tem mais vantagens de evitar 
chegar ao estado de doente. 

• O estigma de pessoas vivendo com 
HIV (PVH)  tem o efeito, que algu-
mas pessoas não fazem o teste de 
HIV. Assim, não sabendo seu estado, 
estas pessoas podem transmitir o 
vírus. Por isto, as pessoas, que ex-
cluem PVH tem também uma res-
ponsabilidade sobre a propagação 
do HIV. 

• Ninghuem deve ter medo de fazer o 
teste. Ao contrário: fazer teste de HIV 
é signal de responsabilidade, auto-
nomia e auto-estima.

Esta actividade pode se realizar junto com um técnico de saúde, 
por exemplo de um posto de saúde mais próximo.  

Nota para o Facilitador
Informações chaves são: Conhecer o seu estado de saúde; Prevenir 
a transmissão a/o parceira/o; Prevenir a transmissão do HIV aos fi-
lhos; Iniciar o tratamento mais cedo

Possiveis perguntas são: 
• Porquê é importante fazer o 

teste? 
• Qual a vantagem de uma pessoa fazer o 

teste? 
• Como posso ler o resultado do meu 

teste? 
• O que devo fazer caso o meu teste dê 

positivo? 
• O que deve fazer caso o meu teste dê negativo?

Versão Virtual 
Preparação: prepare canais/sub-grupos com 4-6 participantes e colo-
que em cada grupo um documento com as perguntas exemplos (caixa 
cinzenta). Na sessão envie a pergunta colocada no canal/sub-grupo 
as/os participantes dos grupos para que possam debater e preparar 
uma apresentação neste documento preparado.
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HIV – Vírus de Imunodeficiência Humana 

Sequência 7: Perguntas e Respostas – Resumo do debate

Objectivo 
Consolidar de forma resumida o conhecimento adquirido nesta sessão. 

Material necessário 
• Uma bola

  Perguntas 

• Pode citar uma forma de transmissão do HIV? 

• Pode nos dizer uma forma de prevenção do HIV? 

• Quais são os comportamentos que aumentam o risco 

de transmissão de HIV? 

• Qual é a vantagem para a pessoa que faz o teste HIV? 

• Se o teste do HIV for positivo, o que a pessoa deve 

fazer? 

• Diga um elemento da vida positiva? 

• Se a pessoa for seropositiva, diga uma forma de evi-

tar transmitir o HIV para o seu filho? 

• Se o teste do HIV for positivo, o que a pessoa deve 

fazer? 

• Pode citar uma outra forma de prevenir o HIV?

1

Versão Virtual 
Opção 1: Cree um quiz, p.ex. com 
GoogleForms ou Mentimeter (ver 
capitulos sobre as metodologias, 
pág. 17 a 19), usando as perguntas 
na quaixa cincenta. 

Opção 2: partilha cada uma per-
gunta com 1 a 2 participantes 
(p.ex. por messenger / WhatsApp) 
e pede uma resposta até uma data 
limite.

Opção 3: No fim da 
sessão virtual nomea 
uma pessoa e coloque 
a primeira pergunta. 
Depois da resposta, 
pede este participante 
de nomear a próxima 
pessoa  – e lê a se-
gunda pergunta. E 
assim  em andiante.

1. Os/as participantes formam um cír-
culo. 

2. O/a facilitador / Ponto Focal – ou um 
das/dos participantes – fica fora do cír-
culo, com as costas voltadas para o cír-
culo (de maneira a não ver o grupo). 
O/a facilitador/a toca um ritmo, aplau-
dindo. 

3. As/os participantes, no mesmo mo-
mento, lançam a bola de um ao outro 
continuamente.  

4. De repente o facilitador deve parar 
com os aplausos e colocar uma das 
seguintes perguntas (ver caixa cin-
zenta). 

5. A pessoa que neste momento tem a 
bola deve responder a pergunta.  

6. Quando a pergunta for respondida, 
as/os participantes devem continuar 
a lançar a bola de um/a para outro/a 
e o/a facilitador/a continua a tocar o 
ritmo. Depois de algum tempo, inter-
rompe novamente o ritmo e o/a par-
ticipante, que nesse momento tiver a 
bola, deve responder a pergunta. 

7. Assim continua por algum tempo.  

8. Todas as perguntas podem ser repe-
tidas, desde que, em cada caso haja 
várias respostas válidas. Um/a técnico 
de saúde pode ajudar a avaliar se as 
repostas estão correctas. 

Passos
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ITS 
Infecções de Transmissão Sexual

2

Conhecimento

Preparação

Seqências

Neste capítulo pretendemos que os participantes conheçam as ITS mais 
comuns, seus sintomas, consequências quando não tratadas e ainda o que 
deve fazer quando suspeita que está infectado. Uma ITS aumenta o risco 
de transmissão do vírus HIV, quando um dos parceiros está infectado. 

Objectivo do capítulo  

Material IEC
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HIV – Vírus de Imunodeficiência Humana 

Sequência 8: Fecho da sessão

Notas para o Facilitador
Comunique a data do próximo encontro, caso já tenha uma 
prevista. 

 Informe sobre os locais onde poderão fazer o teste de HIV. 

Recorde os participantes de depositarem o papel na caixa 
de votação, sobre a pergunta “fez o teste de HIV nos últimos 
12 meses ?”. Esta informação é anónima. Não se pretende 
saber quem fez o teste e quais foram os resultados. O  
importante é só saber, quantas pessoas fizeram teste  
durante os últimos 12 meses. 

Escreve o link de internet no quadro e aconselhe os parti-
cipantes a visitarem esta página web para obter mais  
informações: www.ponto-focal-mz.org 
Recorde sempre os participantes que devem assinar a lista 
de presenças. 

Objectivo 
Fechar a sessão num ambiente 
harmonioso

Metodologia 
Termine a sessão convidando os participantes a tomarem parte do próximo debate e a aderirem ao teste 
de HIV, promovido pelo MISAU na sala ao lado. 

Te
st 

HI
V

co
nt
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s

linkes  

internet

mate
rie

l 

IE
C 

Assistëncia 

Social (PAS)Planeamento 

Familiarwww.ponto-

focal-mz.org

Material necessário 
• Lista de presenças  

• Caixinha da votação 

Tempo  
10 mn

Test  
HIV ?
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ITS — Infecções de Transmissão Sexual2

Preparação: Exemplar de agenda para uma sessão

Descrição da sequência Comentários para o facilitador

Discuta as vantagens do uso cor-
recto do preservativo masculino. 

RECURSOS: 

14 cartolinas. Em cada cartolina deve estar escrita uma  
frase.  

PASSOS:  

Primeiro pergunte aos participantes se há quem tem o  
domínio do uso correcto preservativo masculino. Convide 14 
voluntários para participar numa demostração (Sequência 3 
na página 41).

Facilitador :  
• Ponto Focal

Uso correcto  
do preservativo 

20 mn

Resumo do tema e as informações 
chave.

Perguntas e Respostas RECURSOS: 

Perguntas e respostas em plenária e escrever as 
 respostas correctas no quadro. 

PASSOS:  

Faça um resumo do que foi debatido. Os participantes devem 
conhecer os nomes, sinais e sintomas de algumas ITS´s, as 
consequências do não tratamento e por último, os meios de 
prevenção. 

Facilitador :  
• Ponto Focal 
• Técnico de Saúde 

Termine a sessão questionando 
aos participantes sobre o que acha-
ram do tema e convide-os a parti-
cipar do próximo debate. É 
igualmente importante encorajar 
os participantes a fazerem o teste 
de HIV promovido pelo MISAU.

Fecho da sessão RECURSOS : 
Lista de presenças;  
Caixinha da votação 

PASSOS: 

Recorde sempre os participantes 
que devem assinar a lista de  
presenças e a depositar a resposta 
na caixinha da votação. Convide-os 
a fazer o teste de HIV, após, o  
debate. Sirva-lhes a caixa com  
preservativo e convide-os ao lanche.

Facilitador :  
• Ponto Focal

15 mn

10 mn

Seq. 3

Seq. 4

Seq. 5

Presenças
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ITS — Infecções de Transmissão Sexual 2

1) O que são ITS? 
A expressão Infecções de Transmis-

são Sexual ou “ITS” é usada 
para denominar todas as  
infecções transmitidas essen-
cialmente através do acto  
sexual, ou seja, durante uma 
relação oral, vaginal ou anal sem 
protecção.   

As ITS afectam o aparelho genital  
masculino assim como o feminino, 
sendo, por isso, também chamadas 
de “infecções do aparelho genital”. 

As infecções do aparelho genital femi-
nino incluem as sexualmente  
transmissíveis e as derivadas, como 
por exemplo, o aborto ou o parto 
feito em condições de assepsia. 

 

Algumas das ITS´s, como sífilis, a hepatite B e a infecção 
pelo HIV, podem afectar outras partes do corpo  
humano, tais como: os olhos, a boca, o sistema  
nervoso, o recto ou o aparelho urinário.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 
mais de um milhão de pessoas contrai anualmente 
uma infecção de transmissão sexual (ITS). A OMS  
estima também que cerca de 357 milhões de  
pessoas são infectadas com uma das quatro das ITS 

mais comuns, como a candi-
díase, gonorreia, sífilis e  
tricomoníasis e 500 milhões 
de pessoas tem uma infecção 
genital com herpes simples. 
As ITS´s têm um impacto 
muito grande na saúde da 
população em geral, nas mu-
lheres e bebés recém-nasci-
dos em particular. 

• Sífilis,  
• Gonorreia,  
• Cancro mole,  
• Herpes genital,  
• Condiloma,  
• Candidíase  

vaginal e oral,  
• HIV, 
• Papiloma 

humano, 
• Cancroide, 
• Granuloma 

inguinal, 

• Ureaplasma,  
• Micoplasma, 
• Condiloma acumi-

nada (verrugas 
genitais), 

• Tricomoniasis, ...

As ITS mais comuns são: Quais os sintomas de ITS mais  
comuns em homens e em mulheres? 

•  Feridas que aparecem nos órgãos genitais; 
• Corrimentos ou pus na vagina e pénis e, 

em alguns casos têm cheiro forte e  
nauseabundo; 

• Borbulhas nos órgãos sexuais, às vezes  
coceira ou irritação; 

• Comichão, ardor e sensação de queima-
dura ao urinar ou durante a relação sexual;  

•  Dor ou mal-estar: em baixo do umbigo 
 (na parte mais baixa da barriga); 

•  Urina com sangue;  
• Também é possível não sentir nada

Identifica-se com algum dos casos  
acima descritos? 
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ITS — Infecções de Transmissão Sexual2

3)O que fazer quando uma pessoa-
suspeita que contraiu uma ITS?  

1. correndo algum sintoma, procure o Ser-
viço de Saúde mais próximo da sua resi-
dência e cumpra com as recomendações 
médicas;  

2. Leve a sua parceira ou o seu parceiro 
para fazer o exame médico; 

3. Converse com a(s) pessoa(s) com quem 
você mantém ou manteve relações se-
xuais, para que elas/eles também procu-
rem um serviço de saúde; 

4. Evite relações sexuais durante o período 
da doença ou use sempre o preserva-
tivo;  

5. Evite tratar sozinho ou com medicamen-
tos indicados por balconista de farmá-
cias, parentes e amigos não 
qualificados; 

Quais são as consequências de uma 
ITS não tratada?  
• Esterilidade (não conseguir 

ter filhos) 
• Abordo  
• Parto prematuro  
• Morte prematura do bebé 
• Criança que nasce com problemas   

de saúde  
• Cancro do colo do útero  
• Cegueira, causada pela gonorreia  
• Doenças da pele, nos ossos e na vista 

Queda (disfunção sexual) dos órgãos geni-
tais 

• Queda dos órgãos genitais 
• Aumenta o risco de contrair o HIV 

2) Tratamento e cura das ITS´s  
Alguns vírus como o HIV, hepatite B e herpes não têm cura, mas 

os sintomas podem ser reduzidos ou atenuados com me-
dicamentos. A Sífilis, gonorreia, o cancro mole, as infecções 
por uretrites não gonocócicas, são causadas por bactérias e 
podem ser completamente curadas. Uma ITS aumenta o 
risco de transmissão do HIV, quando um dos parceiros está 
infectado e faz sexo sem protecção.

3) O que fazer quando uma pessoa-
suspeita que contraiu uma ITS?  

1. correndo algum sintoma, procure o  
Serviço de Saúde mais próximo da sua  
residência e cumpra com as recomenda-
ções médicas;  

2. Leve a sua parceira ou o seu parceiro para 
fazer o exame médico; 

3. Converse com a(s) pessoa(s) com quem 
você mantém ou manteve relações  
sexuais, para que elas/eles também  
procurem um serviço de saúde; 

4. Evite relações sexuais durante o período 
da doença ou use sempre o preservativo;  

5. Evite tratar sozinho ou com medicamentos 
indicados por balconista de farmácias,  
parentes e amigos não qualificados; 

4) Como prevenir uma ITS ?  
Como o nome sugere, as doenças são transmitidas através ou via contactos sexuais. Assim, a melhor forma de  

prevenir a transmissão de uma ITS, é usar correctamente o preservativo masculino ou feminino nas relações 
sexuais. Outras formas de prevenção são: a redução de número de parceiros e fidelidade. Fazem parte da lista 
dos cuidados a ter, o reforço da higiene pessoal. 

Para o caso dos homens aconselha-se a adesão à circuncisão masculina como uma das forma de redução dos riscos 
da contaminação pelas ITS´s e do HIV.  
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Sequência 1: Avaliação do conhecimento sobre as ITS
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ITS — Infecções de Transmissão Sexual 2

Objectivo 
O técnico de saúde deve ter 
uma percepção sobre o conhe-
cimento dos participantes.  
A discussão nos 5 grupos 
sobre as 5 perguntas motivará 
o interesse no tema. 

Material necessário 
• Molde de pénis; 
• Preservativos; 

• 5 Papéis gigantes, 5 mar-
cadores pretos ou azuis, 
bostik para colocar os pa-
péis na parede 

Tempo  
20 min : 

•  15 minutos para responder 
as perguntas  

•  5 min para ler as respostas 

Metodologia 
Escreva cada pergunta abaixo numa folha de 
papel gigante:  

• Quais são as ITS´s que conheces? 
• Quais são os sintomas das ITS´s mais  

comuns nos homens? 
• Quais são os sintomas das ITS´s mais  

comuns em mulheres? 
• Quais são as consequências de uma ITS não 

tratada? 

O que fazer quando suspeita que está com uma 
ITS? 
Entregue uma folha de papel gigante a cada 
grupo, para colocarem as respostas. 10 minutos 
depois certifique se todos os grupos responderam  
as perguntas no tempo estabelecido.  
 

  
Convide cada grupo a apresentar as suas respos-
tas em plenária. No fim de cada apresentação, o 
técnico de saúde deve dizer as respostas correctas 
e fazer alguns acréscimos ou comentários.
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Notas para o Facilitador
• Forme os grupos fazendo, 

por exemplo, a contagem 
1,2,3. As pessoas com o 
mesmo número juntam-se 
para formar um único 
grupo, por exemplo: todos 
que contaram “1” formam 
um grupo e todos que con-
taram “2” formam um outro 
grupo e assim em adiante;  

• Distribua as folhas aos gru-
pos, mas antes leia as per-
guntas e certificar que os 
participantes entenderam.  

• Explique que é importante 
discutir e escrever as  
respostas de consensuais; 

• Não interrompa a apresenta-
ção para fazer comentários 
ou correcções. No fim de 
cada apresentação, o técnico 
de saúde deverá clarificar e 
dar mais substância as 
 informações.  

Faça a consolidação da informa-
ção no fim do debate.  

1. Forme 5 grupos. 

2. Entregue a cada grupo uma folha com as 
perguntas.  

3. Deixe um membro do grupo ler em voz 
alta, a pergunta escrita no papel gigante 
destinada ao seu grupo. Peça aos parti-
cipantes para escreverem as respostas 
depois de encontrem consenso sobre as 
perguntas.  

4. Deixe os grupos discutir durante 10  
minutos.  

Se tivermais tempo: Peça aos grupos 
para passarem as folhas para outro grupo 
para acrescentar as respostas  

5. Passados 10 minutos termina o trabalho nos 
grupos. 

6. Assegure-se que todos os grupos responderam 
as perguntas.  

 

7. Peça a um membro de cada grupo para apresen-
tar o trabalho. 

8. Coloque as folhas na parede para que todos  
possam ver.  

9. Peça ao técnico de saúde para reforçar as respos-
tas sobre as ITS´s. 

Passos
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ITS — Infecções de Transmissão Sexual 2

Sequência 2: Debate sobre as ITS´s entre o Técnico de Saúde e 
      os Participantes 

Objectivo 
No fim do debate os participan-
tes devem saber: 

1. O que é uma ITS  
2. Nomes das ITS´s mais  

comuns 
3. Alguns sintomas das ITS´s 
4. Consequências das ITS´s  

não tratadas  
5. Formas de prevenção das 

ITS´s 

Material necessário 
• 4 Fotos das ITS’s mais  

comuns (aqui neste  
manual – material IEC) 

• Imagens de como usar o 
preservativo feminino 
(PSI) 

• Preservativos masculinos 
e femininos 

Tempo  
45 min

Metodologia 
O técnico de saúde  
partilha as imagens das as 
ITS´s com os participantes. 

Notas para o Facilitador
O Técnico de Saúde explica a preven-
ção e o impacto das ITS, usando o ma-
terial IEC no fim deste capítulo.

preservativo feminino
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Informações chave são: 

1. As ITS´s são infecções provocadas por um vírus, 
que normalmente é transmitido durante ou 
através do acto sexual não protegido. Algumas 
ITS´s não têm cura, mas os sintomas podem ser 
minimizados com medicamentos. A presença de 

uma ITS aumenta o risco de infecção ou trans-
missão do HIV 

quando um 
dos parceiro 
está infec-
tado;  

2. As ITS´s 
mais comuns 
são: Sífilis, go-
norreia, cancro 

mole, herpes 
genital, condiloma, candidíase vaginal, oral e o 
HIV. Para além destas, existe ainda a papiloma 
humano, Chancroide, Granuloma inguinal, 
Ureaplasma, Micoplasma, Condiloma acumi-
nada (verrugas genitais) e Tricomoniasis; 

3. Uma ITS pode manifestar-se através de fe-
ridas que aparecem nos órgãos geni-
tais, corrimentos ou pús na vagina 
e pénis, urina acompanhada de 
sangue. Em alguns casos, 
têm cheiro forte e nausea-
bundo, borbulhas nos ór-
gãos sexuais, irritação ou 
comichão, ardor e sensação de 
queimadura ao urinar ou durante o 
acto sexual. Também pode causar dor ou 
mal-estar em baixo do umbigo, “na parte 
mais baixa da barriga”. Mas, também é possível 
que a pessoa que tem uma ITS não sinta nada; 
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4. Uma ITS não tratada pode provocar esterili-
dade (não conseguir gerar filhos), abortos, 
partos prematuros, morte prematura do 

bebé. E ainda, que as crianças nasçam 
com problemas de saúde, cancro do 

colo do útero, cegueira causada 
pela gonorreia, doenças de 
pele, nos ossos, queda dos  
órgãos genitais (disfunção  

sexual) e o aumento do risco de 
contaminação pelo o HIV; 

5. A melhor forma de prevenir uma ITS é 
através do uso correcto do preservativo, 
masculino ou feminino nas relações  
sexuais. O reforço da higiene pessoal, a  
circuncisão masculina, a fidelidade são 
meios que contribuem para a diminuição 
da contaminação das ITS. 
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Sequência 3: Uso correcto do preservativo (masculino e feminino) 

ITS — Infecções de Transmissão Sexual 2

Objectivo 
Demonstrar como usar correc-
tamente o preservativo mascu-
lino, discutir as vantagens da 
prevenção das ITS´s e do HIV.

Metodologia 
Dinâmica 

 

Tempo  
20mn

Material necessário 

Prepare 14 cartolinas um dia 
antes. Em cada cartolina  
escreva uma frase do exemplo 
baixo, com letras bem visíveis 
(mas sem os números): 

• Ter o preservativo consigo (1) 
• Verificar a data de validade (2) 
• Chegar a acordo com o parceiro sobre o 

uso do preservativo (3) 
•  Ter erecção (4) 
• Abrir a embalagem do preservativo com 

cuidado (5) 
• Apertar por fora o topo do preservativo 

(6) 
• Desenrolar o preservativo com cuidado 

(7) 
• Fazer sexo (8) 

• Obter prazer até ejacular (9) 
•  Tirar o pénis com cuidado pegando no 

preservativo e no pénis ao mesmo 
tempo (10) 

• Ter cuidado para não derramar o  
esperma (11) 

• Remover o preservativo do pénis (12) 
•  Deitar o preservativo num lugar onde 

as crianças não possam apanhar  
(exemplo: latrina) (13) 

• Abrir outro preservativo se quiser 
repetir (14) 

Ter o preservativo 

consigo

Chegar a acordo 
com o parceiro 

sobre o uso do pre-
servativo 

Verificar a data de validade

Deitar o preserva-
tivo num lugar 

onde as crianças 
não possam apa-

nhar (exemplo: la-trina

Apertar por fora o 

topo do preserva-

tivo  

Ter cuidado para 

não derramar o es-

perma 

Remover o preser-vativo do pénis  
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Identifica-se com 
algum dos casos  

Notas para o Facilitador
1.  Use o espaço exterior caso a sala seja pequena; 
2. Peça aos outros participantes para corrigirem as  

posições;  
3.  Não ajude o grupo. Motive a discussão entre eles; 
4. Observe se os supervisores estão atentos ao jogo; 
5. Com ajuda da sua lista, verifique se a fila está  

correcta;  
Pergunte se o jogo terminou. Pergunte aos outros 
participantes se concordam com a ordem. Peça aos 
participantes que corrijam as posições, caso ainda 
persista o erro;  

6. Facilite a discussão sobre as diferentes “estações” 
sobre o uso correcto do preservativo, colocando 
questões como:  

7. Porquê apertamos o preservativo no topo? 
8. Porquê que em alguns casos o preservativo  

rasga-se?  
9. Se o preservativo rasga-se durante o acto sexual, o 

que deve ser feito?  
10. Fale sobre os receios existentes em torno do uso do 

preservativo e procure apresentar um contra  
argumento. 

No final convide um participante para fazer a demons-
tração. Usando um molde de pénis (garrafa de água 
500ml ou um pau) e um preservativo. 

1. Peça 14 voluntários e convide-os a 
virem para frente da sala; 

2. Deixe que cada participante escolha 
uma cartolina sem ver o que está  
escrito; 

3. Convide os participantes a formarem 
uma fila para que descrevam, a ordem 
correcta de como usar o preservativo; 

4. Deixe-os discutir por alguns minutos 
sobre a sua ordem; 

5. Quando a fila estiver pronta, pergunta 
alguns membros por que estão  
naquela posição;  

6. Convide os supervisores, a colocarem 
a ordem correcta do uso do preserva-
tivo, caso não esteja correcta. 

Passos
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ITS — Infecções de Transmissão Sexual 2

Sequência 4: Perguntas e Respostas – Resumo do debate

Objectivo 
Consolidar de forma resumida 
o conhecimento adquirido 
nesta sessão. 

Metodologia 
Resuma, o que foi discutido de maneira interac-
tiva, colocando por exemplo, perguntas como: 
Quais são as ITS´s que conhecem?  

Quais são os sintomas de uma ITS?  
Quais são as consequências da falta de tratamento 
e quais os métodos de prevenção?

Material necessário 
• marcadores e papel  

gigante ou giz e qua-
dro de escola 

 

 

Tempo  
15 mn

Preparação 
Escreva as frases no quadro ou no papel  
gigante (veja o quadro abaixo). Não coloque 
linhas entre as palavras.  
Realização com os participantes 
Peça aos participantes que façam correspon-
der as frases da coluna esquerda com as frases 
da coluna à direita, desenhando linhas da  
esquerda para a direita. 

Passos

• Um sinal ou sintoma de 
ITS... 

• Uma ITS provoca... 

• Formas da prevenção 
de ITS… 

• ITS’s são… 
• Ter uma ITS… 

• Outros sinais ou sinto-
mas de ITS… 

• Consequências de uma 
ITS não tartada… 

• …uso do preservativo, higiene, teste de saúde 

• …corrimentos ou pús nos órgãos genitais 

• …esterilidade, doenças e morte do bebé 

• …sífilis, gonorreia, cancro mole, infecções por 

uretrites não gonocócicas 

• …doenças na pele, nos ossos e na vista 

• …aumenta o risco de HIV 

• …cheiro forte e nauseabundo, sensação de 

queimadura 
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ITS — Infecções de Transmissão Sexual2

Sequência 5: Fecho da sessão

Notas para o Facilitador
Comunique a data do próximo encontro, caso já tenha uma 
prevista. 

 Informe sobre os locais onde poderão fazer o teste de HIV. 

Recorde os participantes de depositarem o papel na caixa 
de votação, sobre a pergunta “fez o teste de HIV nos últimos 
12 meses ?”. Esta informação é anónima. Não se pretende 
saber quem fez o teste e quais foram os resultados.  
O importante é só saber, quantas pessoas fizeram teste  
durante os últimos 12 meses. 

Escreve o link de internet no quadro e aconselhe os  
participantes a visitarem esta página web para obter mais 
informações: www.ponto-focal-mz.org 
Recorde sempre os participantes que devem assinar a lista 
de presenças. 

Objectivo 
Fechar a sessão num  
ambiente harmonioso

Metodologia 
Termine a sessão convidando os participantes a tomarem parte do próximo debate e a aderirem ao 
teste de HIV, promovido pelo MISAU na sala ao lado. 

Te
st 

HI
V

co
nt
ac
to
s

linkes  

internet

mate
rie

l 

IE
C 

Assistëncia 

Social (PAS)Planeamento 

Familiarwww.ponto-

focal-mz.org

Material necessário 
• Lista de presenças  

• Caixinha da votação 

Tempo  
10 mn

Test  
HIV ?
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Doenças Crónicas

3

Conhecimento

Preparação

Seqências

Reconhecer os sinais e sintomas da doença. Estimular a mudança de  
comportamento para prevenção da doença.

Objectivo do capítulo  

Materiel IEC
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Preparação: Organização de uma sessão 
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1. Deve elaborar uma carta para à direcção 
contendo a data, hora e local da realiza-
ção do debate;  

2. Elaborar e enviar uma carta à Direcção 
Distrital de Saúde (DDS) solicitando um 
técnico de saúde para facilitar o debate; 

3. Elaborar e entregar um convite para o 
director da ZIP e para os professores;  

4. Reservar uma sala numa escola. 

5. Encontrar-se dias antes, com o técnico de saúde para em conjunto coordenar as actividades, por exem-
plo: discutir o tema ou objectivo do debate 

6. Proceder com a entrega das cópias e do  
material ao técnico de saúde a ser visuali-
zado, sobre o tema em alusão; 

7. Organizar lanches, facturas e os respectivos 
recibos;   

8. Fazer cópias de:  

 Lista nova de presenças;  

 Recibo de pagamento que será  
  assinado pelo técnico de saúde;  

 Ficha monitoria;  

9. Cortar papelinhos com a pergunta "fez 
teste de HIV nos últimos 12 meses?“ Para 
serem distribuídos aos participantes no iní-
cio do debate. Esta pergunta serve para 
acompanhar a aderência aos testes de HIV 
e saúde.  

1. Lembrar os participantes e o técnico de 
saúde de tomarem parte do debate  
(por exemplo via SMS); 

2. Colocar o banner na sala; 
3. Organizar giz para escrever no quadro;    
4. Organizar a pasta com todo material que 

irá precisar:  
   Lista de presenças,  
   Manual do facilitador, 
   Caixinha da votação, 
   Material IEC, 
   ..................................     

5. Realizar o debate com paixão.  

Comentários pessoais 
............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

No dia do debate 



Técnica: informe aos participantes 
sobre as ITS´s

Facilitador :  
• Técnico de Saúde 

RECURSOS:  
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Preparação: Exemplar de agenda para uma sessão

É importante que os participantes 
conheçam primeiro, os objectivos 
do encontro, o tema que vai ser 
discutido e por último saber que 
devem colocar perguntas sem  
receios e tabus pois, a equipe de 
facilitadores irá tentar responder. 
Informar sobre a possibilidade de 
fazer o teste de HIV no local.  
O facilitador deve informar aos par-
ticipantes caso pretenda projectar 
um filme e convidá-los a ficarem 
atentos à historia. Não deve esque-
cer de dizer os porquês da imperio-
sidade da informação sobre “quem 
fez o teste de HIV nos últimos 12 
meses” e, finalmente convide-os 
ao lanche. 

Descrição da sequência Comentários para o facilitador

RECURSOS:  
banner colocado na sala,  
tema escrito no quadro,  
papelinhos prontos para serem distribuídos pelos  
professores, 
caixinha para a votação,  
lista da presenças e material IEC. 

PASSOS:  
Crie um ambiente de confiança, descontracção e de maior 
motivação. 

1) Saudar os participantes e proceder com a apresentação 
do tema;  

2) Abertura da sessão pelo Director; 

3) Apresentar o Técnico de Saúde;  

4) Entregar a lista de 
presenças aos 
participantes;   

5) Explicar sobre a 
pergunta: 
“quem fez teste 
nos últimos 12 
meses”?

Facilitador :  
• Ponto Focal 

• Técnico de Saúde 

Abertura

15 mn

Facilitador :  
• Ponto Focal

Avaliação do  
conhecimento sobre  

as hipertensão e  
a diabetes

RECURSOS:  
5-6 folhas de papel gigante ou quadro de escola e giz.  

PASSOS: 
• Forme 5-6 grupos. Cada grupo recebe igual número de 

folhas. No fim de 10 minutos convide os grupos a apre
sentarem as suas respostas por ordem das perguntas. 

20 mn

Seq. 1
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Preparação: Exemplar de agenda para uma sessão

Descrição da sequência Comentários para o facilitador

Resumo do tema e as informações 
chave.

Perguntas e Respostas

Facilitador :  
• Ponto Focal 
• Técnico de Saúde 

Termine a sessão questionando 
aos participantes sobre o que 
acharam do tema e convide-os a 
participar do próximo debate.  
É igualmente importante encorajar 
os participantes a fazerem o teste 
de HIV promovido pelo MISAU.

Fecho da sessão 

Facilitador :  
• Ponto Focal

15 mn

10 mn

RECURSOS: 
Cole as folhas de papel gigante com as respostas no quadro 
à medida que forem apresentadas em plenário.  

PASSOS:  
Faça um resumo do que foi debatido. Os participantes devem 
conhecer os sinais e os sintomas da hipertensão e a diabetes, 
bem como os meios de prevenção. 

Informe aos participantes sobre 
hipertensão e a diabetes 

Debate sobre  
Doenças Crónicas

Facilitador :  
• Técnico de Saúde 

RECURSOS:  
Escreva as respostas correctas no quadro. Use as imagens 
anexadas neste guião. 

PASSOS: 
Explique aos participantes sobre a importância da  
prevenção e do tratamento da hipertensão e a diabetes.

45 mn

Seq. 2

Seq. 3

Seq. 4
RECURSOS : 

Lista de presenças;  
Caixinha da votação 

PASSOS: 
Recorde sempre os participantes 
que devem assinar a lista de presenças e 
a depositar a resposta na caixinha da votação. Convide-os a 
fazer o teste de HIV, após, o debate. Sirva-lhes a caixa com 
preservativo e convide-os ao lanche.
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Conhecimento: Hipertensão

Fo
to 

/ G
ráfi

ca
 : C

DC
 Gl

ob
al 

He
alt

h —
 fli

ck
r / 

Fo
tos

ho
pT

ofs
 — 

Pix
ab

ay

Doenças Crónicas 3

1) Hipertensão  
Hipertensão é uma elevação de pressão arterial acima 

de valores ≥ 140 mmhg da sistólica (movimento de 
contracção do coração) e/ou ≥ 90 mmhg da diastó-
lica (movimento de relaxamento do coração). É uma 
doença silenciosa, pois na maioria dos casos o  
doente não tem sintomatologia.  

É uma doença com prevalência muito alta a nível mun-
dial. Segundo dados do Ministério da Saúde 
(MISAU), a prevalência da doença em Moçambique 
é de 34,9% nos homens e mulheres entre os 25 a 64 
anos de idade, sendo a prevalência maior nas  
cidades 40,6% em relação ao campo que é de 
29,8%.  

 

Entre os diversos factores que causam a hipertensão 
destacam-se, os modificados e os não modificados. 
Os factores modificados são: a obesidade, o taba-
gismo, o excesso de sal, o consumo abusivo de  
bebidas alcoólicas, o sedentarismo e o stress. E os 
não modificados são: a hereditariedade, doenças da 
tiróide, a idade e raça.

Os factores de risco mais sonantes são: a idade 
avançada, histórico familiar de hipertensão ou 
doenças cardiovasculares, tabagismo, hipercoles-
terolemia, dieta rica em sal, sedentarismo,  
obesidade e o consumo excessivo do álcool. 

Factores de risco 

Sintomas da Hipertensão
Os sintomas da hipertensão manifestam-se 
pela Cefaleia (dores de cabeça), palpitações, 
dores na nuca, dores no peito, tonturas, visão 
turva (nublada) e a dispneia (insuficiências  
respiratórias). 

cérebro:  
acidente vascular 

cerebral (AVC); 
confusão, 

dores de cabeça

Sangue: 
nível de 
açucar  
elevado

  coração:  
  enfarte

Rim: 
insuficiência 
renal

  visão turva (nublada)

Hipertensão



Conhecimento: Hipertensão
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Quais são as consequências do não  
tratamento da doença?  

• Coração:  — cardiopatia hipertensiva  
— insuficiência cardíaca; 

• Cérebro:  acidente vascular cerebral (AVC)  
• Rim: insuficiência renal  
• Olhos: retinopatia hipertensiva 
• Artérias periféricas: doença arterial periférica

2) Que cuidado deve ter a pessoa 
que sofre de hipertensão?  

A pessoa que padece de hipertensão deve 
primeiro, aceitar a doença, cumprir com 
o calendário das consultas, cumprir com 
o tratamento, tomar os medicamentos 
todos os dias e para o resto a vida, ter 
uma alimentação regrada evitando  
comidas com muita gordura, sal e  
açúcar, não fumar, nem consumir  
abusivamente álcool e por último deve 
praticar exercícios físicos.

3) Prevenção  
Deve imperiosamente conhecer o histórico familiar, consumir 

alimentos com pouca gordura, sal e açúcar. A pessoa deve 
ainda praticar exercício físico, reduzir consumo de álcool, 
não fumar e fazer um exame médico, pelo menos 1 vez 
por ano. 
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Conhecimento: Diabetes
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Doenças Crónicas 3

1) O que é a diabetes ? 
A diabetes é uma doença crónica multissistema caracte-

rizada por excesso de açúcar no sangue causada pela 
insuficiente produção de insulina ou por uma  
incapacidade do corpo em utilizá-la (insulinorresis-
tência), resultando numa deficiente capacidade de 
utilização pelo organismo da principal fonte de  
energia, a glucose, e consequente aumento dos  
níveis de glucose (açúcar) no sangue. 

Existem dois tipos de diabetes, a do tipo 1 
e a do tipo 2. A do tipo 1 é mais frequente nas 
crianças e jovens adultos e a do tipo 2 é mais  
frequente quando as pessoas já atingiram uma 
idade superior a 45 anos. Apesar dos dois tipos 
de diabetes estarem a aumentar, a do tipo 2 é a 
que mais cresce, devido ao aumento da  
obesidade e redução da actividade física. 

Tipos de diabetes 

Quais são os sintomas da diabetes? 

•  a poliúria (urinar muitas vezes) 

• polidipsia (sede excessiva / boca seca); 

• polifagia (comer muito); 

• astenia (fraqueza muscular, cãibras); 

• perda de peso nas camadas mais  
jovens; 

• aumento de peso nas mulheres  
grávidas e idosos;  

• náuseas; 

• fadiga; 

• tonturas e a visão embaciada.

2) Quais são as causas da diabetes?  
As causas das diabetes são variadas, sendo que o factor 

hereditário é aquele que mais se destaca. 

  visão embaciada

  cheiro de acetona

vomitar, 
dores

problemas 
gástricos 
(diarreia)

Letargia 
Tontura

perda de peso 

vias  
respiratórias
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Quais são os factores de risco da  
diabetes?  

• Genéticos,  

• obesidade,  

• síndrome metabólico,  

• pessoas com pré-diabetes, 

• dieta rica em gordura e pobre em carbohidratos 
e fibras,  

• o alto nível de stress, 

• falta da prática de actividade física.  

• E ainda, o estilo de vida sedentário e finalmente 
as mulheres que tiveram diabetes millitus  
gestacional, têm um risco adicional de cerca de 
40 a 60%.

3) Quais as consequências da  
diabetes?  

Complicações oculares (cataratas), complica-
ções renais, neuropatias diabéticas,  
ulceras nos pés/ pés inchados e/ou feridas 
nos pés, complicações no sistema cárdeo 
vascular, disfunção sexual, perda de  
audição, maior susceptibilidade às  
infecções, alterações cutâneas, problemas 
gástricos (diarreia).

4) Que cuidado deve ter uma pessoa com diabetes? 
A condição primária que um diabético deve observar é aceitar a doença, cumprir com o calendário de consultas, 

cumprir rigorosamente com o tratamento, ter uma dieta equilibrada (vegetais, legumes, cereais integrais e fru-
tas), cumprir com o horário das refeições (passar 3 refeições por dia). Importa igualmente, controlar o peso, 
moderar o consumo de bebidas alcoólicas, restringir o consumo de sal, restringir o consumo de açúcares 
refinados, substituir o açúcar por adoçante, não fumar, cuidar dos pés usando calçado recomendável e levar a 
família ao médico. 
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Sequência 1: Avaliação do Conhecimento sobre a Diabetes e 
Hipertensão

Objectivo 
O técnico de saúde deverá ter 
a percepção sobre o conheci-
mento dos participantes. A dis-
cussão nos grupos sobre as 
perguntas deve motivar inte-
resse pelo tema. 

Material necessário 
• 6 Papéis gigantes; 
• 6 ou mais marcadores 

pretos ou azuis; 

• bostik para colocar os pa-
péis na parede. Alternati-
vamente pode usar um 
quadro e giz. 

Tempo  
20 min : 

• 10 min para apresen-
tar as perguntas e os 
outros   

• 10 min para apresen-
tação das respostas

Metodologia 
Forme seis grupos e distribua seis papéis com per-
guntas sobre doenças crónicas. Deixe que os pa-
ticipantes discutam e respondam as perguntas.  

 

O PF e o técnico podem acrescentar informações ou 
responder perguntas. Se forem menos de que 24 
participantes, pode abdicar da pergunta n° 6.

Esta sequência pode aplicar-se a Hipertensão bem como para o caso da Diabetes.  
Escolhe o que é relevante baseado na sua decisão.

Notas para o Facilitador
• Forme os grupos fazendo, por exemplo, a conta-

gem 1,2,3... . As pessoas com o mesmo número 
juntam-se para formar um único grupo, por  
exemplo, todos que contaram 1 formam um 
grupo;  

• Distribua as folhas aos grupos, mas antes leia as 
perguntas, isto, para assegurar que os participan-
tes entenderam; 

• Clarifique sobre a importância de discutir as  
respostas, sendo que as consensuais devem ser 
devidamente anotadas. Assegure-se que todos os 
elementos do grupo estão interagindo entre sí: 
O facilitador pode ir de um grupo para o outro e 
ajudar na discussão. Deve igualmente motivar os 
membros do grupo a participarem de forma ac-
tiva.  

• Caso haja mais tempo do total de 20 mi-
nutos, peça aos grupos para trocarem entre sí as 
folhas, de modo , a que outros grupos  
acrescentem as respostas que julgarem  
conveniente, assim as perguntas circularam de 
um grupo para o outro. 

• Passados 10 minutos convide cada grupo a  
apresentar as suas respostas em plenário. No fim 
de cada apresentação, o técnico de saúde deve 
subsidiar as respostas e esclarecer as possíveis  
dúvidas sobre as mesmas. 

• Não interrompa a apresentação a meio, para fazer 
comentários ou correcções; No fim de cada  
apresentação o técnico de saúde deverá clarificar 
e dar mais substância a informação.  

• Consolide a informação no fim do debate.  

(Ler os passos na página seguinte)  
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Identifica-se com algum dos casos  
acima descritos? 

Sessão sobre Hipertensão 
 

Passos

1) Escreva as seguintes perguntas nas folhas de papel gigante ou como uma tabela num quadro: 

Sessão sobre Diabetes 
 

2) Divida os participantes em cinco grupos.  
Forme os grupos fazendo, por exemplo,  
a contagem 1,2,3. 
As pessoas com o mesmo número juntam-se 
para formar um grupo; por exemplo: todos 
que contaram “1” formam um grupo e todos 
que contaram “2” formam o segundo grupo 
 e assim em adiante;  

3) Entregue uma folha de papel gigante a cada 
grupo para colocarem as respostas.  

4) Escolha um representante em cada grupo para 
ler a pergunta em voz alta. 

5) Deixe-os discutir durante 10 minutos.  

6) Peça a um membro de cada grupo para  
apresentar o trabalho. 

7) Coloque as folhas na parede para que todos 
possam ver. 

8) Peça ao técnico de saúde para dar subsídios  
as respostas. 

Sequência 1: Avaliação do Conhecimento sobre a Diabetes  
e Hipertensão

1. • Quais são os factores  
    de risco da  
    hipertensão?  

• Como uma  
   pessoa pode preve- 
   nir a hipertensão?  

(Nota para facilitador: escreve estas  
perguntas em cima do papel, uma ao 
lado da outra. Pedir aos participantes, 
que relacionem os factores de risco com 
a respectiva actividade preventiva, caso 
saibam) 

2. Quais os sinais ou sintomas da hiperten-
são? 

 (Nota para facilitador: escreve estas  
perguntas em cima do papel, uma ao 
lado da outra.) 

3. Que cuidado deve ter uma pessoa que 
sofre de hipertensão? 

4. Quais doenças crónicas conhece?

1. •  Quais são os factores de risco da  
      diabetes?  

   • Como podemos prevenir a diabetes?   

(Nota para facilitador: escreve estas  
perguntas em cima do papel, uma ao 
lado da outra. Pedir aos participantes, 
que relacionem os factores de risco com 
a respectiva actividade preventiva, caso 
saibam) 

2. Quais os sinais ou sintomas da diabetes?  

 (Nota para facilitador: escreve estas 
perguntas em cima do papel, uma ao 
lado da outra.) 

3.  Que cuidado deve 
ter uma pessoa 
que com diabe-
tes? 

4. Quais doenças 
crónicas conhece?
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Doenças Crónicas 3

Objectivo 
No fim do debate os partici-
pantes devem conhecer: 

• Quais os factores de risco, 
os sintomas e as formas 
de prevenção das doen-
ças crónicas, neste caso,  
a hipertensão e a diabete.  

Metodologia 
O técnico de saúde partilha o material IEC – as folhas neste guião – 
sobre a hipertensão e a diabete. Explica o que são doenças crónicas, 
como se previne e a sua forma de tratamento.

Material necessário 
• Material IEC (ver folhas 

preparadas neste guião) 

Tempo  
45 min  

 

Sequência 2: Debate sobre Doenças Crónicas  
entre o Técnico de Saúde e os Participantes 

• O que significa Doença Crónica? 
As doenças crónicas são aquelas que não 
podem ser resolvidas num curto espaço de 
tempo. Muitas dessas podem aparecer e  
desaparecer e voltar a reaparecer, depen-
dendo das circunstâncias de vida.  

• Alguns exemplos de doenças crónicas: 
– Diabete,  

– Malária Crónica,  

– Hepatite, 

– SIDA, 

– Tensão Alta,  

– Cancro

Informações chave são:
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• A diabete é uma doença caracterizada por um 
aumento de açúcar ou glicose no sangue. O 
nosso corpo tem dificuldade em processar  
alguns elementos químicos, por exemplo, na co-
mida, e precisa de ajuda externa. Quem tem  
diabete, em muitos casos, tem de seguir um  
tratamento de insulina para toda a vida.  

• Os factores de risco da diabetes são: os genéti-
cos, a obesidade, síndrome metabólica, dieta 
rica em gordura e pobre em carbohidratos e  
fibras,  falta de actividade física. E ainda, as  
Mulheres que tiveram diabetes millitus  
gestacional têm um risco adicional. 

• A diabete manifesta-se pelos seguintes sinais ou 
sintomas: poliúria (urinar muitas vezes), polidip-
sia (sede excessiva / boca seca), polifagia (comer 
muito), astenia (fraqueza muscular, cãibras), 
perda de peso nas camadas mais jovens,  
 

aumento de peso de idosos, náseas; 
• Embora ainda não haja uma cura definitiva para 

a diabete, há vários tratamentos disponíveis 
que, quando seguidos a risca, proporcionam 
saúde e qualidade de vida para o paciente por-
tador. 

• Se não for tratada, a diabetes, pode causar  
complicações oculares (cataratas), complicações 
renais, úlceras ou feridas  nos pés, disfunção  
sexual. Pode provocar, igualmente, perda da  
audição, maior susceptibilidade às infecções,  
alterações cutâneas, problemas gástricos  
(diarreia). 

• A melhor maneira de prevenir a diabete é 
cumprir com o controlo médico, ter uma  
alimentação saudável, praticar com alguma  
regularidade os exercícios físicos e fazer exames 
médicos pelo menos 1 vez ao ano. 

Diabetes 

Sequência 2: Debate sobre Doenças Crónicas  
entre o Técnico de Saúde e os Participantes 

• Hipertensa�o arterial e� uma doenc�a cro�nica carac-
terizada pelo aumento da preção arterial. Na 
maioria dos casos, o doente na�o tem sintomato-
logia.  

• É uma doença com prevalência muito alta a nível 
mundial. Segundo dados do Ministério da Saúde 
(MISAU) a prevalência da doença em Moçambi-
que é de 34,9% nos homens e mulheres entre 
os 25 a 64 anos de idade, sendo a prevalência 
maior nas cidades.  

• Os factores de risco da hipertensão são: a idade 
avançada, alto nível de stress, histórico familiar 
de hipertensão ou doenças cardiovasculares,  
tabagismo, sedentarismo e o alcoolismo.  

• A hipertensão manifesta-se pelos seguintes  

sinais ou sintomas: Cefaleia (dores de cabeça), 
palpitações, dores na nuca, dores no peito,  
tonturas, visão turva (nublada) e a dispneia  
(insuficiências respiratórias). 

• Os cuidados a ter com a doença são: cumprir com 
o calendário das visitas ao médico, ter uma  
alimentação saudavel, praticar exercício físico; 
muito menos consumir bebidas alcoólicas  
excessivamente. 

• A melhor maneira de prevenir hipertensão é, 
consumir alimentos saudaveis, praticar 
exercício físico, baixo con-
sumo de álcool e 
fazer exame mé-
dico anualmente.  

Hipertensão arterial  
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Sequência 3: Perguntas e Respostas – Resumo do debate

Objectivo 
Consolidar de forma resumida 
o conhecimento adquirido 
nesta sessão. 

Metodologia 
Resuma, o que foi discutido de maneira interac-
tiva, nesta sessão, e assegure o conhecimento ob-
tido. Ao preparar esta sessão, o facilitador  

escreve as per-
guntas abaixo nestes papelinhos e crie uma bola 
de papel com estas folhinhas.

Material necessário 
• Folhas de papel nor-

mal, cortada cada 
uma em dois.  

• Caneta ou marcador. 

 

Tempo  
15 min 

1. Prepara pequenos papelinhos – metade de uma folha normal (A4).  

2. Em cada folha escreva uma 
das frases seguintes. Pode 
escrever cada frase em 2 
folhas (2 vezes). Assim tem 
10 folhinhas (ou 18 folhas 
se for uma sessão que  
incluiu Hipertensão e Dia-
bete numa única uma vez).  

3. Deve amassar estas folhas 
até que fiquem juntas e  
formem uma bola. 

4. Peça um participante para 
lançar esta bola de papel a 
um outro participante. 

5. Este outro participante deve tirar um papelinho, ler e responder a pergunta. Caso não saiba a resposta 
a resposta correcta, os outros participantes podem responder. 

6. A pessoa que responde a pergunta deve lançar a bola a um outro participante. Este terceiro, tira a  
segunda folha da bola e responde a pergunta escrita. 

7. Depois deve lançar a bola a mais um outro participante e assim em adiante. 

Esta sequência termina quando não houver mais papelinhos ou perguntas para serem respondidas. 

Passos

Sessão sobre Hipertensão 

a) Quais são os sintomas da  
hipertensão?  

b) Quais são as medidas para 
prevenir a hipertensão?  

c) Que cuidados deve ter uma 
pessoa com hipertensão? 

Sessão sobre Diabetes 

a) Quais são os sintomas da 
diabetes?  

b) Quais são as medidas para 
prevenir a diabetes?  

c) Que cuidados deve ter uma-
pessoa com diabetes ?

d) O que é uma doença crónica? 

e) Quais são as doenças crónicas 
conhece? 
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Sequência 4: Fecho da sessão

Notas para o Facilitador
Comunique a data do próximo encontro, caso já tenha uma 
prevista. 

 Informe sobre os locais onde poderão fazer o teste de HIV. 

Recorde os participantes de depositarem o papel na caixa 
de votação, sobre a pergunta “fez o teste de HIV nos últimos 
12 meses ?”. Esta informação é anónima. Não se pretende 
saber quem fez o teste e quais foram os resultados.  
O importante é só saber, quantas pessoas fizeram teste du-
rante os últimos 12 meses. 

Escreve o link de internet no quadro e aconselhe os  
participantes a visitarem esta página web para obter mais 
informações: www.ponto-focal-mz.org 
Recorde sempre os participantes que devem assinar a lista 
de presenças. 

Objectivo 
Fechar a sessão num ambiente 
harmonioso

Metodologia 
Termine a sessão convidando os participantes a tomarem parte do próximo debate e a aderirem ao teste 
de HIV, promovido pelo MISAU na sala ao lado. 

Te
st 

HI
V

co
nt
ac
to
s

linkes  

internet

mate
rie

l 

IE
C 

Assistëncia 

Social (PAS)Planeamento 

Familiarwww.ponto-

focal-mz.org

Test  
HIV ?

Material necessário 
• Lista de presenças  

• Caixinha da votação 

Tempo  
10 mn
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Conhecimento

Preparação

Seqências

Reconhecer os sinais e sintomas de algumas Doenças oportunistas  
relacionar com o vírus do HIV.

Objectivo do capítulo  

Material IEC

Doenças  Oportunistas
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Preparação: Organização de uma sessão 
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1. Deve elaborar uma carta para à direcção 
contendo a data, hora e local da realiza-
ção do debate;  

2. Elaborar e enviar uma carta à Direcção 
Distrital de Saúde (DDS) solicitando um 
técnico de saúde para facilitar o debate; 

3. Elaborar e entregar um convite para o 
director da ZIP e para os professores;  

4. Reservar uma sala numa escola. 

5. Encontrar-se dias antes, com o técnico de saúde para em conjunto coordenar as actividades, por exemplo: 
discutir o tema ou objectivo do debate;  

6. Proceder com a entrega das cópias e do  
material ao técnico de saúde a ser visuali-
zado, sobre o tema em alusão; 

7. Organizar lanches, facturas e os respectivos 
recibos;   

8. Fazer cópias de:  

 Lista nova de presenças;  

 Recibo de pagamento que será  
  assinado pelo técnico de saúde;  

 Ficha monitoria;  

9. Cortar papelinhos com a pergunta "fez teste 
de HIV nos últimos 12 meses?” Para serem 
distribuídos aos participantes no início do 
debate. Esta pergunta serve para acompa-
nhar a aderência aos testes de HIV e saúde.

 

1. Lembrar os participantes e o técnico de 
saúde de tomarem parte do debate  
(por exemplo via SMS); 

2. Colocar o banner na sala; 
3. Organizar giz para escrever no quadro;    
4. Organizar a pasta com todo material que 

irá precisar:  
   Lista de presenças,  
   Manual do facilitador, 
   Caixinha da votação, 
   Material IEC, 
   ..................................     

5. Realizar o debate com paixão.  

Comentários pessoais 
............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

No dia do debate 
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Preparação: Exemplar de agenda para uma sessão

RECURSOS:  

Técnica: informe aos participantes 
sobre as ITS´s

Facilitador :  
• Técnico de Saúde 

É importante que os participantes 
conheçam primeiro, os objectivos 
do encontro, o tema que vai ser 
discutido e por último saber que 
devem colocar perguntas sem  
receios e tabus pois, a equipe de 
facilitadores irá tentar responder. 
Informar sobre a possibilidade de 
fazer o teste de HIV no local.  
O facilitador deve informar aos  
participantes caso pretenda  
projectar um filme e convidá-los a  
ficarem atentos à historia. Não 
deve esquecer de dizer os porquês 
da imperiosidade da informação 
sobre “quem fez o teste de HIV nos 
últimos 12 meses” e, finalmente 
convide-os ao lanche. 

Descrição da sequência Comentários para o facilitador

RECURSOS:  
banner colocado na sala,  
tema escrito no quadro,  
papelinhos prontos para serem distribuídos pelos  
professores, 
caixinha para a votação,  
lista da presenças e material IEC. 

PASSOS:  
Crie um ambiente de confiança, descontracção e de maior 
motivação. 

1) Saudar os participantes e proceder com a apresentação 
do tema;  

2) Abertura da sessão pelo Director; 

3) Apresentar o Técnico de 
Saúde;  

4) Entregar a lista de  
presenças aos partici-
pantes;   

5) Explicar sobre a  
pergunta: “quem fez 
teste nos últimos 12 
meses”?

Facilitador :  
• Ponto Focal 
• Técnico de Saúde 

Abertura

15 mn

Facilitador :  
• Ponto Focal

Avaliação do  
conhecimento sobre as 
Doenças Oportunistas

RECURSOS:  
Quadro de escola e giz.  

PASSOS: 
Inicie o debate questionando os participantes sobre se eles 
têm algum conhecimento das Doenças Oportunistas. Caso 
não haja um voluntário, indique 3 participantes para parti-
lharem o seu conhecimento.

20 mn

Seq. 1
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Preparação: Exemplar de agenda para uma sessão

Descrição da sequência Comentários para o facilitador

Resumo do tema e as informações 
chave.

Perguntas e Respostas

Facilitador :  
• Ponto Focal 
• Técnico de Saúde 

Termine a sessão questionando 
aos participantes sobre o que acha-
ram do tema e convide-os a parti-
cipar do próximo debate. É 
igualmente importante encorajar 
os participantes a fazerem o teste 
de HIV promovido pelo MISAU.

Fecho da sessão 

Facilitador :  
• Ponto Focal

15 mn

10 mn

RECURSOS: 
Perguntas e respostas em plenária e, quadro para escrever 
as respostas correctas. 

PASSOS:  
Faça um resumo do que foi debatido. Os participantes devem 
conhecer os nomes, sinais ou sintomas de algumas Doenças 
Oportunistas.

Informe aos participantes sobre 
Doenças Oportunistas

Debate sobre  
Doenças Oportunistas

Facilitador :  
• Técnico de Saúde 

RECURSOS:  
Escreva os nomes das Doenças Oportunistas mais comuns e 
os seus sinais ou sintomas em 10 cartolinas ou papel  
gigante. 

PASSOS: 
Explique a importância do tratamento das Doenças  
Oportunistas, sua relação como HIV, meios de prevenção e  
importância do uso do preservativo.

45 mn

Seq. 2

Seq. 3

Seq. 4
RECURSOS : 

Lista de presenças;  
Caixinha da votação 

PASSOS: 
Recorde sempre os participantes 
que devem assinar a lista de  
presenças e a depositar a resposta 
na caixinha da votação. Convide-os 
a fazer o teste de HIV, após,  
o debate. Sirva-lhes a caixa com  
preservativo e convide-os ao lanche.

Presenças
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1) O que são  Doenças Oportunistas? 

Doenças oportunistas são infecções provocadas por bac-

térias, vírus e outros parasitas que  

normalmente são combatidos pelos organismos de 

defesa do corpo. Só que, quando entram em  

contacto com a pessoa portadora do HIV, acabam se 

tornando muito perigosas porque se aproveitam do 

deficiente estado imunológico da pessoa seroposi-

tiva.  

As Doenças Oportunistas mais 
comuns são:

• Pneumonia / Tuberculose 

• Linfomas (cancros do sistema linfático) 

• Sarcoma de Kaposi (característico pelas 
suas bexigas de cor roxa) 

• Cancro dos tecidos abaixo da pele tam-
bém, característico em doentes de SIDA. 

• Infecções e Doenças respiratórias  
(Pneumonia) 

• Herpes Zoaster 

• Diarreia 

• Toxoplasmose do sistema nervoso  
central 

• Candidíase 
Herpes Zoaster

Sarcoma de Kaposi

Herpes Zoaster

nervo

pele:  
– pegajoso 

– azulado

– sentimento 
de falta de 
ar  no peito

– dor no 
peito

– tosse com  
escarro ou catarro

– dores 
– cansaço

– vómitos 
 

– dores 
nas  

articula-
ções

–  frequência 
cardíaca alta

– tensão arterial baixa

– calafrios 
– febre alta 

– dor de cabeça 
– falta de apetite 

– alterações de 
humor

vírus activo

vírus não 
activo

Pneumonia
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O que fazer quando uma pessoa 
está com uma Doença Oportunista?  
Caso tenha algum sintoma, procure imedia-

tamente o serviço de saúde mais próximo 
da sua residência e cumpra escrupulosa-
mente com as recomendações médicas. 

2) Quais são os sintomas das  
Doenças Oportunistas? 

• Tuberculose  
Tosse com mais de 3 semanas, tosse e expectoração 
com sangue, febre, emagrecimento, suores à noite, 
dores no peito e falta de apetite; 

• Pneumonia  
Febre alta, tosse, dores no tórax, insuficiências  
respiratórias, secreção do muco amarelado ou  
esverdeado e mal-estar generalizado; 

• Herpes Zoaster 
Borbulhas que doem e arrebentam tornando-se em 
feridas, comichão e formigueiro na área afectada,  
calafrios e ainda borbulhas que podem aparecer nos 
órgãos genitais e na face; 

• Toxoplasmose do Sistema Nervoso Central  
Febre, suores, calafrios, dores musculares, visão turva 
e perda de coordenação motora; 

• Sarcoma de Kaposi  
Nódulos violáceos ou lesões na boca ou na pele,  
lesões nas extremidades dor ou edemas e bexigas de 
cor roxa; 

• Candidíase  
Placas esbranquiçadas na boca que provocam dores 
ou dificuldades ao mastigar e engolir os alimentos; 
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Candidíase (boca)

fezes   cistos, 
  pele

Tuberculose  
Pulmonar 

Toxoplasmosis

Central 
– perda de apetite 
– fadiga

– tosse com excreção 

Pele 
– suor noturno 
– palidez

 
Pulmões 
– dores no peito

  de sangue 
– tosse prolongada



83

Sequência 1:  Avaliação do conhecimento sobre  
Doenças Oportunistas

Doenças Oportunistas 4

1. Escreva a seguinte pergunta numa folha de papel 
gigante ou no quadro:  
• “O que são Doenças Oportunistas?” 
(Evite que os participantes comecem a nomear as 
várias doenças, mas devem tentar encontrar uma 
definição genérica de uma doença oportunista). 

2. De seguida peça aos participantes para discuti-
rem entre eles sobre a pergunta. Dê-lhes um  
minuto para pensarem na resposta.  

3. Peça um voluntário para dar a 
resposta.  

4. Peça aos outros para que 
acrescentem as suas  
respostas.  

5. Escreva as respostas no 
quadro (Nota para facilita-
dor: não importa se as 
respostas estão correctas 
ou não).  

6. Depois de esgotarem as 
ideias escreva a segunda 
pergunta no quadro: 
• “Quais as Doenças 

oportunistas que  
conhece?” 

7. Leia em voz alta, as pergun-

tas escritas no quadro e explique as seguintes  
palavras (na coluna esquerda) que podem ajudar 
a encontrar os nomes das doenças. 

8. Deixe os participantes explicarem em breves  
palavras, o que sabem sobre cada uma dessas  
doenças. 

9. Consolide as respostas começando pela 1ª 
pergunta, dando a definição do que é uma  
doença  oportunista.  

Passos

Objectivo 
O técnico de saúde terá uma 
percepção sobre o conheci-
mento dos participantes. O 
esclarecimento das duas per-
guntas demostrará o in-
teresse no tema. 

Tempo  
20 min  

Material necessário 
• 1 papel gigante  

• 2 marcadores 

• bostik para colocar os  
papéis na parede  

ou giz para escrever  
no quadro 

• ornCac  
(= Cancro*)  

• npeuomian  
(= Pneumonia*)  

• ubeTrolscue  
(= Tuberculose*)  

• erspHe  
 (= Herpes*)  

• reiaarDi  
(= Diarreia*)  

• Tomoxoseplas  
(= Toxoplasmose*)  

• seCaníadid  
(= Candidíase*) 

(*Nota para facilitador : significação – Só escreva no quadro, 

caso os participantes não estejam a encontrar as respostas.)

Abaixo da pergunta escreve o seguinte, para ajudar os partici-

pantes a encontrar os nomes das doenças:

Metodologia 
O Ponto Focal coloca as 
perguntas e recolhe as res-
postas usando um método 
participativo. 

Assim, o PF como facilita-
dor torna a sequência mais 
simples, sem necessaria-
mente dar as respostas.
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Identifica-se com algum dos casos  
acima descritos? 

Objectivo 
No fim do debate os participantes 
devem conhecer: 
1) Os nomes das Doenças  

Oportunistas mais comuns 
2) Os sintomas das Doenças 

Oportunistas 
3) Quem pode apanhar as  

Doenças Oportunistas 

Metodologia 

O técnico de saúde partilha 
imagens das Doenças 
Oportunistas com os  
participantes. 

Material necessário 
• Material IEC, caso exista. 

Tempo  
45 min  

 

Passos

Sequência 2: Debate sobre as Doenças Oportunistas  
entre o Técnico de Saúde e os Participantes 

O técnico de saúde explique aos participantes o 
seguinte: 

1. Doenças Oportunistas são provocadas por bacté-
rias, vírus e outros parasitas que normalmente 
são combatidos pelo sistema de defesa do corpo, 
que uma vez em contacto com o organismo de 
uma pessoa portadora de HIV, acaba por se tornar 
muito perigosa, porque aproveita-se do estado 
de deficiente imunológica da pessoa. 

2. As Doenças Oportunistas são responsáveis pela 
maioria das doenças que afectam as pessoas  
seropositivas. 

3. As Doenças Oportunistas mais comuns são:  
 

 
Malária, Tuberculose, Pneumonia, Herpes Zoas-
ter, Diarreia, Toxoplasmose do sistema nervoso 
central, Sarkoma de Kaposi, Sífilis, Candidíase, 
Demência e tantas outras.  

4. Alguns sinais e sintomas das Doenças Oportunis-
tas: mal-estar generalizado, febres, dores nas  
articulações, aparecimento de borbulhas que  
causam dores fortes e comichões, lesões na boca 
que dificultam a mastigação e ao engolir os  
alimentos e fraqueza.  

5. Aponte nomes, sintomas e cuidadosa ter para com 
as doenças oportunistas no capítulo  
“Conhecimentos“. E subsidie as respostas da  
primeira sequência.
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Sequência 3: Perguntas e Respostas – Resumo do debate

Doenças Oportunistas 4

Objectivo 
Consolidar de forma resumida 
o conhecimento adquirido 
nesta sessão. 

Metodologia 
Resumir o que foi discutido de maneira interactiva, colocando de seguida 
perguntas aos participantes.

Material necessário 
• Material IEC sobre as  

Doenças Oportunistas 

• Uma bola 

 

Tempo  
20 min  

1. Os participantes formam um círculo. 

2. O facilitador / Ponto Focal ou um dos participantes 
– fica fora do círculo, com as costas em direção ao 
círculo (de maneira a não ver o grupo de outros 
participantes). O facilitador toca um ritmo,  
acompanhado de aplausos. 

3. Os participantes, no mesmo momento, lançam  
a bola de um ao outro em de forma continuada.  

4. De repente o facilitador interrompe os aplausos  
e coloca uma das seguintes perguntas: 

• Pode dizer o nome de uma  
doença oportunista?  

• Pode nos dizer quais são os  
sinais ou sintomas de umas  
Doenças Oportunistas? 

• Quem tem mais risco de  
apanhar doenças oportunistas? 

• Pode dizer o nome de mais 
uma outra doença oportunista? 

5. A pessoa, que nesse momento tiver  
a bola, deve responder a pergunta.  

6. Quando a pergunta estiver respon-

dida, os participantes continuam a lançar a bola 
de um a outro e o facilitador continua também a 
tocar o ritmo. Depois algum tempo, interrompe 
novamente o ritmo e o participante que nesse  
momento tiver a bola deve responder a outra  
pergunta. 

7. Assim continua o jogo por algum tempo.  
A pergunta (4) “pode citar mais uma outra doença 
oportunista?“ pode ser repetida várias vezes, 
desde que haja várias doenças oportunistas ainda 
por mencionar. 

Passos
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Notas para o Facilitador
Comunique a data do próximo encontro, caso já tenha uma 
prevista. 

Informe sobre os locais onde poderão fazer o teste de HIV. 

Recorde os participantes de depositarem o papel na caixa de 
votação, sobre a pergunta “fez o teste de HIV nos últimos 12 
meses ?”. Esta informação é anónima. Não se pretende saber 
quem fez o teste e quais foram os resultados. O importante 
é só saber, quantas pessoas fizeram teste durante os últimos 
12 meses. 

Escreve o link de internet no quadro e aconselhe os  
participantes a visitarem esta página web para obter mais 
informações: www.ponto-focal-mz.org 
Recorde sempre os participantes que devem assinar a lista 
de presenças. 

Objectivo 
Fechar a sessão num ambiente 
harmonioso

Metodologia 
Termine a sessão convidando os participantes a tomarem parte do próximo debate e a aderirem ao teste 
de HIV, promovido pelo MISAU na sala ao lado. 

Te
st 

HI
V

co
nt
ac
to
s

linkes  

internet

mate
rie

l 

IE
C 

Assistëncia 

Social (PAS)Planeamento 

Familiarwww.ponto-

focal-mz.org

Test  
HIV ?

Material necessário 
• Lista de presenças  

• Caixinha da votação 

Tempo  
10 mn

Fo
tos

 / G
ráfi

ca
 : f

eli
pe

bla
sco

     – P
ixa

ba
y /

 42
27

37
 — 

Pix
ab

ay



Vida Positiva e Nutrição

5

Conhecimento

Preparação

Seqências

Identificar mecanismos para melhoria da qualidade de vida e para a  
prevenção de doenças. 
 

Objectivo do capítulo  

Material IEC
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1. Deve elaborar uma carta para à direcção 
contendo a data, hora e local da  
realização do debate;  

2. Elaborar e enviar uma carta à Direcção 
Distrital de Saúde (DDS) solicitando um 
técnico de saúde para facilitar o debate; 

3. Elaborar e entregar um convite para o 
director da ZIP e para os professores;  

4. Reservar uma sala numa escola. 

5. Encontrar-se dias antes, com o técnico de saúde para em conjunto coordenar as actividades, por exemplo: 
discutir o tema ou objectivo do debate;  

6. Proceder com a entrega das cópias e do  
material ao técnico de saúde a ser visuali-
zado, sobre o tema em alusão; 

7. Organizar lanches, facturas e os respectivos 
recibos;   

8. Fazer cópias de:  

 Lista nova de presenças;  

 Recibo de pagamento que será  
  assinado pelo técnico de saúde;  

 Ficha monitoria;  

9. Cortar papelinhos com a pergunta "fez teste 
de HIV nos últimos 12 meses?“ Para serem 
distribuídos aos participantes no início do 
debate. Esta pergunta serve para acom pan -
har a aderência aos testes de HIV e saúde.

 

1. Lembrar os participantes e o técnico de 
saúde de tomarem parte do debate  
(por exemplo via SMS); 

2. Colocar o banner na sala; 
3. Organizar giz para escrever no quadro;    
4. Organizar a pasta com todo material que 

irá precisar:  
   Lista de presenças,  
   Manual do facilitador, 
   Caixinha da votação, 
   Material IEC, 
   ..................................     

5. Realizar o debate com paixão.  

Comentários pessoais 
............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

No dia do debate 
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Preparação: Exemplar de agenda para uma sessão

Técnica: informe aos participantes 
sobre as ITS´s

Facilitador :  
• Técnico de Saúde 

É importante que os participantes 
conheçam primeiro, os objectivos 
do encontro, o tema que vai ser 
discutido e por último saber que 
devem colocar perguntas sem  
receios e tabus pois, a equipe de 
facilitadores irá tentar responder.  

 O facilitador deve informar aos 
participantes caso pretenda  
projectar um filme e convidá-los a 
ficarem atentos à historia.

Descrição da sequência Comentários para o facilitador

RECURSOS:  
banner colocado na sala,  
tema escrito no quadro,  
papelinhos prontos para serem distribuídos pelos  
professores, 
caixinha para a votação,  
lista da presenças e material IEC. 

PASSOS:  
Crie um ambiente de confiança, descontracção e de maior 
motivação. 

1) Saudar os participantes e proceder com a apresentação 
do tema;  

2) Abertura da sessão pelo Director; 

3) Apresentar o Técnico de Saúde;  

4)  Entregar a lista de presenças aos participantes;   

5) Explicar sobre a pergunta: “quem fez teste nos últimos 
12 meses”? 

Informar sobre a possibilidade de fazer o teste de HIV no 
local. Não deve esquecer de dizer os porquês da imperiosi-
dade da informação sobre “quem fez o teste de HIV nos  
últimos 12 meses” e, finalmente convide-os ao lanche. 

Facilitador :  
• Ponto Focal 
• Técnico de Saúde 

Abertura

15 mn

Facilitador :  
• Ponto Focal

Avaliação do  
conhecimento 

sobre Nutrição Saudável 

RECURSOS:  
Quadro ou papel gigante, Marcadores ou giz, cartolinas 

  PASSOS: 
 Coloque aos participantes as seguintes perguntas:  

1. Para você, o que é uma alimentação saudável? 
2. Qual a importância de ter bons hábitos alimentares? 
3. Uma boa alimentação é aquela em que só se come 

frutas e verdura?  
Coloque uma pergunta de cada vez. Peça a um voluntário 
para escrever as respostas no quadro ou no papel gigante. 
No fim, reforce as respostas com base no quadro 1.

20 mn

Seq. 1
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Preparação: Exemplar de agenda para uma sessão

Descrição da sequência Comentários para o facilitador

Resumo do tema e as informações 
chave.

Perguntas e Respostas

Facilitador :  
• Ponto Focal 
• Técnico de Saúde 

Termine a sessão questionando 
aos participantes sobre o que  
acharam do tema e convide-os a 
participar do próximo debate.  
É igualmente importante encorajar 
os participantes a fazerem o teste 
de HIV promovido pelo MISAU.

Fecho da sessão 

Facilitador :  
• Ponto Focal

15 mn

10 mn

RECURSOS: 
perguntas e respostas em sessão plenária,  
quadro para escrever as perguntas correctas. 

PASSOS:  
Faça um resumo do que foi debatido. Os participantes devem 
conhecer os alimentos benéficos e os prejudiciais a saúde 
humana.

Informe aos participantes sobre a 
Vida Positiva e Nutrição 

Debate sobre  
alimentação saudável

Facilitador :  
• Técnico de Saúde 

RECURSOS:  
Cartaz da Pirâmide Alimentar  
folhetos sobre nutrição 

PASSOS: 
Metodologia interactiva para a construção da pirâmide  
alimentar. 

45 mn

Seq. 2

Seq. 3

Seq. 4
RECURSOS : 

Lista de presenças;  
Caixinha da votação 

PASSOS: 
Recorde sempre os participantes 
que devem assinar a lista de presenças e 
a depositar a resposta na caixinha da votação. Convide-os a 
fazer o teste de HIV, após, o debate. Sirva-lhes a caixa com 
preservativo e convide-os ao lanche.
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1) O que e A “Vida Positiva”? 
A “Vida Positiva” é uma estratégia através da qual 

envolvem-se pessoas na melhoria da saúde e 
qualidade de vida. Esta estratégia é aplicada não 
só para pessoas vivendo com HIV, mas também 
para casos de quaisquer doenças ou infecções 
crónicas. A “Vida Positiva” passa pelo cuidado 
com a higiene pessoal, ambiental e alimentar 
que passa pela conservação e boa preparação de 
alimentos de modo a prevenir intoxicações  
alimentares que podem provocar complicações 
estomacais (diarreias). 

A prática de vida saudável é recomen-
dável a todas as pessoas, independen-
temente, do seu estado de saúde (seja 
p.ex. HIV positivo, diabético crónico,  
hipertenso), idade, género, religião ou sexo. Higiene corporal

Alimentação

Exercícios físicos

Ambiente  
familiar 

Higiene  
ambiental
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Existem seis componentes 
que ajudam na vida positiva, 
dos quais podemos destacar: 

1. Comportamento sexual  

2. Prevenção das ITS 

3. Planeamento familiar 

4. Evitar consumo de álcool e 
outras drogas 

5. Praticar actividade física 

6. Nutrição balanceada

2) Nutrição saudável  
Na área nutricional é importante referir que temos alimentos 

que ajudam o nosso organismo a prevenir-se de certas  
doenças, mas também temos alimentos prejudiciais para 
o mesmo. Dos alimentos saudáveis que ingerimos existem 
três tipos importantes: a) Os que têm a função de manter a 
energia/temperatura do corpo, dentro dos níveis normais; 
b) Os que protegem o estômago e c) As vitaminas e mine-
rais importantes. Dos alimentos prejudiciais temos as  
gorduras, o açúcar, carnes processadas, etc. 

 

3) A importância dos exercícios físicos  
As pessoas que sofrem de doenças crónicas, incluindo o HIV, a 

actividade física é estritamente obrigatória. Esta melhora o 
apetite, desenvolve os músculos, reduz o stress, aumenta 
a energia e ajuda a manter a saúde física e emocional no 
geral. As pessoas devem ser encorajadas a manter as suas 
actividades diárias, como caminhar, limpar, ir buscar água, 
procurar lenha e outras, desde que elas estejam capazes de 
o fazer.    

Sempre que possível, recomenda-se que as pessoas com doen-
ças crónicas façam exercícios físicos diariamente, pelo 
menos durante 15 a 20 minutos por dia.  
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Sequência 1: Avaliação do conhecimento sobre  
Nutrição Saudável 

Vida Positiva e Nutrição 5

Notas para o Facilitador
Esgotadas as opções, convide um dos partici-
pantes a apresentar as suas ideias em plená-
ria. No fim, discuta com eles a posição de cada 
alimento, questionando, o porquê da escolha 
e a sua importância para o nosso organismo. 
O facilitador deve esclarecer as respostas no 
quadro ou no papel gigante. 

Objectivo 
O técnico de Saúde deve ter a  
percepção sobre o conhecimento 
dos participantes. Saber se a 
 discussão em plenária em volta 
das três perguntas motivou ou não 
o interesse pelo tema. 

Metodologia 
Dinâmica “Jogo da construção da Pirâmide Alimentar” para Identificar o mecanismo para melhoria de  
qualidade de vida e prevenção de doenças

Material necessário 
• Quadro ou papel gigante 

• Marcadores ou giz 

• Cartaz da Pirâmide de Ali-
mentação. Ter disponí-
veis folhetos sobre 
Nutrição 

• 10 Cartolinas com  
alimentos saudáveis 

• Bostick ou pastilha elás-
tica (chuinga). 

Tempo  
20 min  

Exemplo de alimentos mais saudáveis: 
• Carbohidratos   

são alimentos que têm a função de dar força e 
(nutrientes) “combustível”  necessários para  
organismo. Estes alimentos encontram-se no 
pão, milho, arroz, mapira, mandioca, mexoeira, 
batata-doce, inhame, batata-reno, etc. 

• Proteínas   
são alimentos que contribuem para a formação, 
construção e desenvolvimento do organismo. 
Existem dois grupos, as proteínas animais e as 
proteínas vegetais. As proteínas animais encon-
tram-se nas carnes de frango e peixe, leite,  
iogurte, queijo, ovos e as proteínas vegetais  

encontramos no feijão, grão-de-bico, amendoim, 
castanha, nozes, lentilha,ervilha, etc.  

• Lípidos ou gorduras -  
são alimentos que têm a função de fornecer  
energias ao organismo e podem ser encontrados 
no azeite, óleo de girassol, amendoím, soja ou 
manteiga. 

• Vitaminas  
são alimentos que têm a função de proteger o  
organismo contra as doenças. São possíveis de 
ser encontradas nos legumes frescos como 
couve, repolho, alface, folhas frescas, frutas, alho, 
cenoura, papaia, hortaliças, sementes de  
abobora, mel, ect. 

Exemplo de alimentos menos  saudáveis: 
Estes alimentos são prejudiciais a saúde pelo facto de 
conterem muitos produtos químicos como  gordura 
processada, corantes e açúcar. 
• Frituras 
• Refrigerantes 
• Enlatados 

• Hamburger 
• Cachorro quente 
• Bolos e doces
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Sequência 1: Avaliação do conhecimento sobre  
Nutrição Saudável 

1. Em 10 cartolinas  
escreva alimentos 
saudáveis e em  
outras 10 cartolinas 
escreva os não sau-
dáveis 

2. Coloque todas as 
cartolinas no quadro, 
misturadas 

3. Peça um voluntário 
para o quadro  

4. Peça aos participan-
tes para construírem 
um triângulo, saudá-
vel, com base nos 
alimentos escolhi-
dos.  

5. Os alimentos mais 
saudáveis devem 
ficar na base do  

triângulo e os mais 
prejudiciais devem 
ficar no topo  
“vértice” do triân-
gulo. À medida que 
os participantes 
forem mencionando 
os nomes dos  
alimentos, o volun-
tário vai colocando 
as cartolinas, na 
base,  em ordem, até 
terminar.  

6. Quando o triângulo 
estiver completo, 
discuta com os parti-
cipantes a ordem 
dos alimentos e 
questione o valor e 
importância de cada 
um deles.  . 

Passos 1

1. Prepare  20 cartolinas  

2. Em 10 cartolinas  
escreva os alimentos 
saudáveis e em  
outras 10 cartolinas 
escreva os não saudá-
veis  

3. Coloque as cartolinas 
no quadro, mistura-
das. 

4. Peça aos participan-
tes para construírem 
um triângulo saudá-
vel, com base nos  
alimentos escolhi-
dos. As figuras dos  
alimentos mais sau-
dáveis devem ficar 
na base do triângulo 
e os menos saudá-
veis devem ficar no 
topo “vértice” do 
triângulo. À medida 
que os participantes 
forem fazendo men-
ção dos nomes dos 
alimentos, o voluntá-
rio vai colocando as 
cartolinas da base, 
subindo em ordem, 

dos alimentos 
mais saudáveis 
até ao vértice, com os  
alimentos menos 
saudáveis. Os ali-
mentos devem ser 
ricos em carbohidra-
tos, proteínas, gordu-
ras ou lípidos, 
vitaminas e sais  
minerais. 

5 Continue o processo 
retirando as cartoli-
nas que descrevem 
alimentos não saudá-
veis. 

6. Fale das proprieda-
des destes alimentos 
para o nosso orga-
nismo e na preven-
ção de doenças. 

7. Questione aos partici-
pantes sobre os pro-
d u t o s / a l i m e n t o s 
mais consumidos na 
sua região. 

8. Partilhe experiências. 
Deixe os participan-
tes discutirem entre 
eles à medida que 
forem construindo o 
triângulo. 

Passos 2
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Objectivo 
No fim do debate os partici-
pantes devem conhecer: 

• A importância de ter uma 
alimentação balanceada 

• O valor nutricional e cura-
tivo de alguns alimentos  

Metodologia 
O técnico de saúde partilha imagens da Pirâmide 
Alimentar com os participantes, faz a sua  
explicação:  

1. Na base da Pirâmide estão os exercícios 
físicos, controlo de peso e o consumo de 
água 

2. Seguem-se os glúcidos integrais, como 
por exemplo: o pão e arroz na maioria das 
refeições, juntamente com os óleos vege-
tais, principalmente o azeite.  

 

3. Acima estão as verduras, os legumes e as 
frutas 

4. Mais acima estão os alimentos ricos em 
proteínas e gorduras 

5. Mais acima ainda encontram-se os  
alimentos ricos em proteínas e cálcio 

6. No topo da pirâmide estão todos aqueles 
alimentos prejudiciais a saúde humana, 
constituídos por açúcares, gorduras entre 
outros.

Material necessário 
• Quadro ou papel gigante 

• Marcadores ou giz 

• 10 Cartolinas com alimen-
tos saudáveis 

• 10 Cartolinas com alimen-
tos não saudáveis 

• Cartaz com o desenho 
para Pirâmide Alimen-
tar  

• Bostick ou pastilha elástica 
(chuinga) 

 

Tempo  
45 min  

Sequência 2: Debate sobre alimentação saudável  
entre o Técnico de Saúde e os Participantes 
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Notas para o Facilitador

Reforce o tema com a seguinte informação: 
• Devemos consumir quantidade de alimentos  

suficientes para cobrir as exigências do orga-
nismo e manter o equilíbrio; 

• Cada indivíduo necessita de quantidades espe-
cíficas de alimentos para manter as suas funções 
e actividades diárias; 

• A variedade de alimentos fornece todos os  
nutrientes necessários ao bom funcionamento 
do organismo (Carbohidratos, proteínas e  
gorduras); 

• Quanto mais calorias nas refeições, mais diver-
sidade de nutrientes ingeridos; 

• A finalidade da alimentação está ligada à sua 
adequação no organismo. O estado fisiológico 
(gestação, lactação), hábitos alimentares (defi-
ciências de nutrientes), condições socio-econó-
micas (acesso aos alimentos), alterações 
patológicas (presença de doenças) e os ciclos de 
vida (criança, adolescente, adulto e idoso) fazem 
com que o organismo tenha necessidades nutri-
cionais diferenciadas, dependendo da situação 
em que ele se encontra. 

Sequência 2: Debate sobre alimentação saudável  
entre o Técnico de Saúde e os Participantes 
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Sequência 3: Perguntas e Respostas – Resumo do debate

Objectivo 
Consolidar de forma resumida 
o conhecimento adquirido 
nesta sessão. 

Metodologia 
Resuma o que foi discutido de maneira interactiva

Material necessário 
• Quadro e giz ou papel  

gigante e marcadores 

 

Tempo  
15 min  

 

Escreve no quadro ou num papel gigante verticalmente: 

Peça aos participantes para  nomear mais palavras, que estão relacionadas com a “Vida Positiva” e escreva 
horizontalmente, começando com as letras da Vida Positiva. Caso não encontre uma letra (como p.ex. “F” 
para “Frutas”) pode cruzar o “a” da palavra “Fruta” com o “a” de “Vida”. Vê o exemplo seguinte, como pode 
ficar depois este jogo. 

Vontade �� Vida / Verdura / oVos 
inspirado �� informado   
Desporto �� Determinad o/ Dieta / Não-Discriminação / Direito 
Amor �� Alimentação / SAudável / Aprender / ximA   

Prazer �� Paz / Plano / Perspectiva / Prudência / Partilha 
sOrrir �� Observância / preservativO 
Saúde �� Segredo/ Sorrir / Sexo Seguro   
idade �� infecção / Filho / Família  
Tratamento ��  Trabalho / fruTa / planeamenTo 
infecção ��  indicação / filha /  Dieta  
Valor ��  Vegetais   
Amizade ��  Amendoin / massAroca   

Cada participante deve nomear e explicar, porque escolheu a palavra e qual é a relação com Vida Positiva.  
O Ponto Focal deve conduzir o debate colocando perguntas como por exemplo: 

• “O que é uma boa alimentação, quais os produtos que dela fazem parte?”, 
• “Qual a importância de ter uma alimentação saudável?  – Porquê?”,  
• “Quando alguém está tomar medicamentos com regularidade, dizemos que esta pessoa está 

em quê?  [Resposta: Tratamento]”

Passos
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Identifica-se com algum dos casos  
acima descritos? 
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5. Metodologia 

O/A PF usará diversos instrumentos propondo aqueles que considere mais apropriados para cada actividade 

e que privilegiem a abordagem participativa, em pequenos grupos para a reflexão, em plenária para o res-

gate coletivo de informação. A seguir, oferecemos uma lista explicativa da finalidade e desenvolvimento de 

cada um deles.  

a) Trabalho em grupos  

Permite analisar de maneira básica os temas propostos individualmente mas contribuindo também a elabo-

rar a opinião do grupo de trabalho. Desta forma, propicia-se a cooperação e a avaliação das ideias dos outros.  

b) Chuva de ideias  

É una forma criativa e participativa de abordar assuntos. Um modo de fazê-lo é mediante cartões nos quais 

cada participante expressa una ideia por escrito e todas juntas se revisam em plenária.  

c) Estudos de caso  

Permitem estimular a reflexão individual ao tempo que a discussão de grupo na procura de soluções alterna-

tivas. 

d) Dramatização  

O objetivo é conseguir mediante a teatralização, que os participantes assumam as situações, problemas, ne-

cessidades, oportunidades de indivíduos tipo. A parte dos participantes que assume o papel de público terá 

a responsabilidade da crítica e das conclusões. 

 

6. Recomendações para os facilitadores 

 

a. Sessão de abertura  

 O/A PF deve de forma prévia, ter a informação sobre quem irá dirigir a sessão de abertura, esta serve para 

fornecer um breve resumo da actividade para identificar a finalidade do debate e as organizações envolvidas 

e fornecer quaisquer outras informações que sejam relevantes para a sessão.  

b. Duração da sessão e objectivo 

A sessão de facilitação de debates sobre género é de curta duração que oferece um espaço de discussão e 

aprendizagem na qual os participantes podem reflectir sobre seus conhecimentos e suas experiências, 

podem reconhecer e sistematizar os instrumentos que têm aplicado na sua prática profissional ou no seu 
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Sequência 4: Fecho da sessão

Notas para o Facilitador
Comunique a data do próximo encontro, caso já tenha uma 
prevista. 

 Informe sobre os locais onde poderão fazer o teste de HIV. 

Recorde os participantes de depositarem o papel na caixa 
de votação, sobre a pergunta “fez o teste de HIV nos últimos 
12 meses ?”. Esta informação é anónima. Não se pretende 
saber quem fez o teste e quais foram os resultados.  
O importante é só saber, quantas pessoas fizeram teste du-
rante os últimos 12 meses. 

Escreve o link de internet no quadro e aconselhe os parti-
cipantes a visitarem esta página web para obter mais 
informações: www.ponto-focal-mz.org 
Recorde sempre os participantes que devem assinar a lista 
de presenças. 

Objectivo 
Fechar a sessão num ambiente 
harmonioso

Metodologia 
Termine a sessão convidando os participantes a tomarem parte do próximo debate e a aderirem ao teste 
de HIV, promovido pelo MISAU na sala ao lado. 

Te
st 

HI
V

co
nt
ac
to
s

linkes  

internet

mate
rie

l 

IE
C 

Assistëncia 

Social (PAS)Planeamento 

Familiarwww.ponto-

focal-mz.org

Test  
HIV ?

Material necessário 
• Lista de presenças  

• Caixinha da votação 

Tempo  
10 mn
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Conhecimento

Sequências

Material IEC

Eu já fiz o teste de HIV. 

E você ?

Objectivo 3: Garantir uma vida saudável 
…para todos.  

Até 2030, acabar com as epidemias de SIDA, tuberculose, malária e 
… outras doenças transmissíveis. 
Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual 
e reprodutiva, incluin do o pla   ne  a mento familiar. 

Atingir a cobertura universal de saúde,…, o acesso aos serviços de saúde essen-
ciais de qualidade.

Objectivo 4: Garantir educação para todos … e da qualidade ao longo da vida 

Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos com-
pletem o ensino primário e secundário de qualidade de 
forma equilibrada e livres do HIV. 
Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conheci-
mentos e habilidades necessárias para promover o desen-
volvimento sustentável …, por meio da educação. 

Objectivos Mundiais do Desenvolvimento Sustentável

www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals Ca
rta

z: 
ON

U 

O acordo internacional dos Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável define 17 objectivos, validos até o ano 2030


