ANEXO – 1
O PROCESSO DE PREPARAÇÃO DO CASO DE INVESTIMENTO
A preparação do Caso de Investimento seguiu um roteiro acordado entre o MS e os principais
parceiros da área da Saúde. ( 1 ) (Vide apartado 1.1 deste anexo para mais detalhes)
A preparação do Caso de Investimento iniciou-se em Junho (23-24) de 2016, com uma oficina entre
os principais Departamentos Técnicos do Ministério da Saúde e representantes dos parceiros com
maior interesse, actividade e capacidade de assessoria técnica na área da Saúde Materno-Infantil em
Moçambique. Esta consulta alargada serviu para dar a conhecer os objectivos e processos de
desenvolvimento do CI, e organizar os interessados em 4 grupos de trabalho: Saúde Materna, Saúde
Infantil, Nutrição, Adolescente. Os grupos de trabalho deveriam preparar: i) análise de situação; ii)
listagem de intervenções com maior potencial de eficácia.
A produção dos 4 grupos foi condensada na semana de 15-19 de Agosto, ao mesmo tempo que se
fazia a contratação de assessoria técnica para acelerar o processo seguinte de preparação do CI.
Uma oficina, a 18.08.2016 com os mesmos participantes da oficina de Junho, forneceu o consenso
sobre os problemas e obstáculos identificados pelos 4 grupos de trabalho e indicou as etapas e
calendário para a fase de desenho de intervenções, definindo a intenção de ter uma primeira
proposta de CI no final do mês de Novembro. Um texto de “Análise de Situação Inicial” condensou as
contribuições produzidas no período anterior.
Uma missão do secretariado do GFF na sede do Banco Mundial visitou Moçambique na 2.ª quinzena
de Agosto e discutiu com o Ministério da Saúde a necessidade de coordenar o trabalho de
preparação do CI em SRMNIA com o da Estratégia para o Registo Civil e Estatísticas Vitais (RCEV) e a
Estratégia de Financiamento de Saúde.
Seguiram-se duas rondas de consultas aos participantes dos 4 grupos de trabalho sobre as
intervenções técnicas de maior impacto potencial e modos de as integrar no contínuo de cuidados
de SMI e por níveis do sistema de saúde moçambicano.
No mesmo período, foram feitas consultas individuais a entidades envolvidas em projectos
inovadores ligados à expansão de informação sobre saúde sexual e reprodutiva (SSR) e expansão da
disponibilidade de prestadores de serviços na mesma área, bem como os ligados a projectos de
intervenção comunitária sobre o casamento prematuro e a alimentação infantil.
Em simultâneo, foram realizadas algumas análises de dados estatísticos do SISMA – 2015 e
inquéritos mais recentes para: i) conhecer melhor a evolução da prestação de serviços – e
acessibilidade / cobertura – e da disponibilidade de recursos, no SNS moçambicano; ii) caracterizar
as Províncias e Distritos do País, quanto à capacidade da rede sanitária local e dispersão
populacional. Estas triangulações de dados permitiram fazer as primeiras propostas sobre evoluções
possíveis na cobertura com serviços e recursos, com atenção particular a: i) números de profissionais
de saúde; ii) o papel dos níveis Primário e 1.ª referência na redução da mortalidade materna e neonatal; iii) a expansão de serviços mínimos nas zonas rurais de população mais dispersa.
Durante o mês de Outubro, as primeiras estimativas de cobertura com serviços e recursos foram
discutidas em oficinas alargadas com técnicos de diversas Direcções Nacionais do MS, parceiros e
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agências técnicas das NU, com especial ênfase para a garantia dos números de profissionais
necessários e as capacidades de reabilitação de unidades sanitárias. As mesmas estimativas foram
também usadas para indicar pressupostos no trabalho para “custeamento da Estratégia de
Implementação”, “avaliação de impacto” e “avaliação de obstáculos”.
Durante o mês de Outubro foi usada a ferramenta EQUIST, em colaboração com o escritório do
UNICEF em Moçambique, para as estimativas quanto a “avaliação de impacto” e “avaliação de
obstáculos”. Também em Outubro foi feita a contratação de especialistas e iniciada a preparação do
“custeamento” (OMS) e “mapeamento de recursos” (Banco Mundial). Os primeiros rascunhos dos
trabalhos destas duas áreas foram terminados nos primeiros dias de Dezembro.
As estimativas de recursos necessários para a materialização das metas de cobertura aumentadas
foram negociadas com as diversas Direcções Nacionais do MS.
A actualização da estratégia sectorial – Saúde - para o Registo Civil e Estatísticas Sanitárias (RCEV) foi
feita entre Outubro e Novembro, incluindo consultas com o Ministério da Justiça. Foram
actualizadas as intervenções e metas para o Sector Saúde, bem como o seu custeamento.
Em Novembro foram feitas auscultações de grupos de interesse espacial: adolescentes e jovens,
sociedade civil e sector privado.
A Auscultação a Adolescentes e Jovens (A&J) decorreu a 14 de Novembro, contando com a presença
de adolescentes e jovens com idades entre os 10 e os 24 anos, provenientes de todas as Províncias,
e o enquadramento por técnicos de diversas ONG’s e do UNFPA. Os participantes foram divididos
em 3 grupos etários: 10-14, 15-19, 20-25 anos. A divisão etária pretendeu (e conseguiu) obter
opiniões de todos os grupos sem a limitação potencial do “controle” da discussão pelos jovens de
maior idade e experiência de vida. A Auscultação surpreendeu pela objectividade das percepções e
propostas dos participantes, incluindo os adolescentes mais jovens, dos 10-15 anos. Os A&J
souberam concentrar a discussão nos problemas relacionados com a SSR – o interesse do CI -, apesar
de estes serem apenas parte dos problemas de saúde sentidos por esta faixa etária da população.
Ficou claro que parte das causas para os problemas de saúde dos A&J têm a ver com as
características particulares desta fase da vida, particularmente a necessidade de experimentar e
copiar modelos de comportamento enquanto se dispõe de informação incompleta sobre os riscos e
exposições.
A primeira área de interesse da auscultação foi a da limitada informação que os A&J têm sobre SSR.
Foi salientado que as fontes de informação sobre SSR são poucas e as mensagens são desadequadas.
Os A&J insistiram, no entanto, que isso se insere no quadro geral de fraca informação sobre a
higiene e saúde do corpo, e que a informação é obtida de modo passivo e oportunístico. Os A&J
sugeriram que as fontes já conhecidas de informação sejam reforçadas: as escolas, os Serviços de
Atendimento de Adolescentes e Jovens (SAAJ) e as plataformas móveis – redes sociais – como o
SMS-Biz. Isso implica a revisão dos currículos escolares e a formação de professores, bem como a
melhoria da preparação dos profissionais de saúde para compreenderem e comunicarem com os
adolescentes. Os A&J sugeriram também os conteúdos mais pertinentes, particularmente os do
grupo 10-15 anos: por exemplo, os riscos da gravidez precoce, a preparação para o início da
actividade sexual, as infecções de transmissão sexual (ITS).
A necessidade de SAAJ’s efectivos e acessíveis foi enfatizada, ao mesmo tempo que foram listadas as
limitações dos actuais pontos de serviço: os horários desadequados, a pouca simpatia e capacidade
de comunicação dos profissionais de saúde, a falta de consumíveis clínicos para atendimento em
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caso de doença. A necessidade não satisfeita mantém-se, porque a oferta não estimula a procura: os
SAAJ acabam sendo procurados só quando existe um problema (suspeita de doença / gravidez) e
não como fonte de informação e prevenção. As experiências de contacto com prestadores privados
de serviços em SSR foram conotadas com maior privacidade e satisfação dos utentes.
Os A&J manifestaram-se ainda sobre as limitações do contexto social, cultural e familiar que não
favorecem a obtenção de informação nem a igualdade de género. A persistência da elevada
prevalência de casamentos prematuros, ou a continuação da “carga exclusiva sobre a jovem mulher”
dos problemas com a gravidez indesejada foram apontados como exemplos. A discussão da SSR é
ainda tabu na maioria das famílias. Os A&J insistem na necessidade de mensagens dirigidas ao
ambiente familiar e aos lideres religiosos, que preparem os cidadãos mais velhos para discutir os
temas de SSR com os A&J, sem conflito com a informação que os A&J esperam obter das escolas e
outras fontes. Vide tabela resumo de constatações e recomendações por grupo etário no final deste
anexo. (Para mais detalhes, vide apartado 1.2 deste anexo)
A Auscultação à Sociedade Civil juntou representantes de Organizações Não-Governamentais
(ONG’s) nacionais e internacionais e representantes de organizações juvenis e académicas. Os
participantes realçaram a importância particular de alguns problemas de SRMNIA, como o aborto, as
fístulas obstétricas, a violência de género e a falta de conhecimento sobre SSR entre os adolescentes
mais jovens (10-15 anos). Os participantes expressaram a sua disponibilidade para colaborar no
aumento da procura de serviços de SSR, mas questionam-se sobre se as unidades sanitárias estão
preparadas para responder: as condições físicas das US deixam a desejar – como exemplo, a falta de
água canalisada, que contradiz a promoção da higiene -, a desmotivação dos profissionais manifestase em pouca humanização e preocupação com qualidade.
Os participantes expressaram a sua disponibilidade para colaborar na mudança dos hábitos e
comportamentos tradicionais com impacto na SSR, e salientaram a urgência em fornecer informação
de saúde na pré-adolescência, devido ao início precoce da actividade sexual.
Foi ainda salientada a necessidade de revitalizar os Comités de Co-Gestão e redefinir os modelos de
prestação de contas à comunidade, incluindo em questões relacionadas com o financiamento de
programas como este Caso de Investimento: a verificação do encaminhamento e utilização efectiva
do financiamento disponível para o sistema local de saúde.
A Auscultação ao Sector Privado de Saúde juntou representantes de prestadores de serviços de
saúde, fornecedores de equipamentos e consumíveis clínicos e empresas que têm participado em
parcerias para objectivos de saúde. Há já um historial de colaborações pontuais, mas o seu
alargamento e transformação em ambiente sustentável exige maior objectividade na informação
sobre as metas que se pretendem alcançar e para as quais se pede a colaboração dos actores
privados.
A organização de parcerias tem maior êxito quando se procuram actores cuja “área central de
negócio” está alinhada com os objectivos da parceria, sugerindo ganhos mútuos e permitindo maior
sustentabilidade. Foi também salientada a necessidade de melhor gestão das US e motivação dos
profissionais de saúde, para melhorar o uso eficiente e a manutenção de equipamentos doados.
Foi ainda sugerido que o MS mantenha o mapeamento de todas as entidades privadas (lucrativas e
não-lucrativas) potencialmente interessadas em parcerias, em todas as Províncias.
Os primeiros rascunhos do Caso de Investimento foram apresentados e discutidos com os parceiros
de desenvolvimento entre o final do mês de Novembro e início de Dezembro.
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1.1 Roteiro para o apoio do Global Financing Facility para Todas as Mulheres e Toda a
Criança
Introdução
1. Moçambique é um dos países incluídos no Mecanismo Global de Financiamento – Global
Financing Facility (GFF) em apoio a Todas Mulheres e Todas Crianças (TMTC). O GFF é uma
iniciativa estratégica apoiada por uma série de agências multilaterais e países doadores destinada
a intensificar os esforços liderados pelos países para melhorar a saúde reprodutiva, materna,
neonatal, infantil e do adolescente (SRMNIA). Ao nível dos países, o GFF apoia uma abordagem
integrada que busca as melhores soluções para a melhoria dos resultados de SRMNIA através de
financiamento inteligente, à escala, sustentado e orientado para resultados.
Contexto & Processos
2. O GFF mobiliza mais recursos em saúde através da combinação de fontes externas, domésticas, e
outras fontes de financiamento inovadoras, inclusive do sector privado. Especificamente, ele usa
doações de um fundo fiduciário de vários parceiros - multi-donor Trust Fund -(o Fundo Fiduciário
GFF) para mobilizar fundos adicionais da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) e de
outros parceiros de desenvolvimento, incluindo o sector privado.
3. Em Moçambique aumentar o investimento em SRMNIA é de importância crucial, dada a actual
tendência do estado de saúde sofrível das mulheres, recém-nascidos, crianças e adolescentes.
Apesar dos progressos na última década, os indicadores de SRMNIA são ainda precários (tabela
1).
Tabela 1: Evolução de indicadores de saúde seleccionados, Moçambique, 1997-2011

4. Além
disso,
a
Indicador de Saúde
IDS 1997
IDS 2003
IDS 2011
capacidade
do TMI por 1,000 NV
135
101
64
sistema de saúde TM<5, por 1,000 NV
201
153
97
para efectivamente RMM por 100,000 NV
692
408
408
prestar serviços de Taxa de prevalência contraceptiva (mulheres
6
17
12
saúde de qualidade 15-49)
35.9
41
42.6
é prejudicada por % de crianças < 5 com nanismo
factores estruturais (gerais para o país e específicos para a saúde) e financeiros que tem
prevalecido por um longo tempo com efeitos adversos sobre a cobertura e a qualidade dos
aportes para prestação de serviços. Embora a despesa com a saúde tenha estado relativamente
abaixo da referência regional, poder-se-ia obter mais saúde para o dinheiro disponível através de
mais ganhos de eficiência, alinhando a despesa com intervenções prioritárias de alto impacto e
melhorando as funções de gestão das finanças públicas e as disposições fiduciárias. Outrossim, a
melhoria dos processos de licitação e gestão financeira são catalíticos para a prestação de serviços
eficazes.
5. O processo GFF assenta em dois pilares: o Caso de Investimento (CI) para SRMNIA e a Estratégia
de Financiamento da Saúde (EFS). A elaboração do CI é um passo importante para esclarecer as
prioridades e para coordenar os investimentos nos próximos cinco anos, mantendo uma visão de
longo prazo, ou seja, 2016-2030, no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(SDG). A EFS é fundamental para aumentar as fontes internas de financiamento tanto do sector
público como privado, para definir os mecanismos de pagamento, incluindo as questões de boa
aplicação do dinheiro e ligações com resultados / indicadores, e para garantir a protecção
financeira adequada aos utentes de uma forma sustentável. A elaboração do CI e da EFS estarão
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fortemente interligadas na medida em que as intervenções seleccionadas no CI dependerão do
envelope de recursos disponível e isso pode exigir a criação de cenários para orientar o processo
decisório. Em última análise, o CI e a EFS devem providenciar as políticas e orientação operacional
para o país alcançar a cobertura universal de saúde (UHC) que sustenta a parceria GFF em apoio
a TMTC.
Contribuição
6. Caso de Investimento: Os documentos das políticas, as estratégias e estudos do Ministério da
Saúde (MISAU) contém os elementos essenciais para elaborar um CI que preencha os requisitos
necessários para orientar os investimentos actuais e futuros na área da saúde. O Governo possui
importantes documentos de políticas e estratégias sobre os quais um CI robusto pode ser
desenvolvido, tais como o Plano Estratégico do Sector da Saúde, o Plano de Ação para o ODM 4 e
5, o Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos para a Saúde, e outros planos/programas
existentes no sector da saúde. Embora estes documentos estratégicos forneçam orientações
fundamentais para o sector, eles podem se beneficiar de um processo rigoroso de selecção de
intervenções custo-efectivas de alto impacto para acelerar ainda mais o progresso da SRMNIA.
Para além disso, o CI deve avaliar a viabilidade da implementação efectiva à escala e identificar
actividades para reforçar a implementação. Isto é particularmente importante dada a relativa
baixa capacidade institucional, especialmente na periferia.
7. A elaboração do CI deve ser feita de forma participativa e ele deve ser validado por parceiros de
desenvolvimento relevantes e aprovado pelo Governo. Todavia, tal CI deve ser abrangente e
aceitável para o Governo e parceiros de desenvolvimento em geral e espera-se que o GFF
contribua de maneira significativa ao longo do processo.
8. EFS: O MISAU tem vindo a desenvolver uma EFS nos últimos 2 anos. Existe um rascunho avançado
da EFS. Com base no actual rascunho, o mecanismo GFF vai prestar assistência para fortalecer e
concluir a EFS através de um esforço de colaboração de várias entidades. A recente conclusão de
análises sobre a despesa de saúde e do inquérito de prestação de serviços (Service Delivery
Indicators –SDI) proporciona elementos úteis para rever certos pressupostos e para identificar
estratégias realistas. É importante salientar que, embora o desenvolvimento de uma EFS robusta
como um documento chave de política e estratégia do sector seja fundamental; por si só, não é
uma finalidade. Será importante identificar as prioridades de reforma do financiamento da saúde
e planos de implementação associados, bem como, áreas de apoio dos parceiros de
desenvolvimento. Além disso, a qualidade e eficiência das despesas de saúde serão revistos para
assegurar que os resultados de saúde são condizentes com os níveis de gastos. Neste contexto, o
trabalho em curso na área da governação será continuado e ampliado. Inicialmente, uma
avaliação das disposições fiduciárias no sector da saúde será realizada para mapear os principais
constrangimentos nas aquisições, gestão financeira e outras funções fiduciárias. É também
importante que hajam ligações claras entre o CI e a EFS.
9. Progredindo e apoiando implementação do CI – Novo Projecto de Saúde: Como parte do
processo de GFF, o Banco Mundial apoiará o MISAU a preparar um projecto do sector de saúde
com foco específico nos resultados de SRMNIA. O actual Projecto de Prestação de Serviços de
Saúde (PPSS), concebido para melhorar a prestação de serviços com base em três modos
integrados de prestação de serviços, nomeadamente (i) intervenções de base comunitária; (ii)
intervenções baseadas nas unidades sanitárias; e (iii) actividades populacionais de extensão
(brigadas móveis, etc.), será encerrado em Dezembro de 2017. Os principais componentes do
PPSS tem foco nos serviços de Saúde Materna e Infantil e Nutrição. O âmbito do PPSS é limitado
tanto geograficamente como nas suas atividades. Por exemplo, apesar das melhorias observadas
na saúde materno-infantil, a saúde do adolescente, e o estado nutricional são motivo de
preocupação e há disparidades dentro de províncias, entre províncias e as regiões. O novo
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projecto de saúde, para além de se alinhar com o CI, aproveitará a experiência acumulada durante
a implementação do PPSS para expandir ainda mais o alcance das intervenções e cobertura em
linha com os objectivos da GFF. Nesta matéria, o processo GFF ajudaria a alinhar melhor as
intervenções e programas de outros parceiros de desenvolvimento e reforçar a coordenação, com
base num exercício claro de mapeamento de recursos, como discutido abaixo.
10. Prevê-se que o projecto de saúde comece em algum momento no ano fiscal de 2018, a partir de
Julho 2017. Tanto o CI como a EFS são elementos cruciais para a elaboração do projecto do sector
da saúde focado na SRMNIA. Tal projecto não duplicará os esforços em curso e usará as
plataformas de coordenação existentes entre os parceiros da saúde e o MISAU. A modalidade de
canalização do financiamento do novo projecto está a ser discutida e deverá ser decidida na
revisão interna formal da Nota Conceptual do Projecto pela Gerência do Banco Mundial. A
modalidade de canalização de fundos a ser adoptada, deverá contribuir para uma maior
integração do financiamento, melhoria da eficácia da ajuda e para reduzir a fragmentação do
financiamento do sector da saúde. O MISAU e os parceiros da saúde acumularam uma rica
experiência e conhecimentos na gestão do PROSAUDE ao longo da última década e meia da qual
lições importantes podem ser tiradas no que diz respeito à eficiência dos gastos. De particular
importância é a necessidade de melhorar a eficiência técnica das despesas e estabelecer ligações
mais claras entre os gastos PROSAUDE e indicadores de saúde, de monitorizar o progresso nos
resultados de saúde, bem como, de melhorar o desempenho do sistema de saúde em geral. Um
elemento importante da eficiência da despesa diz respeito ao reforço da capacidade e
procedimentos fiduciários a nível central e provincial para eliminar os constrangimentos à
prestação de serviços.
Âmbito e Tarefas
11. As principais tarefas em perspectiva para a preparação do apoio do GFF consistem na conclusão
do CI e da EFS, e uma avaliação das disposições fiduciárias. Todos os três elementos devem ser
desenvolvidos em estreita colaboração entre as várias partes interessadas, sob a liderança do
MISAU e também devem ser sujeitos a um processo de validação endossado pelos principais
interessados. Para atingir este objetivo, o MISAU e seus parceiros trabalharão em conjunto
durante o segundo, terceiro e quarto trimestres de 2016, prevendo-se que durante o primeiro
trimestre de 2017 os documentos chave sejam aprovados. Este roteiro descreve as principais
tarefas, processos, metas, resultados e estimativa de recursos necessários para fazer avançar o
processo de GFF.
12. Há quatro tarefas principais que devem ser realizadas entre Março de 2016 e Junho de 2017:
a. O Caso de Investimento para SRMNIA (custeado e com mapeamento de recursos) a ser
concluído até Janeiro de 2017;
b. A Estratégia de Financiamento da Saúde a ser concluída até Março de 2017;
c. A identificação de desafios na área fiduciária e na Gestão de Finanças Públicas e o Plano
de Acção para reforçar a capacidade e edificar sistemas de GFP e Fiduciários do sector a
ser concluídos até Abril de 2017; e
d. A Preparação do novo Projecto de Saúde que será financiado pelo GFF/IDA a ser concluída
até Junho de 2017.
13. As tarefas acima identificadas são importantes para o estabelecimento do mecanismo GFF e
requerem a participação e envolvimento do Governo, Parceiros de Saúde, organizações da
sociedade civil, sector privado e beneficiários através das actuais plataformas de coordenação
existentes.
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14. Prevê-se que o Projecto de Saúde seja submetido à aprovação do Conselho de Administração do
Banco Mundial no primeiro trimestre do ano fiscal 2018 ou terceiro trimestre do ano calendário
de 2017.
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O caso de Investimento
15. Durante o período Junho 2016 a-Janeiro, 2017 um exercício de inventariação de documentos
estratégicos existentes será realizado conjuntamente pelo MISAU e os parceiros de saúde. O
exercício é destinado a destilar as principais intervenções prioritárias de SRMNIA de alto impacto
e de comprovado custo-efectividade. Este exercício vai utilizar as análises e elaborações
estratégicas feitas pelo governo e parceiros de saúde no âmbito do SWAP Saúde. Tais documentos
incluem o Plano Estratégico do Sector da Saúde orçamentado (2014-2019), o Plano Integrado para
alcançar os ODM 4 e 5, o Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos, o Plano de Acção
Multisectorial para a Redução Desnutrição Crónica, o Programa Nacional de Controlo da Malária,
o Plano Estratégico Nacional do HIV e SIDA (PEN IV), e outros programas relativos a doenças, a
maioria dos quais também foram orçamentados.
16. O CI vai em princípio conter os seguintes aspectos principais: (i) uma análise de situação com foco
na SRMNIA com base no instrumento EQUIST que incluirá questões de equidade, desempenho do
sistema de saúde, e principais determinantes da saúde que minam e favorecem a SRMNIA; (ii) um
mapeamento de recursos disponíveis no sector da saúde e análise dos principais nós de
estrangulamento de implementação que restringem ainda mais o progresso da SRMNIA e
discussão de oportunidades para a transformação e melhoria; (iii) uma descrição dos resultados
chave a alcançar em cinco anos (2018-2022) e até 2030, tendo em conta a situação no início e
abordando a equidade, eficiência e os principais determinantes de resultados de SRMNIA,
incluíndo as mudanças demográficas e outras questões estruturais; (iv) uma selecção de
intervenções (de alto impacto sobre SRMNIA, específicas do sistema de saúde e multisectoriais)
que aumentariam a probabilidade de alcançar os resultados desejados, incluindo uma descrição
sobre o quê será feito, como será feito, os beneficiários das intervenções propostas áreas
geográficas alvo (rural-urbano e entre as regiões) e os critérios e processos usados para identificar
as prioridades; (v) as modalidades de prestação de serviços e disposições gerais de
implementação, incluindo o papel do sector público, actores não estatais, sector privado, e o
envolvimento da comunidade; (vi) sistemas de apoio, incluindo recursos humano e cadeia de
aprovisionamento; (vii) o custeamento global das intervenções prioritárias seleccionadas com
recurso a instrumentos como o OneHealth ou outros (construir cenários realistas e viáveis), de tal
forma que as prioridades sejam implementadas dentro do envelope de recursos disponíveis; e
(viii) um quadro de monitorização e avaliação para garantir um bom acompanhamento dos
resultados e para reforçar o papel do Registo Civil e Estatísticas Vitais (RCEV) no processo.
17. A estrutura exacta do CI será decidida em conjunto com as partes interessadas e vai aproveitar
das experiências de outros países que realizaram exercícios similares sempre que se afigurar
pertinente. Um componente importante do CI é o fortalecimento das funções do RCEV nas
entidades públicas designadas tais como o Ministério da Justiça, Ministério do Interior e Ministério
da Saúde, todos eles, importantes fontes de dados de RCEV. O desenvolvimento da componente
de RCEV será baseado no actual plano de implementação dos RCEV e que foi revisto. Os RCEV
constituem uma tarefa importante que recai sob a alçada do Ministério da Justiça e deve contar
com total colaboração do MISAU.
18. Por fim, um elemento do CI que requer maior elaboração diz respeito à melhoria do processo de
envolvimento dos beneficiários visados através de mecanismos de geração de consciência,
responsabilidade social e incentivos para que os beneficiários demandem, utilizem os serviços de
saúde e também exijam prestação de contas aos serviços públicos de SRMNIA. A este respeito a
mobilização comunitária será fundamental para materializar este engajamento.
19. Processo do CI: De Junho a Agosto de 2016, uma análise de situação baseada nos documentos
disponíveis será realizada com foco em resultados SRMNIA sem descurar os elementos essenciais
do sistema de saúde. A identificação clara dos principais problemas a serem abordados é
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importante como primeiro passo para priorizar as intervenções de SRMNIA. O rascunho da análise
situacional deve cobrir os pontos (i) e (ii) acima e será apresentado aos principais interessados
num workshop de um dia para consensualização em Agosto de 2016.
20. De Agosto a Setembro de 2016 os objectivos de SRMNIA para os períodos de longo (2030) e médio
prazo (2018-2022) devem ser definidos. Nesse período uma elaboração mais detalhada será
efectuada sobre as intervenções prioritárias de alto impacto selecionadas incluindo o seu
custeamento. A análise detalhada deve ser conduzida pelos grupos técnicos de trabalho no âmbito
do SWAP Saúde com a facilitação técnica de especialistas/consultores, se necessário. Os parceiros
bilaterais e multilaterais chave participarão com base nas suas áreas de especialização, e.g.
UNFPA, UNICEF, USAID e da OMS. Um grupo nuclear de redação do CI será estabelecido para
compilar todas as contribuições e redigir o CI que será apresentado e discutido numa oficina de
trabalho para consensualização em Dezembro de 2016. Depois do workshop o grupo de redação
vai continuar a trabalhar para completar o CI. Espera-se que até final de Janeiro de 2017, o CI seja
concluído.
21. Depois de aprovado em princípio pelo MISAU, o anteprojecto final do CI será distribuído entre os
principais interessados e será validado utilizando os mesmos mecanismos que o MISAU e os
parceiros de saúde utilizam para validar as políticas chave, documentos estratégicos e planos de
trabalho anuais. Este mecanismo será o método principal de garantia de qualidade tanto para o
CI como para a EFS. Uma revisão ou/e comentários ao CI por um revisor(es) de pares
independente(s) poderá ser considerado pelo MISAU, se necessário, especialmente se não for
alcançado consenso em determinadas áreas. Espera-se que a adopção final do CI ocorra no
primeiro encontro bi-anual do Comité de Coordenação sectorial durante o primeiro trimestre de
2017. Para o efeito, um encontro nacional será organizado para garantir uma maior participação
do sector da saúde e de outras partes interessadas.
22. O CI constituirá o pilar principal para orientar os investimentos em SRMNIA e nos elementos
essenciais do sistema de saúde por todos os parceiros de desenvolvimento. O CI servirá também
para informar o delineamento do novo projecto de saúde que será financiado pelo Fundo
Fiduciário do GFF e pelo Banco Mundial.
Estratégia de Financiamento da Saúde
23. A presente EFS beneficiará da conclusão de análises da despesa de saúde e espaço fiscal e será
revista. Este trabalho será realizado com o Grupo Técnico de Trabalho sobre Financiamento de
Saúde (GTF), coordenado pela Direcção de Planificação e Cooperação (DPC) do MISAU. O MISAU
realizará consultas mais abrangentes sobre a EFS com os diferentes órgãos do Governo sobretudo
no que diz respeito a questões de política fiscal e demais elementos que se situam fora do
mandato do MISAU. Para o efeito o MISAU elaborará as questões chave e opções a considerar
para a EFS para debate. Isso é particularmente importante para obter o acordo e apoio do
Ministério da Economia e Finanças (MEF), e a plena participação de outros órgãos do Governo,
inclusivé, o Instituto Nacional do Seguro Social, o Ministério da Administração Estatal e Função
Pública e entidades dos Governos Locais tais como os Municípios e Governos Provinciais.
24. Tendo em conta o actual rascuno da EFS e considerando os elementos discutidos na análise da
despesa pública no sector saúde é necessário rever algumas secções do documento como por
exemplo : (i) a situação de financiamento da saúde em Moçambique, e como o investimento em
saúde pode contribuir para o crescimento económico e uma análise em profundidade das actuais
lacunas de financiamento, considerações sobre a equidade; (ii) como reduzir a médio prazo a
lacuna de financiamento através do aumento do financiamento interno no sector da saúde
(mobilização de recursos públicos e privados e potenciais ganhos de eficiência); (iii) discutir a
consolidação/partilha de recursos; (iv) discutir opções realistas para a compra de cuidados de
saúde e a necessária legislação e regulamentação; (v) delineamento de um plano de
9

implementação da EFS que se enquadre na agenda de reformas; (vi) plano de monitorização; e
(vii) custeamento da EFS.
25. Processo para a EFS: O período de tempo para o desenvolvimento da EFS é o mesmo que para o
CI. Isso ajudará a garantir a complementaridade e a coerência do CI e EFS.
26. Entre Agosto e Dezembro de 2016, serão fornecidos mais aportes analíticos e comentários para o
actual rascunho. O produto final desta fase deve ser a identificação de áreas de melhoria / reforço
que deverão ser mais aprofundados.
27. De Dezembro de 2016 a Fevereiro de 2017 o trabalho vai se concentrar em rever o documento da
estratégia ao mesmo tempo que algumas análises adicionais serão realizadas sobre as taxas
moderadoras e sobre a alocação de recursos. As melhorias na eficiência da despesa são
importantes para aumentar o espaço fiscal no sector. Os ganhos de eficiência que o sector saúde
pode realizar também devem ser discutidos nesta parte da elaboração da EFS. A discussão sobre
eficiência e como operacionalizar medidas para melhorá-la deverá ser parte integrante da EFS e
do plano de implementação no contexto da reformas. Também será importante discutir as fontes
de fundos existentes (receitas gerais, seguro social e ou seguro privado). Nesta matéria, a análise
deve considerar três critérios: equidade, a mutualização (pooling) dos riscos e o potencial para a
selecção de riscos que as diferentes fontes de financiamento a eles podem se associar. Uma
particular atenção será dada ao sector privado como uma potencial fonte de financiamento.
28. Durante o mesmo período, a EFS deve esclarecer a alocação de recursos em consonância com as
intervenções identificadas no CI, garantindo simultaneamente a protecção financeira e a
satisfação dos utentes com os serviços. Os mecanismos de pagamento são um aspecto importante
nesta matéria. A elaboração da EFS poderá constituir uma oportunidade para explorar a
viabilidade política da compra estratégica de serviços de saúde e explorar as condições técnicas
para introduzir tais modalidades de financiamento para alcançar políticas e objetivos estratégicos
definidos. Isto está em linha com o apelo do GFF por maior alinhamento do financiamento com
os resultados.
29. Em Fevereiro de 2017, uma oficina de trabalho de consensualização será realizada para apresentar
a EFS. Esta será uma oficina de 2 dias para uma ampla gama de intervenientes do governo, sector
privado, organizações da sociedade civil e academia.
30. Após a oficina de trabalho em Fevereiro uma equipa técnica introduzirá as mudanças consideradas
relevantes na EFS para completar o documento. Poderá ser útil incluir anexos na EFS para discutir
possíveis implicações legais e regulamentares das opção de financiamento ou de mecanismos de
pagamento propostos. Também um quadro de monitorização ajudaria a guiar a implementação e
verificar o progresso. Por outro lado deverá ser elaborado um plano de implementação da EFS
que indicará as medidas que poderão ser implementadas a curto, e médio prazo. O documento
da EFS deverá ser considerado um documento dinâmico e poderá ser actualizado regularmente.
31. A validação da EFS deve ocorrer a dois níveis: (i) ao "nível técnico", incluindo, essencialmente, o
sector da saúde, parceiros de saúde, universidades, OSC e outros; e (ii) ao "nível político" por meio
dum encontro nacional cimeiro com participação do MEF e de ministérios sectoriais-chave, e,
possivelmente, do Gabinete do Primeiro-Ministro e parceiros de saúde. A reunião técnica terá
lugar no início de Março de 2017 de harmonia com o processo de validação do CI (ver acima).
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Identificação de desafios de Gestão de Finanças Públicas (GFP) e na área Fiduciária (F) e Plano de Acção
para Reforçar a capacidade e para Edificar Sistemas de GFP/F no Sector
32. O principal objectivo desta tarefa é identificar os pontos fracos e lacunas nas funções fiduciáriaschave do MISAU que têm impacto sobre a prestação de serviços, incluindo, mas não limitados a:
(i) aquisição e ciclo de gestão de contratos; (ii) a gestão financeira; e (iii) gestão do desempenho
para resultados. Com base no acima, a elaboração de um plano de acção para reforçar a
capacidade e edificar sistemas fiduciários e de GFP prosseguirá com a participação de instituições
governamentais relevantes e parceiros de desenvolvimento. Este trabalho será baseado em várias
avaliações feitas até agora por várias agências, incluindo a avaliação do procurement financiado
pelos parceiros de saúde sob a coordenação do Grupo de Trabalho Técnico de Administração e
Finanças (GTAF) sob a égide do SWAP saúde. Um aspecto importante do trabalho sobre GFP/ área
Fiduciária incluirá um foco na gestão de desempenho no que se refere a assegurar que as
intervenções planeadas são financiados e convertidas em serviços de saúde prestados de acordo
com o CI.
33. O objectivo final é apoiar o MISAU a delinear uma reforma e um programa de desenvolvimento
institucional para pôr em prática uma capacidade de procurement e gestão financeira forte a nível
central, provincial e distrital para melhorar a prestação de serviços e assegurar as ligações entre
financiamento e indicadores / resultados para melhorar ainda mais a prestação a todos os níveis.
As ligações entre a EFS, CI e GFP/Disposições Fiduciárias são representadas no diagrama abaixo.
Melhor
cenário de
orçamento
para o CI
Estratégia de
Financiamento
da Saúde

Caso de
Investimento

Cenário de
orçamento
menos que
adequado
para o CI

GFP &
Gestão do
Desempenho
para
Resultados

Pior cenário
de orçamento
para o CI

Melhores
resultados de
SRMNIA
como
finalidades da
EFS e CI
mediados por
meio de de
sistemas de
GFP de bom
desempenho e
da gestão de
resultados

34. Processo para a GFP e Avaliação Fiduciária: A GFP do sector da saúde e as áreas fiduciárias foram
sujeitos a muitas avaliações e estudos. Por exemplo, na lista parcial em baixo retirada dos TdR2
destinados a rever o procurement mostra a grau com que essas áreas têm recebido atenção
crescente desde 2012, ou mesmo antes. A lista inclui:
•

2015, MISAU-DAF, Adaptação do PEFA ao Sector da Saúde

•
•

2014, EU: Avaliação de GFP no sector da saúde;
2013 e 2014, Tribunal Administrativo: Relatórios finais de auditorias ao sector da
saúde 2011 e 2012;
2013, USAID: Avaliação PFMRAF, fase 2;
2012, DFID: Análise de economia política do sector da saúde;
2012, DANIDA: Avaliação externa do sistema da procura no sector da saúde;

•
•
•

2 Extraído dos termos de referência para o “Estudo Preliminar da Área de Procura e Aquisições do Sector da Saúde”, versõ de Novembro
de 2015
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•

2014, Global Fund: TdR da auditoria a procura;

35. Assim, um primeiro passo crítico para esta tarefa é analisar criticamente o trabalho realizado até
à data e determinar se análises adicionais são necessárias. Afigura-se importante determinar a
natureza dos impedimentos à implementação das várias recomendações emanadas dos estudos
feitos, em vez de adicionar mais recomendações.
36. A partir de Agosto de 2016, uma análise documental aprofundada dos estudos existentes e em
curso será feita em estreita consulta com o GTAF. Particular atenção será dada à elaboração do
manual de procedimentos do PROSAUDE para fornecer uma base para a criação de um sistema
de financiamento mais alinhado com indicadores e resultados. O resumo será apresentado numa
oficina de trabalho técnica com a participação do MISAU, MEF e parceiros de saúde em durante o
riomeiro trimestre de 2017.
37. Entre Março e Junho de 2017 um programa de trabalho na área fiduciária deverá ser desenvolvido
para orientar a implementação de medidas para reforçar: (i) as funções de aquisição; (ii) a gestão
de contratos; (iii) as funções de gestão financeira; (iv) gestão do desempenho para resultados; (v)
os mecanismos de desembolso; (v) informação e auditoria.
38. Uma oficina de trabalho terá lugar em Dezembro de 2016 para apresentar a proposta de
disposições de gestão financeira e de aquisições em linha com os objetivos descritos acima. O
feedback fornecido irá auxiliar a equipe a desenvolver um plano de acção para reforçar a GFP e
funções fiduciárias. O plano de acção será apresentado para validação numa oficina de trabalho
em Fevereiro de 2017. Espera-se que as disposições de GFP e funcões fiduciárias contribuam para
melhorar a capacidade institucional do MISAU nesta área be como para a melhoria da eficiência
técnica da despesa do sector.
A Preparação do Projecto de Saúde
39. A elaboração da Nota Conceptual começará em meados de Julho de 2016. Como princípio, a
elaboração da Nota Conceptual e o do próprio projecto deverá ser baseada no CI, a EFS e na
análise da GFP e funções fiduciárias. Isso permitirá alinhar o delineamento do projecto com as
prioridades contidas no CI e inclusão de aspectos importantes para o reforço da GFP e de
implementaçõa de parted da EFS..
40. A elaboração do documento do projecto seguirá os processos do Banco Mundial. Um plano
detalhado para a preparação do projecto será oportunamente elaborado. Prevê-se que o projecto
vá ao Conselho de Administração do Banco Mundial durante o quarto trimestre do ano calendário
de 2017 ou segundo trimestre do ano fiscal de 2018 do Banco Mundial.
Plano de trabalho, missões e metas
41. As tarefas acima descritas implicarão várias missões que devem ser coordenadas entre os
parceiros de desenvolvimento, o Banco Mundial e devem ser comunicadas e acordadas pelo
Governo. O calendário em baixo é uma tentativa planificação de missões-chave para esse efeito.
Também outras missões de consultor (s) pode(m) ter lugar quando necessário ao longo do
processo. Os marcos importantes também são indicados.
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Datas

06 -17de
Junho,
2016

Missões e actividades

Objectivo

Segundo Trimestre de 2016
Missão 1:Missão exploratória
Começar o processo
do GFF (Inventariação sobre o
de elaboração do CI
CI, EFS e GFP e análise
e apoio à conclusão
fiduciária)
da EFS e discussões
apra elaboração do
Principais actividades: (i) Apoio
plano de
à Análise de Situação par ao CI;
implementação da
(ii) Começo do mapeamento de EFS.
recursos; Colheita de mais
dados e estudos, revisão
documental de documentos
chave; (ii) Participação nas
discussões sobre a EFS; e (iii)
Acordo sore os processos a
seguir para elaboração do CI e
para concluir a EFS
Actividade particular no âmbito
to CI diz respeito às EVRC:
Encontro com principais partes
interessadas
Actividade: 1. Recrutamento de
assistência técnica para o
MISAU para apoiar o processo.

22-24
Junho de
2016

JulhoAgosto
desde
2016

Reforçar a
capacidade do
MISAU para
coordenar o
processo incluindo o
apoio logístico e de
secretariado
Actividade 2. Realizar um Obter uma análise
workshop
técnico
para de situação robusta
aprofundar a análise de situação com base em dados
mais recentes
Terceiro Trimestre de 2016
Missão 2: conclusão da Consensualizar as
inventariação sobre o CI
questões chave
Identificação de questões de sobre SRMNIA,
GFP e funções fiduciárias que prioridades e
deverão ser desenvolvidas
intervenções
estratégicas
Apoio a EFS com mais aportes
analíticos
Acordo sobre as
linhas gerais de
trabalho na área
fiduciária e
apoio/discussão da
auditoria de
procurement
Rever partes da EFS

Parceiros
Participantes3
Task force
liderada pelo
MISAU
Grupo de
Parceiros da
Saúde (HPG)

Marcos

Acordo sobre os
processos para
elaboração do CI de
apoio suplementar
para concluir a EFS
e respectivo plano
de implementação

As Organizações
da Sociedade Civil
organizadas em
redes e ou
plataformas o
Sector Privado
serão consultados
ao longo do
processo em
momentos
próprios de cada
etapa do Roteiro.

WB,
UNFPA

MISAU
UNICEF,
UNFPA,
USAID

UNICEF,

WB,
WHO,

MISAU
Grupo
Parceiros
Saúde (HPG):

de
da

Rascunho de análise
de situação

Até Final de Agosto
de 2016 os
seguintes
documentos devem
ser concluídos:
a) Análise de
situação para o CI;
b) Mapeamento de
recursos
c) Versão da EFS
com comentários
que levam em
conta evidências e
contexto
macroeconómico.
d) Agenda de
trabalho sobre as
questões de GFP e
fiduciárias

3 Todos o Grupo de Parceiros da Saúde pode participar. A lista sugerida pretende indicar os parceiros que irão ou poderão
desempenhar um papel específico no processo (aporte técnico, financeiro ou outro). Em última análise, todos os parceiros da
saúde, através do HPG no contexto do SWAP Saúde, deverão ter a capacidade de participar no processso. O Parceiro focal (Vicefocal) apoiarão na coordenação dos parceiros neste processo

AgostoSetembro
de 2016

Actividades: 1. Elaboração dos
objectivos, intervenções
prioritárias prestação de
serviços, e outros áreas
relevantes do CI
2. Custeamento do CI usando o
instrumento OneHealth.
3. Desenvolvimento do plano
de implementação da EFS
4. Revisão de documentação
sobre a GFP e análises
fiduciárias

Datas

Missões e actividades

Outubro
de 2016

Missão 3: Conclusão da
inventariação sobre a GFP e
análises fiduciárias

Objectivo

Novembro
13Dezembro
3
e
Dezembro
19-22 de
Dezembro,
2016

JaneiroFevereiro,
de 2017

Task force
liderada pelo
MISAU
Grupo de
Parceiros da
Saúde (HPG) :

Parceiros
Participantes

Quarto Trimestre de 2016
(a) Objectivos do
MISAU
CI, intervenções
Grupo de Parceiros da
prioritárias.
Saúde (HPG):

Contratação de secretariado
para o GFF

Outubro
de 2016

Rascunho preliminar
do CI para discussão

Actividades:
1. Elaboração do documento
do CI.
2. Elaboração do plano de
implementação da EFS
3. Desenvolvimento do Plano
de desenvolvimento dos
sistemas fiduciários
4. Distribuir a versão final do
CI e da EFS
5. Elaboração do Plano de
Acção Fiduciário
Missão 4: Apoio técnico à
elaboração do CI e da EFS

Para facilitar a
coordenação da
task force e
actividades
relacionadas com
o desenvolvimento
do CI (ie consultas)

Até 31 de
Outubro de 2016
os seguintes
documentos
serão concluídos
a) Análise da
situação sobre as
funções
fiduciárias e
disposições
institucionais

Concluir
o
documento sobre
o CI

Obter comentários
e feedback antes
da validação final

Ponto de situação
sobre o CI e EFS,
Custeamento do CI
e Mapeamento de
Recursos

MISAU DNSP, DPC
UNICEF, UNFPA, SDC,
Canada,
Banco
Mundial e OMS

Actividade 1: Diálogo em
redor da EFS com o MISAU e
parceiros
Actividade 2:Diálogo em redor
do CI, mapeamento de
recursos e custeamento com
o MISAU e parceiros para
identificar
desafios,
e
necessidades
de
apoio
adicional
Primeiro Trimestre de 2017
Missão técnica para a EFS Apresentar
e MISAU, MEF, HPG
(Fevereiro): Continuação do dialogar sobre o
Apoio para a finalização da documento revisto
EFS
da EFS
Actividade 1: Elaboração do
draft da EFS

Marcos

Validação técnica
do
CI,

Rascunho do CI
circulado.
Comentário
fornecidos pelos
parceiros

Até 31 de Janeiro
de 2017
a) CI concluído,
para
comentários
finais
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custeamento,
mapeamento
recursos

Datas
FevereiroMarço de
2017

Missões e actividades
Missão 5: Preparação do
Projecto com financiamento
GFF e IDA
Actividade
1:
Consensualização do CI e EFS
Actividade2: Discussão sobre
o delineamento do Projecto
com o Governo e Parceiros

AbrilJunho de
2017

e
de

Objectivo
Workshop
Validação
do CI

técnica

b)

Processos
de consulta
sobre a EFS
elaborados
incluindo os
assuntos
chave
c) Rascunho da
revisão da EFS
concluído e
apresentado para
comentários

Parceiros Participantes
Validação interna no
MISAU e entre o grupo
dos parceiros atraves
do mecanismo SWAP

Apresentação da
EFS e validação
téncica

Actividade 3: Início das
actividades de GFP e
fiduciária (i) Estudo sobre as
taxas moderadoras no SNS
para informar a EFS; (ii)
Avaliação sobre a alocação de
recursos; (iii) Estudo sobre os
Recurso humanos da Saúde
nos aspectos ligados a
carreira,
composição,
incentivos
baseados
no
desempenho e acreditação
Segundo Trimestre de 2017
Actividade 1: Desenvolver Trabalhar com as
Planos Operacionais para Províncias para
Implementar o CI
aumentar seu
engajamento na
elaboração do
Planos de
Implementação

Marcos
O CI deverá
estar pronto
para
aprovação
pelo MISAU
e endosso
pelo CCS
b) A EFS
devera ser
aprovada
pelo MISAU
e endossada
pelo CCS
Os
resultados
destes estudos
ajudarão
na
elaboração
do
plano
de
implementação
da EFS e de
algumas reformas
de saúde
a)

Finalização
do
Plano
de
Implementação
da EFS (reformas)
Alinhamento dos
PES e OE com o CI
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1.2 Resumo das constatações e recomendações por grupo etário-Consulta aos Adolescentes
e Jovens
Os principais problemas de saúde com que os adolescentes e jovens se deparam em Moçambique
Adolescentes 10-14 anos
- Mortalidade materna
- Mortalidade neo-natal
- ITS
- HIV/SIDA
- Fístula obstétrica
- Casamentos prematuros
- Abortos
clandestinos/inseguros

Adolescentes 15-19
- HIV/SIDA
- ITS
- Cancro da mama
- Toxico-dependência
- Consumo descontrolado e
exacerbado de álcool
- Fístulas obstétricas
- Cólera
- Anemia
- Diabetes
- Malária

Jovens 20-24
- Gravidez precoce
- Abortos
- ITS (sífilis, gonorreia, corrimento,
HIV)
- Fístula obstétrica
- Infecções pulmonares
(tuberculose…)
- Cancro do útero/mama (tema
fortemente discutido pelo facto
de saber-se que afeitam mais as
pessoas adultas, porém, pode
ocorrer em adolescentes e jovens
e, é preciso que os adolescentes e
jovens saibam de modo a que
possam antecipar-se na
prevenção.
- Desnutrição crónica – risco de
morte dos seus bebés ou delas
próprias, nascimento de uma
criança desnutrida
- Alimentação não saudável que
acaba criando outro tipo de
doenças aos AJ
- Consumo de drogas
- Violência doméstica
- Casamentos prematuros

As principais causas e os principais factores de risco
Adolescentes 10-14 anos
Causas
- Falta de uso de métodos
contraceptivos
- Casamentos prematuros
- Gravidezes precoces
- Relações sexuais
desprotegidas
- Mortalidade infantil
- Doenças
- Abuso sexual
- Imaturidade física
- Falta de assistência médica
nas zonas rurais e peri-urbanas
- Desigualdades de
atendimento nas unidades
sanitárias
Factores de risco
- Falta de informação sobre o
corpo e sexualidade
- Alcoolismo

Adolescentes 15-19
- Sexo sem protecção
- Não uso de contraceptivos, em
particular o não uso do
preservativo
- Vários parceiros sexuais
- Uso de objectos perfurocortantes não esterilizados a cada
novo uso
- Gravidez precoce
- Curiosidade
- Falta de informação
- Casamentos prematuros

Jovens 20-24
- Fraco acesso a informação
- Fraco acesso ao SAAJ
- Normas sociais (Cultura, religião)
- Casamento prematuro/gravidez
- Violência baseada no género
- Falta de informação –
informação não abrangente e
educação sexual não inclusiva
- Falta de pessoal qualificado para
atender a pessoas portadoras de
deficiência – Ex: para explicar a
uma pessoa com deficiência no
braço como usar o preservativo
ou para passar informação para
pessoas com deficiência auditiva)
- Ignorância – pessoas que mesmo
tendo informação, tem práticas
que lhes podem colocar em
perigo
- Curiosidade – mesmo tendo a
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- Falta de comunicação nas
comunidades e nas famílias
(diálogo entre pais e filhos)

informação, a pessoa acaba
experimentando
- Vulnerabilidade da rapariga
- Vulnerabilidade económica
- Má orientação/falta de
informação sobre aspectos de
higiene também podem causar
problemas (Ex: uso de banheiros
públicos, etc)

A informação disponível pelos adolescentes e jovens sobre a saúde em Moçambique e o potencial
das diferentes fontes de informação
Adolescentes 10-14 anos

Informação disponível
- Amigos, redes sociais,
Família;
- Centros de saúde, hospitais,
SAAJ
- Pessoas idóneas ou com
experiência;
- Centros de aconselhamento
nas escolas;
- Direcção distrital da saúde,
mulher e acção social
Temas de maior interesse:
- Gravidez precoce;
- Infecções de transmissão
sexual (e.g. HIV);
- Prevenção das ITS
- Momento ideal para ter uma
vida sexualmente activa

Adolescentes 15-19

Informação disponível
- Programas televisivos
- Palestras (nas escolas, nas
comunidades);
- Mesas redondas (em particular
onde não há corrente eléctrica);
- Feiras de saúde;
- Eventos Show Biz
- Internet nos grandes centros
comerciais.
Temas de maior interesse
- Gravidez na adolescência
- Mortalidade materna,
- Violência verbal, física e sexual
baseada no género

Jovens 20-24
Informação disponível
- SAAJ
- Associações
- “Hoje em dia o jovem tem a
informação no bolso” (Ex: Sms
biz)
- Muitos jovens se afastam dos
pais devido a procura de sua
liberdade e acabam buscando as
informações fora de casa/
barreiras de comunicação com os
pais. (Uma participante, por ter
informado aos pais que gostaria
de ir ao SAAJ, ficou 3 dias sem
alimentação, porque assumiu-se
que ela já havia começado a
namorar)
- Outros falam com os pais: um
jovem partilhou a sua experiência
da sua boa relação com os pais – a
mãe é que o acompanhou par a
circuncisão
- Jovens que usam drogas –
dificuldade de relação com os
pais.

Outros comentarios
Adolescentes 10-14 anos
- Buscam de forma passiva
porque muitos jovens e
adolescentes não têm
oportunidades de falar com
pessoas experientes e outros
esperam que a informação vá
ao seu encontro;
- Falta de informação sobre o
corpo e sexualidade
- Alcoolismo
- Falta de comunicação nas
comunidades e nas famílias
(diálogo entre pais e filhos)

Adolescentes 15-19

Jovens 20-24

- Fontes de informação não estão
disponíveis para todos/ Nem todos
os adolescentes têm acesso a
informação.

- Fraca abertura por parte das
escolas (directores, professores)
- Religiões também constituem
barreiras (Ex: de jovens que
tiveram que deixar de ser
activistas porque a sua religião
não permite o uso do
preservativo)
- A informação não está disponível
para todos; os jovens fora da
escola não conseguem ter
informação.
- A informação disponível não é
clara e é incompleta
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- A maior parte da informação
existente ‘está relacionada com
saúde sexual e reprodutiva; não
abrange outras doenças
- Problema da qualidade dos
profissionais de saúde colocados
nos SAAJ
Os serviços de saúde disponíveis para eles em Moçambique, e a experiência deles com estes serviços
Adolescentes 10-14 anos

Adolescentes 15-19

Os SAAJ
- A experiência não foi boa.
- A informação que é
disponibilizada não obedece
ao estágio de desenvolvimento
em que a pessoa se encontra,
isto é, não obedece a
diferentes idades.
- Não há técnicos de saúde
qualificados para assuntos
ligados a saúde sexual e
reprodutiva;
- Há priorização de
atendimento daqueles que
“pagam refresco”;
- Falta de assiduidade e
pontualidade dos técnicos de
saúde.
- Só se atende de manhã o que
não é favorável para os que
nesse período se encontram
na escola/trabalho;
- Não há divulgações dos SAAJ.

Os SAAJ
- As situações de desconforto ou
de doença são a razão que os leva
a procurarem os SAAJ
- Muita poucas vezes encontram
reposta imediata aos seus
problemas, por exemplo a
prestação de cuidados de saúde
imediatos e eficazes.
- Falta de equipamento e meios de
diagnóstico.
- Falta de confidencialidade e de
cortesia.
- Horário de atendimento não e
compatível com o horário de
escola.

Jovens 20-24

Os SAAJ
- Somente encontram-se nas
cidades.
- Sem pessoal para atender os
jovens com deficiências auditivas
- Alguns não tem serviços
completos
- Algumas vezes sem ninguém a
trabalhar lá
- Algumas pessoas não tem boas
maneiras de atendimento
- As vezes o mesmo funcionário
atende de maneiras diferentes a
diferentes pessoas
- Por vezes o funcionário tem
inclinação para uma área e é
colocado noutra
Serviços e saúde públicos e
- Os profissionais de saúde não
privados
estão preparados
- Nem todos têm fácil acesso nas
- Devia-se introduzir uma
unidades sanitárias existentes na disciplina nas escolas sobre os
sua área de saúde.
serviços e o que é feito nestes
- No serviço público o atendimento serviços (incluir no curriculum
é bastante demorado, os A&J não escolar)
são recebidos com urgência
quando assim o necessitam.
- A clínica é muito melhor que os
hospitais públicos.
Recomendações dos grupos

Adolescentes 10-14 anos

Adolescentes 15-19

Jovens 20-24

1. Produção de informação
objectiva e clara sobre saúde
sexual e reprodutiva adequada
para a faixa etária dos 10 aos
14 anos de idade;
2. Activação de espaços
seguros para a discussão e
obtenção de informações
relativas a saúde sexual e
reprodutiva (cantinhos de
aconselhamento).
3. Explorar-se os tempos de RT
para abordar temas sobre
saúde sexual e reprodutiva.

1. Explorar-se os tempos livres dos
A&J para abordar temas sobre
saúde sexual e reprodutiva.
2. SAAJ: Expandir e reforçar os
serviços de SAAJ: expandir para
todo o país e para zonas rurais;
equipar os SAAJ com
equipamentos para atender
adolescentes e jovens; criar
condições de acessibilidade ao
edifício dos SAAJ’s para
adolescentes e jovens com
necessidades especiais; cortesia
por parte do pessoal de saúde,

1. Melhorar a disponibilidade e o
aceso a informação relacionada
com a saúde sexual e reprodutiva
1.1 Institucionalizar o SMSBiz
1.2 Incluir a componente de SSR
no curriculum escolar (EP/ES)
2. Expandir os serviços de SAAJ
para zonas rurais
2.1 equipar os SAAJ com
equipamentos para atender
adolescentes e jovens
2.2 criar condições de
acessibilidade no SAAJ para
adolescentes e jovens com
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4. Produção de informação de
fácil compreensão sobre SSR,
adequada para a faixa etária
dos 10 aos 14 anos de idade;
Harmonizar e actualizar
mensagens sobre o SSR
(folhetos, cartazes, etc);

aprimorar a interacção entre
profissionais de saúde e os utentes
A&J; Adoptar um horário de
atendimento compatível com o
horário dos A&J da escola;
Assegurar que todos os SAAJ têm
meios de diagnóstico e
medicamentos; Fazer inspecção
sem aviso prévio para evitar o não
atendimento e comportamentos
de suborno;
3. Activação de cantinhos de
aconselhamento; criação de mais
cantinhos
4. Advogar para a melhoria da
legislação que protege os direitos
dos adolescentes e jovens;
5. Aprovar uma lei que protege do
casamento prematuro.

deficiências (rampas, ..)
2.3 Expandir a formação sobre
SSR para outros grupos na
comunidade (líderes
comunitários, religiosos)
3. Melhorar a legislação que
protege os direitos dos
adolescentes e jovens
4. Harmonizar e atualizar
mensagens sobre o SSR (folhetos,
cartazes, etc)
5. Aprovar uma lei que protege
os/as meninos do casamento
prematuro
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ANEXO – 2:
NOTA SOBRE A PRIORIZAÇÃO DE PROVÍNCIAS: POPULAÇÃO, PROBLEMAS DE SAÚDE
MATERNA E INFANTIL, REDE SANITÁRIA, SERVIÇOS
OBJECTIVOS
•

Caracterizar as Províncias do País quanto à frequência e gravidade de problemas
ligados à Saúde Materna, Neo-Natal, Infantil e do Adolescente;

•

Caracterizar as Províncias do País quanto à cobertura e qualidade de serviços
prestados na área da Saúde Materno-Infantil;

•

Caracterizar as Províncias do País quanto à disponibilidade de unidades sanitárias
capacitadas e recursos humanos, relevantes para SMI

MÉTODOS E FONTES DE INFORMAÇÃO
Para cada Província foi coligida a informação disponível em inquéritos ou estatísticas de rotina
(ver abaixo), relacionada com os “Objectivos” listados acima.
A Tabela – 1 sintetiza as fontes de informação para cada critério de classificação.
Os valores de cada Província foram depois comparados com as médias nacionais para cada
critério, e obtido um “rácio”.
No caso dos indicadores de “cobertura de serviços” e “disponibilidade de recursos”, foi usado
o “inverso do rácio”, para sublinhar a prioridade das Províncias com “maiores problemas”
derivados dessa carência de recursos.
Assim, são priorizadas as Províncias com:
•

Mais população;

•

Maior frequência de problemas de saúde-doença;

•

Menor disponibilidade de recursos e cobertura actual de serviços

Os valores dos rácios foram somados, alocando um valor composto a cada Província. Não se
fez ponderação diferenciada para os diferentes critérios.
Tabela – 1:

Fontes de informação usadas para caracterizar cada Província

Critérios

Fontes de Informação

INE
PROBLEMAS DE SAÚDE
Nas US com CONEm
INE, 2007; Inqt. Mortalidade
Rácio Mortalidade Materna
Aval. Necessidd. SMNIR, 2012
Taxa Letalidade Complicações Obstt. Directas
Aval. Necessidd. SMNIR, 2012
Taxa Mortalidade Intra-Parto & Neo-Nat
Precoce
Mal-Nutrição Infantil Crónica
População
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Critérios

Fontes de Informação
DNSP/NUT, 2016 (GFF Grupo de
Trabalho)
DNSP/NUT, 2016 (GFF Grupo de
Trabalho)
DNSP/NUT, 2016 (GFF Grupo de
Trabalho)

Taxa Prevalência
N.º Crianças
% do Total do País
Nas Crianças

IMASIDA, 2015
IMASIDA, 2015
DHS, 2011
IMASIDA, 2015
COBERTURA DE SERVIÇOS
IMASIDA, 2015
% Parto Institucional
IMASIDA, 2015
% Consultas PN 4+
IMASIDA, 2015
% Cobertura PF
IMASIDA, 2015
% Todas Vacinas
IMASIDA, 2015
TIP-Malária 2 Consultas PN
IMASIDA, 2015
Febre Infância Procura Serv. Saúde
QUALIDADE DE SERVIÇOS
Aval. Necessidd. SMNIR, 2012
% Partos em US com CONEm
CONEm : % Realização de Funções Vitais
Aval. Necessidd. SMNIR, 2012
Parto Vaginal Assistido
Aval. Necessidd. SMNIR, 2012
Reanimação do R-N
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
Aval. Necessidd. SMNIR, 2012
% Disponibilidade de US CONEm
Aval. Necessidd. SMNIR, 2012
Tempo Médio (Horas) para US Referência
Cirúrgica
Aval. Necessidd. SMNIR, 2012
Rácio ESMI / 1000 Partos
Estimativas do autor, baseadas em :
ESMI Carga de Trabalho Média (UA's / Ano)
Módulo Básico; e-SIP Saude, 2015
Malária %
Anemia %
Taxa Mortald. 0-1A
% Gravidez Adolescentes

RESULTADOS
Utilização de “formatação por Cores” para ordem de sequência dos valores Provinciais
As Tabelas 2 – 4 apresentam, para cada Província, a “ordem de gravidade” de:
•

Dimensão dos problemas (e da população);

•

Carências de recursos e cobertura de serviços

•

Qualidade dos serviços

Foi usada a formatação por cores, significando:
•

“vermelhos”: gravidade da situação;

•

“verdes”: situações melhores
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Comentários:
•

Os “problemas de saúde” parecem ter maior frequência / gravidade nas Províncias do
Norte e Centro;

•

A “cobertura com serviços” parece ser melhor nas Províncias do Sul;

•

A “qualidade dos cuidados” tem uma distribuição mais ao acaso, entre as ProvínciasRegiões;

•

A “disponibilidade de recursos” parece favorecer as Províncias do Sul

Estas indicações não constituem novidade.
No entanto, estas indicações podem ser utilizadas como argumento “objectivo” para
determinar concentração geográfica de financiamentos, como o esperado com o CI do GFF.
Esse tipo de julgamento sobre prioridades para financiamento adicional tem de ser
complementado com a informação sobre “mapeamento de recursos” (ainda por realizar).
Cálculo de uma “classificação” Provincial: soma dos rácios (em relação à média nacional) nos
diversos critérios
O mesmo tipo de raciocínio pode ser praticado com valores numéricos: os rácios entre os
valores de cada província e as médias nacionais, para cada critério.
A Tabela – 5 (página 6) mostra a “classificação final” de cada Província, que se obtém somando
os referidos rácios.
Não surpreende que as Províncias de Nampula, Zambézia, Tete e Sofala tenham as
classificações mais elevadas: maior dimensão dos problemas e carência de recursos. No
entanto, deve notar-se que a Província de Maputo fica bastante próxima das anteriores,
principalmente por causa de: recursos insuficientes e baixa notação na capacidade para
execução de funções vitais nas US com CONEm.
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Tabela – 2:

PROBLEMAS DE SAÚDE. Classificação sequencial das Províncias
PROBLEMAS DE SAÚDE
3

Rácio Mort. Materna

PROVÍNCIAS
Niassa
Cabo Delgado
Nampula
Zambézia
Tete
Manica
Sofala
Inhambane
Gaza
Maputo Província
Maputo Cidade

População

1

1 656 906
1 893 156
5 008 793
4 802 365
2 517 444
1 933 522
2 048 676
1 499 479
1 416 810
1 709 058
1 241 702

2

383,4
822,1
569,6
518,6
271,7
389
656,4
567,7
388
330,5
364,1

US com CONEm
Tx. Letalid.
Tx.Mortald. IntraComplic. Obsttr. Parto & Neo-Nat
Directas
Precoce
1,40%
28
5,30%
3
4,90%
4
1,50%
8
2,30%
5
1,70%
20
4,50%
37
0,80%
19
0,70%
3
3,00%
0
0,50%
15

Mal-Nutrição Infantil Crónica
Tx. Preval.
45%
56%
51%
56%
48%
48%
41%
35%
34%
28%
25%

4

Crianças

N.º Crianças % do TTL País
145 070
182 790
510 640
400 511
208 360
150 983
134 895
98 729
69 567
72 829
52 513

7%
9%
25%
20%
10%
7%
7%
5%
3%
4%
3%

Malária %
36,3
29,4
66
67,9
30,4
25,5
31,5
22,8
16,3
2,8
0

5

7

Anemia %
58,6
73,2
67,6
76,7
59,5
58,9
63,7
54,3
58,6
45
49,6

% Gravd.
5
Adolesct.
Tx.Mortald. 0-1A
61
82
41
95
86
64
73
39
63
68
61

61,3
64,9
60
46,4
45,8
44,1
37,5
43,2
41
25,8
17,6

1: 2015
2: INE, 2007
3: Aval. Necessidd. SMNIR, 2012
4: DNSP/NUT, 2016
5: IMASIDA, 2015
7: DHS, 2011
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Tabela – 3:

COBERTURA E QUALIDADE DE SERVIÇOS. Classificação sequencial das Províncias

COBERTURA DE SERVIÇOS

PROVÍNCIAS

% Parto Inst.

Niassa
Cabo Delgado
Nampula
Zambézia
Tete
Manica
Sofala
Inhambane
Gaza
Maputo Província
Maputo Cidade

82,6
68,8
67,5
41,8
53,8
71,3
87,8
89,2
84,9
87,5
95,5

% CPN 4+

% Cob. PF
56,4
68,1
41,4
41,9
61
39,4
58,1
62,2
81,2
73,7
64,4

21,6
19,9
21,8
17,8
29,4
18,1
14,4
33,8
41,9
43,9
46,5

5

QUALIDADE DE SERVIÇOS

% Todas Vac.
78
86,2
52,1
49,9
53,1
65,8
69,1
81
84,8
82,8
96,4

TIP-Mal 2 CPN
26,9
48,6
30,2
36,5
9,4
30,6
51,3
23,7
37,2
36,9
16

3

Febre Criança
% Partos US
CONEm % Funç. Vitais
Procura Serv.
CONEm Parto Vag. Assist Reanim. N-N
Saude
51,2
26%
13%
73%
60,6
20%
26%
53%
62,9
12%
8%
69%
56,9
10%
11%
79%
63,7
15%
16%
70%
66,9
27%
17%
81%
70,2
27%
12%
74%
78,5
22%
13%
61%
72,6
24%
20%
67%
74,4
5%
6%
67%
61
55%
25%
100%

3: Aval. Necessidd. SMNIR, 2012
5: IMASIDA, 2015
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Tabela – 4:

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS. Classificação sequencial das Províncias

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

3
6

PROVÍNCIAS
Niassa
Cabo Delgado
Nampula
Zambézia
Tete
Manica
Sofala
Inhambane
Gaza
Maputo Província
Maputo Cidade

% Disponib. US
CONEm
49%
39%
13%
16%
31%
46%
37%
56%
45%
14%
25%

Tempo Méd. (Horas)
Refer. Cirurgia
1,5
1,4
1
1,5
1
0,8
1,5
0,8
1
1
0,6

Rácio ESMI /
ESMI Carga Trab.
1000 Partos Méd. (UA's / Ano)
3,7
9 137
3,5
10 759
2,8
14 830
1,8
11 880
2,0
10 691
4,0
9 991
4,3
7 440
5,2
6 744
7,4
8 714
2,3
9 062
10,4
4 363

3: Aval. Necessidd. SMNIR, 2012
6: Estimativas do autor, baseadas em : Módulo Básico; e-SIP Saude, 2015

Tabela – 5:

Classificação das Províncias por rácios, em relação às médias nacionais

PROVÍNCIAS
Niassa
Cabo Delgado
Nampula
Zambézia
Tete
Manica
Sofala
Inhambane
Gaza
Maputo Província
Maputo Cidade

Classificação da
Província
21,75
22,95
28,12
28,33
24,94
21,50
24,09
20,06
16,61
23,60
18,65

Classificação das Províncias e respectivos Distritos
Os dados de classificação de cada Província podem associar-se aos dados da classificação dos
Distritos que as compõem. 4

4
Veja-se o memorando separado sobre Análise dos Distritos “Nota sobre a priorização
de Distritos: população, rede sanitária, serviços”

O Anexo – 1 contém as tabelas com listagem dos respectivos Distritos (e sua classificação) para
cada uma das Províncias: i) a classificação dos Distritos “com Hospital”; ii) a classificação de
“todos os Distritos”.
Para facilitar a visualização do grau de prioridade de cada Distrito foi utilizada uma codificação
por cores.
A Tabela – 6, abaixo, ilustra a título de exemplo, a classificação dos Distritos na Província de
Inhambane e respectiva codificação por cores.
Tabela – 6:

Classificação da Província e respectivos Distritos

PROVÍNCIA
DISTRITOS
FUNHALOURO
GOVURO
HOMOINE
INHARRIME
INHASSORO
JANGAMO
MABOTE
MASSINGA
MAXIXE
MORRUMBENE
PANDA
VILANKULOS
ZAVALA (a)
Médias Ponderadas

INHAMBANE
Ordem / Hospitais

CODIFICAÇÃO
Distritos c/ Hospital

31,18
14,76

Ordem Total
7,82
8,23
17,27
15,81
13,37
17,99
8,85
28,66
102,61
17,33
10,87
32,23
15,64

População
47 637
41 635
127 727
126 260
60 404
110 152
52 038
203 666
127 372
147 728
52 446
164 264
159 710

Distritos C/ Hosp
33,19

Distritos TTL
22,82

Província
20,06

17,12
27,52
75,37

Distritos TOTAL

75,4 - 30
29,6 - 25,8
25,5 - 22
21 - 18,5
17 - 12,5
187,4 - 30
29,9 - 20
19,9 - 15
14,9 - 11
10,9 - 7,5

Os valores na última linha representam:
•

A classificação da Província (soma dos rácios em relação às médias nacionais);

•

A média da classificação dos Distritos com Hospital, na Província;

•

A média da classificação de todos os Distritos da Província;

No caso da província de Inhambane: 5
•

Os Distritos assinalados a “vermelho / amarelo” merecem atenção prioritária;

•

O sub-conjunto de “Distritos com Hospital” tem uma classificação média bastante
elevada, porque 2 dos 3 Distritos com Hospital têm elevada população e movimento
assistencial (comparado com as médias do País)

A Tabela – 7 e o Gráfico – 1 mostram o conjunto das 11 Províncias, ordenado por ordem
decrescente da classificação Provincial, e inclui também:
•

A média da classificação dos Distritos com Hospital, de cada Província;

5
O Distrito de Zavala tem uma classificação artificialmente baixa por causa da ausência
de dados de serviços que deveriam ser registados no Módulo Básico (2015).
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•

A média da classificação de todos os Distritos, de cada Província;

A ordem de sequência das classificações médias de cada Província e a classificação média dos
seus Distritos segue aproximadamente a mesma direcção. A excepção das Médias Distritais
nas Províncias de Manica e Inhambane pode estar relacionada com a capacidade actual de
recursos e prestação de serviços nos Distritos, que é melhor do que a classificação por
problemas obtida pela Província.
Tabela – 6:

Classificação das Províncias e respectivos Distritos

Zambézia
Nampula
Tete
Sofala
Maputo Província
Cabo Delgado
Niassa
Manica
Inhambane
Maputo Cidade
Gaza

Gráfico – 1:

Classif Méd.
Distt. C/ Hosp.
24,63
27,54
19,04
18,01
29,47
21,55
22,58
20,56
33,19

Classif Méd.
Todos Distritos
21,38
30,60
17,21
17,13
20,29
18,44
13,83
17,03
22,82

20,00

17,41

Rácio Prioridd.
Província
28,33
28,12
24,94
24,09
23,60
22,95
21,75
21,50
20,06
18,65
16,61

Classificação das Províncias e respectivos Distritos

Maputo, Outubro, 2016
Jorge Cabral
Agradecimentos:
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ANEXO – 1: CLASSIFICAÇÃO MÉDIA (PRIORIDADES) DE CADA PROVÍNCIA E RESPECTIVOS
DISTRITOS
PROVÍNCIA
DISTRITOS
CUAMBA
LAGO
CHIMBUNILA
MAJUNE
MANDIMBA
MARRUPA
MAÚA
MAVAGO
MECANHELAS
MECULA
METARICA
MUEMBE
NGAÚMA
NIPEPE
SANGA
Médias Ponderadas

PROVÍNCIA
DISTRITOS
ANCUABE
BALAMA
CHIÚRE
IBO
MACOMIA
MECUFI
MELUCO
MOCÍMBOA DA PRAIA
MONTEPUEZ
MUEDA
MUIDUMBE
NAMUNO
NANGADE
PALMA
METUGE
QUISSANGA
Médias Ponderadas

NIASSA
Ordem / Hospitais
28,53

16,63

Distritos C/ Hosp
22,58

CODIFICAÇÃO
Distritos c/ Hospital
Ordem Total
31,01
13,51
11,42
7,70
20,68
14,33
11,62
11,34
22,01
10,06
9,35
9,28
10,79
11,43
12,89

População
243 749
111 497
124 217
38 220
182 453
68 324
62 200
27 929
261 302
17 305
59 751
37 733
99 343
37 446
70 823

Distritos TTL
13,83

Província
21,75

CABO DELGADO
Ordem / Hospitais

16,44

25,04
28,01
26,62

16,48

Distritos C/ Hosp
21,55

Distritos TOTAL

CODIFICAÇÃO
Distritos c/ Hospital
Ordem Total
19,96
17,73
28,94
24,44
15,31
11,48
11,14
25,74
30,06
25,77
14,73
18,70
10,32
15,17
16,73
8,78

População
121 320
142 968
248 381
11 742
91 033
48 503
26 221
108 093
230 013
128 510
78 721
211 737
71 588
52 269
82 113
40 486

Distritos TTL
18,44

Província
22,95

Distritos TOTAL

75,4 - 30
29,6 - 25,8
25,5 - 22
21 - 18,5
17 - 12,5
187,4 - 30
29,9 - 20
19,9 - 15
14,9 - 11
10,9 - 7,5

75,4 - 30
29,6 - 25,8
25,5 - 22
21 - 18,5
17 - 12,5
187,4 - 30
29,9 - 20
19,9 - 15
14,9 - 11
10,9 - 7,5
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ANEXO – 1: CLASSIFICAÇÃO MÉDIA (PRIORIDADES) DE CADA PROVÍNCIA E RESPECTIVOS
DISTRITOS (CONT.)
PROVÍNCIA
DISTRITOS
ANGOCHE
ERATI
ILHA DE MOCAMBIQUE
LALAUA
LARDE
LIUPO
MALEMA
MECONTA
MECUBURI
MEMBA
MOGINCUAL
MOGOVOLAS
MOMA
MONAPO
MOSSURIL
MUECATE
MURRUPULA
NACALA-PORTO
NACALA-A-VELHA
NACAROA
DISTRITO DE NAMPULA
RIBAUE
Médias Ponderadas

PROVÍNCIA
DISTRITOS
ALTO MOLÓCUÈ
CHINDE
DERRE
GILÉ
GURUÉ
ILE
INHASSUNGE
LUABO
LUGELA
MAGANJA DA COSTA
MILANGE
MOCUBA
MOCUBELA
MOLUMBO
MOPEIA
MORRUMBALA
MULEVALA
NAMACURRA
NAMARROI
NICOADALA
PEBANE
Médias Ponderadas

NAMPULA
Ordem / Hospitais
32,95
27,92
29,97

CODIFICAÇÃO
Distritos c/ Hospital

23,55

Ordem Total
39,41
32,11
37,79
11,79
14,11
12,02
20,80
21,47
16,22
24,75
10,96
43,56
29,05
37,41
13,46
14,88
20,77
187,39
24,75
16,76
18,23
25,42

População
329 388
312 322
55 548
88 092
87 104
80 679
196 319
191 856
185 923
264 876
83 695
422 265
305 836
377 188
138 939
114 763
174 724
242 601
119 669
126 198
162 125
256 541

Distritos C/ Hosp
27,54

Distritos TTL
30,60

Província
28,12

21,86

25,53
31,00

ZAMBÉZIA
Ordem / Hospitais
28,24

CODIFICAÇÃO
Distritos c/ Hospital

16,15

Ordem Total
33,47
11,06
11,37
19,43
34,36
22,46
23,42
9,45
12,91
19,07
41,13
41,59
11,91
15,27
14,58
26,44
12,10
36,41
15,22
20,41
16,98

População
372 236
89 861
92 728
196 697
338 506
266 161
100 330
55 025
152 545
212 229
509 721
382 543
130 181
136 886
155 508
354 004
92 337
269 529
146 989
150 822
222 508

Distritos C/ Hosp
24,63

Distritos TTL
21,38

Província
28,33

19,40
30,26

18,55
33,36
35,83

15,71
24,20

Distritos TOTAL

Distritos TOTAL

75,4 - 30
29,6 - 25,8
25,5 - 22
21 - 18,5
17 - 12,5
187,4 - 30
29,9 - 20
19,9 - 15
14,9 - 11
10,9 - 7,5

75,4 - 30
29,6 - 25,8
25,5 - 22
21 - 18,5
17 - 12,5
187,4 - 30
29,9 - 20
19,9 - 15
14,9 - 11
10,9 - 7,5
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ANEXO – 1: CLASSIFICAÇÃO MÉDIA (PRIORIDADES) DE CADA PROVÍNCIA E RESPECTIVOS
DISTRITOS (CONT. / 2)
PROVÍNCIA
DISTRITOS
ANGÓNIA
CAHORA BASSA
CHANGARA
CHIFUNDE
CHIUTA
DOA
MACANGA
MÁGOÈ
MARARA
MARAVIA
MOATIZE
MUTARARA
TSANGANO
ZUMBO
Médias Ponderadas

PROVÍNCIA
DISTRITOS
BÁRUE
GONDOLA
GURO
MACATE
MACHAZE
MACOSSA
MANICA
MOSSURIZE
SUSSUNDENGA
TAMBARA
VANDUZI
Médias Ponderadas

PROVÍNCIA
DISTRITOS
BÚZI
CAIA
CHEMBA
CHERINGOMA
CHIBABAVA
DONDO
GORONGOSA
MACHANGA
MARÍNGUE
MARROMEU
MUANZA
NHAMATANDA
Médias Ponderadas

TETE

CODIFICAÇÃO
Distritos c/ Hospital

Ordem / Hospitais
31,41
20,31

12,47

Ordem Total
39,18
20,09
14,47
12,55
11,40
11,05
17,36
11,59
7,68
10,49
28,71
19,97
26,27
10,09

População
374 631
122 851
128 670
161 638
96 367
94 032
199 123
97 774
89 025
107 589
341 059
193 842
222 656
77 870

Distritos C/ Hosp
19,04

Distritos TTL
17,21

Província
24,94

12,48
18,55

MANICA
Ordem / Hospitais
23,18
22,93
14,39
13,76
24,91
24,16

Distritos C/ Hosp
20,56

CODIFICAÇÃO
Distritos c/ Hospital
Ordem Total
24,67
24,53
12,54
9,08
12,30
7,89
27,07
27,52
17,54
13,68
10,54

População
221 858
199 631
91 930
99 679
132 706
44 957
209 196
274 390
163 388
53 684
131 588

Distritos TTL
17,03

Província
21,50

SOFALA
Ordem / Hospitais
19,70
19,53

13,38

População
190 975
147 228
78 478
62 187
132 060
173 005
159 223
62 827
92 976
169 633
36 849
282 331

Distritos C/ Hosp
18,01

Distritos TTL
17,13

Província
24,09

13,38
20,95

Distritos TOTAL

CODIFICAÇÃO
Distritos c/ Hospital
Ordem Total
20,32
19,73
10,90
12,27
20,63
22,99
18,18
10,15
11,52
20,46
8,38
29,98

21,11

Distritos TOTAL

Distritos TOTAL

75,4 - 30
29,6 - 25,8
25,5 - 22
21 - 18,5
17 - 12,5
187,4 - 30
29,9 - 20
19,9 - 15
14,9 - 11
10,9 - 7,5

75,4 - 30
29,6 - 25,8
25,5 - 22
21 - 18,5
17 - 12,5
187,4 - 30
29,9 - 20
19,9 - 15
14,9 - 11
10,9 - 7,5

75,4 - 30
29,6 - 25,8
25,5 - 22
21 - 18,5
17 - 12,5
187,4 - 30
29,9 - 20
19,9 - 15
14,9 - 11
10,9 - 7,5
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ANEXO – 1: CLASSIFICAÇÃO MÉDIA (PRIORIDADES) DE CADA PROVÍNCIA E RESPECTIVOS
DISTRITOS (CONT. / 3)
PROVÍNCIA
DISTRITOS
FUNHALOURO
GOVURO
HOMOINE
INHARRIME
INHASSORO
JANGAMO
MABOTE
MASSINGA
MAXIXE
MORRUMBENE
PANDA
VILANKULOS
ZAVALA (a)
Médias Ponderadas

PROVÍNCIA
DISTRITOS
BILENE-MACIA
CHIBUTO
CHICUALACUALA
CHIGUBO
CHOKWÉ
GUIJÁ
MABALANE
MANJACAZE
MASSANGENA
MASSINGIR
DISTRITO DE XAI-XAI
Médias Ponderadas

PROVÍNCIA
DISTRITOS
BOANE
MAGUDE
MANHIÇA
MARRACUENE
MATUTUÌNE
MOAMBA
NAMAACHA
Médias Ponderadas

INHAMBANE
Ordem / Hospitais

CODIFICAÇÃO
Distritos c/ Hospital

31,18
14,76

Ordem Total
7,82
8,23
17,27
15,81
13,37
17,99
8,85
28,66
102,61
17,33
10,87
32,23
15,64

População
47 637
41 635
127 727
126 260
60 404
110 152
52 038
203 666
127 372
147 728
52 446
164 264
159 710

Distritos C/ Hosp
33,19

Distritos TTL
22,82

Província
20,06

17,12
27,52
75,37

GAZA
Ordem / Hospitais
20,19
22,11
13,66
30,39
14,89
18,75

Distritos C/ Hosp
20,00

CODIFICAÇÃO
Distritos c/ Hospital
Ordem Total
20,87
23,90
10,40
8,17
34,11
13,76
9,50
19,62
9,14
9,07
32,95

População
170 724
216 431
44 847
29 383
205 572
93 890
38 707
181 999
18 222
35 224
252 864

Distritos TTL
17,41

Província
16,61

MAPUTO - P
Ordem / Hospitais

29,64
29,29

Distritos C/ Hosp
29,47

Distritos TOTAL

Distritos TOTAL

CODIFICAÇÃO
Distritos c/ Hospital
Ordem Total
31,06
9,55
35,23
37,22
8,76
11,23
8,96

População
153 879
62 000
263 736
141 762
41 070
68 231
51 257

Distritos TTL
20,29

Província
23,60

Distritos TOTAL

75,4 - 30
29,6 - 25,8
25,5 - 22
21 - 18,5
17 - 12,5
187,4 - 30
29,9 - 20
19,9 - 15
14,9 - 11
10,9 - 7,5

75,4 - 30
29,6 - 25,8
25,5 - 22
21 - 18,5
17 - 12,5
187,4 - 30
29,9 - 20
19,9 - 15
14,9 - 11
10,9 - 7,5

75,4 - 30
29,6 - 25,8
25,5 - 22
21 - 18,5
17 - 12,5
187,4 - 30
29,9 - 20
19,9 - 15
14,9 - 11
10,9 - 7,5
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ANEXO – 3:
NOTA SOBRE A PRIORIZAÇÃO DE DISTRITOS: POPULAÇÃO, REDE SANITÁRIA,
SERVIÇOS
Distritos: Geografia e prioridades
Em paralelo com a caracterização das Províncias, fez-se uma classificação do “potencial de
obtenção de resultados” nos Distritos do País. A intenção, mais uma vez, é de caracterizar os
Distritos em relação a: i) necessidades (incluindo escassez de recursos, ou baixa cobertura de
serviços); ii) potencial de resultados (incluindo população e capacidade de produção de
serviços já existente).
A caraterização subdividiu-se entre:
i.

Distritos com Hospital;

ii.

Todos os Distritos

Assim, para cada Província, é também possível conhecer o grau de prioridade dos Distritos que
a constituem.
Foram excluídos da análise os Distritos das cidades capitais de Província, e a Cidade de
Maputo. O motivo deve-se a que esses Distritos obteriam as classificações máximas para todos
os parâmetros, provocando “outliers” e enviesando as médias.
No final do texto é inserida uma breve explicação da estimação do número de US periféricas
necessárias para os “novos” Distritos.

I.

DISTRITOS COM HOSPITAL

JUSTIFICAÇÃO
Os Distritos aonde já se situa um Hospital, ou aonde é prevista a presença de um Hospital, nos
próximos 5 anos, absorverão uma parte substancial do financiamento do Caso de
Investimento, porque se espera que recebam um volume aumentado de referências nas quais
se terão de aplicar recursos mais intensivos para evitar mortes maternas, neo-natais e infantis.
A lista dos Distritos aonde se prevê a existência de “novos” Hospitais Distritais nos próximos 5
anos foi obtida do Departamento de Infraestruturas da Direcção Nacional de Planificação e
Cooperação. São: Machaze, Macia, Marromeu, Jangamo, Gilé, Manhiça, Macomia, Pebane,
Mopeia, Massinga, Guro.
MÉTODOS
Critérios de classificação
A informação disponível a nível de Distrito é muito limitada, particularmente quanto à
distribuição de doença. Assim, utilizaram-se outros critérios indirectos, para os quais existe
informação disponível por Distrito.
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Cada Distrito foi classificado de acordo com:
População:

o indicador “indirecto” do número potencial de pessoas em risco de morte, ou,
inversamente, dos utentes dos benefícios introduzidos;

Específico:

População total do Distrito, em 2015;

Disponibilidade de recursos:
Específico:

a) profissionais de saúde; b) rede sanitária

Rácio “Profissionais Clínicos / 100.000 Habitantes” ( 6 )
População / Unidade Sanitária
Raio Teórico das US do Distrito
Densidade Populacional

Papel do Hospital no atendimento dos Partos do Distrito:
Específico:

Total de Partos no Distrito
Total de Partos nas Sedes
% Partos Realizados Nos Hospitais
% Partos Realizados Nas US CSP
% de Partos Distócicos
% de Cesarianas

Intensidade da Procura (média) de cuidados de saúde:
Específico:

Consultas Externas / Habitante
N.º de CPN / Gravida
N.º de Contactos “CCS+Vacinas” / Criança 0-4 Anos

Fontes de Informação
A população para 2015 foi copiada das projecções do INE. Os números sobre serviços
produzidos foram copiados do Módulo Básico. Os números de profissionais de saúde foram
copiados do eSIP-Saúde. As estimativas sobre rede sanitária e raio teórico foram obtidas de
trabalho anterior do Projecto FORSAS na DNPC.
Modo de classificação
Os Distritos foram classificados numa perspectiva de “potencial para obter bons resultados”.
Em primeiro lugar, foi calculada o valor médio para cada um dos critérios para o conjunto dos
54 Distritos com Hospital (actual ou previsto).

6
“Profissionais Clínicos” significa: enfermagem, ESMI e profissionais de Medicina
Curativa
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Em seguida, o valor de cada critério em cada Distrito foi comparado com “a média” de todos
os Distritos, obtendo-se um “rácio”.
No caso do “Raio Teórico das US do Distrito” usou-se “o inverso” do rácio (1/rácio): um Distrito
com boa rede sanitária (potencialmente também maior densidade populacional) terá um raio
teórico abaixo da média e um rácio “< 1”. O “valor inverso” permite classificar esse Distrito
como tendo boas oportunidades de resultados.
Ponderação dos critérios
A cada critério foi atribuído um “factor de ponderação”. O rácio de cada Distrito, para cada
critério, é multiplicado pelo respectivo factor de ponderação. Isso permite atribuir a cada
Distrito um “valor total – SOMA – das classificações para o conjunto de critérios”.
Essa “soma” de classificações representa a posição relativa do Distrito como potencial para
obtenção de resultados.
Tabela – 1:

Factores de ponderação para os critérios de classificação dos Distritos

CRITÉRIO
População
Rácio “Profissionais Clínicos / 100.000 Habitantes”
População / Unidade Sanitária
Raio Teórico das US do Distrito
Densidade Populacional
Total de Partos no Distrito
Total de Partos nas Sedes
% Partos Realizados Nos Hospitais
% Partos Realizados Nas US CSP
% de Partos Distócicos
% de Cesarianas
Consultas Externas / Habitante
N.º de CPN / Gravida
N.º de Contactos “CCS+Vacinas” / Criança 0-4 Anos

Factor de
Ponderação
5
1
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
1

RESULTADOS
As Tabelas – 2 / 3 (páginas seguintes) mostram a classificação obtida pelos Distritos. A Tabela é
dividida em 2, para permitir melhor leitura de um total de 54 Distritos.
A ordem sequencial “de prioridade”, na primeira coluna da esquerda, reflecte a posição
relativa do Distrito.
A coluna “resultados ponderados” representa a soma das classificações obtidas nos critérios.
As Tabelas – 2 / 3 incluem ainda a população dos Distritos, para que se possa também ter a
representação mais clara de quantas pessoas serão beneficiadas com melhorias nas
capacidades de prestação de serviços em cada Distrito.
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NOTAS: O Distrito de Zavala tem uma situação / classificação anómala, porque falta muita
informação sobre os serviços do Hospital Distrital no Módulo Básico. Com dados
completos, teria decerto uma classificação mais elevada
O Distrito de Nacala – Porto não é incluído pelo seu carácter urbano. A sua
classificação era um “outlier”;
De salientar:
•

A população total do Distrito joga um papel determinante na classificação final: a
maioria dos Distritos na Tabela – 2 tem mais de 200.000 habitantes, enquanto os
Distritos menos populosos estão na Tabela – 3;

•

O Distrito de Ilha de Moçambique alcança uma posição vantajosa por causa da actual
capacidade de prestação de serviços à população da “sede”

Tabela -2:

Ordem de
Prioridade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Classificação dos Distritos com Hospital – 1.ª Parte

Distritos
MAXIXE
MOCUBA
MILANGE
ANGOCHE
ANGÓNIA
VILANKULOS
MONAPO
CHOKWÉ
GURUÉ
ILHA DE MOCAMBIQUE
MANHIÇA
MARRACUENE
CUAMBA
ALTO MOLÓCUÈ
MONTEPUEZ
ERATI
MASSINGA
MUEDA
NHAMATANDA
CHIÚRE
MOMA
MOCÍMBOA DA PRAIA
MANICA
MORRUMBALA
MOSSURIZE

MÉDIA

Resultados
Ponderados
75,37
35,83
33,36
32,95
31,41
31,18
31,00
30,39
30,26
29,97
29,64
29,29
28,53
28,24
28,01
27,92
27,52
26,62
26,59
25,81
25,53
25,04
24,91
24,20
24,16

População
127 372
382 543
509 721
329 388
374 631
164 264
377 188
205 572
338 506
55 548
263 736
141 762
243 749
372 236
230 013
312 322
203 666
128 510
282 331
248 381
305 836
108 093
209 196
354 004
274 390

23,75
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Tabela -3:

Ordem de
Prioridade
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Classificação dos Distritos com Hospital – 2.ª Parte

Distritos
RIBAUE
BÁRUE
GONDOLA
CHIBUTO
MEMBA
CHIBABAVA
MARROMEU
CAHORA BASSA
BILENE-MACIA
BÚZI
CAIA
GILÉ
MANJACAZE
MAGANJA DA COSTA
MUTARARA
JANGAMO
MARRUPA
METUGE
MACOMIA
PEBANE
MOPEIA
GUIJÁ
ZAVALA (a)
GURO
MACHAZE
CHICUALACUALA
MARÍNGUE
MARAVIA
ZUMBO

Resultados
Ponderados

População

23,55
23,18
22,93
22,11
21,86
21,11
20,95
20,31
20,19
19,70
19,53
19,40
18,75
18,55
18,55
17,12
16,63
16,48
16,44
16,15
15,71
14,89
14,76
14,39
13,76
13,66
13,38
12,48
12,47

256 541
221 858
199 631
216 431
264 876
132 060
169 633
122 851
170 724
190 975
147 228
196 697
181 999
212 229
193 842
110 152
68 324
82 113
91 033
222 508
155 508
93 890
159 710
91 930
132 706
44 847
92 976
107 589
77 870

(a) ZAVALA: falta de Info Stats no Mód. Básico
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II.

ANÁLISE DE TODOS OS DISTRITOS DO PAÍS

O conjunto completo dos Distritos foi também analisado numa perspectiva semelhante, e com
critérios semelhantes.
A perspectiva foi, de novo, a de reflectir a dimensão dos problemas (população) e potencial de
resultados.
Critérios:
População:

o indicador “indirecto” do número potencial de pessoas em risco de morte, ou,
inversamente, dos utentes dos benefícios introduzidos;

Específico:

População total do Distrito, em 2015;

Disponibilidade de recursos:
Específico:

a) profissionais de saúde; b) rede sanitária

Rácio “Profissionais Clínicos / 100.000 Habitantes” ( 7 )
População / Unidade Sanitária
Raio Teórico das US do Distrito
Densidade Populacional

Volume de Partos no Distrito:
Específico:

Total de Partos no Distrito
Total de Partos nas Sedes
% de Partos Distócicos

Intensidade da Procura (média) de cuidados de saúde:
Específico:

Consultas Externas / Habitante
N.º de CPN / Gravida
N.º de Contactos “CCS+Vacinas” / Criança 0-4 Anos

Fontes de Informação
As mesmas usadas para os Distritos com Hospital.
A população para 2015 foi copiada das projecções do INE. Os números sobre serviços
produzidos foram copiados do Módulo Básico. Os números de profissionais de saúde foram
copiados do eSIP-Saúde. As estimativas sobre rede sanitária e raio teórico foram obtidas de
trabalho anterior do Projecto FORSAS na DNPC.
Modo de classificação

7
“Profissionais Clínicos” significa: enfermagem, ESMI e profissionais de Medicina
Curativa
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O mesmo método que foi usado para os Distritos com Hospital.
Os Distritos foram classificados numa perspectiva de “potencial para obter bons resultados”.
Em primeiro lugar, foi calculada o valor médio para cada um dos critérios para o conjunto dos
141 Distritos com Hospital (actual ou previsto).
Em seguida, o valor de cada critério em cada Distrito foi comparado com “a média” de todos
os Distritos, obtendo-se um “rácio”.
Ponderação dos critérios
A cada critério foi atribuído um “factor de ponderação”. O rácio de cada Distrito, para cada
critério, é multiplicado pelo respctivo factor de ponderação. Isso permite atribuir a cada
Distrito um “valor total – SOMA – das classificações para o conjunto de critérios”.
Essa “soma” de classificações representa a posição relativa do Distrito como potencial para
obtenção de resultados.
Tabela – 4:

Factores de ponderação para os critérios de classificação dos Distritos (Total
de 141)

CRITÉRIO
População
Rácio “Profissionais Clínicos / 100.000 Habitantes”
População / Unidade Sanitária
Raio Teórico das US do Distrito
Densidade Populacional
Total de Partos no Distrito
Total de Partos nas Sedes
% de Partos Distócicos
Consultas Externas / Habitante
N.º de CPN / Gravida
N.º de Contactos “CCS+Vacinas” / Criança 0-4 Anos

Factor de
Ponderação
5
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1

RESULTADOS
As Tabelas – 5 / 6 (páginas seguintes) mostram a classificação obtida pelos Distritos. A Tabela é
dividida em 3, para permitir melhor leitura de um total de 142 Distritos.
A ordem sequencial “de prioridade”, na primeira coluna da esquerda, reflecte a posição
relativa do Distrito.
A coluna “resultados ponderados” representa a soma das classificações obtidas nos critérios.
As Tabelas – 5 / 6 incluem ainda a população dos Distritos, para que se possa também ter a
representação mais clara de quantas pessoas serão beneficiadas com melhorias nas
capacidades de prestação de serviços em cada Distrito.
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Os Distritos com melhor classificação incluem: maior população, maior densidade populacional
e disponibilidade de recursos na rede sanitária, que se acompanha de maior capacidade de
prestar serviços (produção de 2015).
Alguns Distritos “com menos potencial” (os da Tabela – 6) têm população razoável (> 150.000),
mas: i) a densidade populacional é baixa; ii) têm poucos recursos e menor produção actual de
serviços.
Tabela - 5:

Classificação dos 142 Distritos – 1.ª Parte
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Ordem de
Prioridade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Distritos
NACALA-PORTO
MAXIXE
MOGOVOLAS
MOCUBA
MILANGE
ANGOCHE
ANGÓNIA
ILHA DE MOCAMBIQUE
MONAPO
MARRACUENE
NAMACURRA
MANHIÇA
GURUÉ
CHOKWÉ
ALTO MOLÓCUÈ
DISTRITO DE XAI-XAI
VILANKULOS
ERATI
BOANE
CUAMBA
MONTEPUEZ
NHAMATANDA
MOMA
CHIÚRE
MOATIZE
MASSINGA
MOSSURIZE
MANICA
MORRUMBALA
TSANGANO
MUEDA
MOCÍMBOA DA PRAIA
RIBAUE
NACALA-A-VELHA
MEMBA
BÁRUE
GONDOLA
IBO
CHIBUTO
INHASSUNGE
DONDO
ILE
MECANHELAS
MECONTA
BILENE-MACIA
MALEMA
MURRUPULA
MANDIMBA
CHIBABAVA
MARROMEU
NICOADALA
BÚZI
CAHORA BASSA
MUTARARA
ANCUABE

Média Nacional

Resultados
Ponderados
187,39
102,61
43,56
41,59
41,13
39,41
39,18
37,79
37,41
37,22
36,41
35,23
34,36
34,11
33,47
32,95
32,23
32,11
31,06
31,01
30,06
29,98
29,05
28,94
28,71
28,66
27,52
27,07
26,44
26,27
25,77
25,74
25,42
24,75
24,75
24,67
24,53
24,44
23,90
23,42
22,99
22,46
22,01
21,47
20,87
20,80
20,77
20,68
20,63
20,46
20,41
20,32
20,09
19,97
19,96

População
242
127
422
382
509
329
374
55
377
141
269
263
338
205
372
252
164
312
153
243
230
282
305
248
341
203
274
209
354
222
128
108
256
119
264
221
199
11
216
100
173
266
261
191
170
196
174
182
132
169
150
190
122
193

601
372
265
543
721
388
631
548
188
762
529
736
506
572
236
864
264
322
879
749
013
331
836
381
059
666
390
196
004
656
510
093
541
669
876
858
631
742
431
330
005
161
302
856
724
319
724
453
060
633
822
975
851
842

121 320

20,34
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Tabela - 6:
Ordem de
Prioridade

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Classificação dos 142 Distritos – 2.ª Parte
Distritos
CAIA
MANJACAZE
GILÉ
MAGANJA DA COSTA
NAMUNO
DISTRITO DE NAMPULA
GORONGOSA
JANGAMO
BALAMA
SUSSUNDENGA
MACANGA
MORRUMBENE
HOMOINE
PEBANE
NACAROA
METUGE
MECUBURI
INHARRIME
ZAVALA
MACOMIA
MOLUMBO
NAMARROI
PALMA
MUECATE
MUIDUMBE
MOPEIA
CHANGARA
MARRUPA
LARDE
GUIJÁ
TAMBARA
LAGO
MOSSURIL
INHASSORO
LUGELA
SANGA
CHIFUNDE
GURO
MACHAZE
CHERINGOMA
MULEVALA
LIUPO
MOCUBELA
LALAUA
MAÚA

Resultados
Ponderados
19,73
19,62
19,43
19,07
18,70
18,23
18,18
17,99
17,73
17,54
17,36
17,33
17,27
16,98
16,76
16,73
16,22
15,81
15,64
15,31
15,27
15,22
15,17
14,88
14,73
14,58
14,47
14,33
14,11
13,76
13,68
13,51
13,46
13,37
12,91
12,89
12,55
12,54
12,30
12,27
12,10
12,02
11,91
11,79
11,62

População
147 228
181 999
196 697
212 229
211 737
162 125
159 223
110 152
142 968
163 388
199 123
147 728
127 727
222 508
126 198
82 113
185 923
126 260
159 710
91 033
136 886
146 989
52 269
114 763
78 721
155 508
128 670
68 324
87 104
93 890
53 684
111 497
138 939
60 404
152 545
70 823
161 638
91 930
132 706
62 187
92 337
80 679
130 181
88 092
62 200
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Tabela – 6/A: Classificação dos 142 Distritos – 3.ª Parte
Ordem de
Prioridade

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

Distritos

Resultados
Ponderados

População

MÁGOÈ
MARÍNGUE
MECUFI
NIPEPE
CHIMBUNILA
CHIUTA
CHINDE
MAVAGO
MOAMBA

11,59
11,52
11,48
11,43
11,42
11,40
11,37
11,34
11,23

97 774
92 976
48 503
37 446
124 217
96 367
92 728
27 929
68 231

MELUCO

11,14

26 221

DERRE

11,06

89 861

DOA

11,05

94 032

MOGINCUAL
CHEMBA
PANDA
NGAÚMA
VANDUZI
MARAVIA
CHICUALACUALA
NANGADE
MACHANGA
ZUMBO
MECULA
MAGUDE
MABALANE
LUABO
METARICA
MUEMBE
MASSANGENA
MACATE
MASSINGIR
NAMAACHA
MABOTE
QUISSANGA
MATUTUÌNE
MUANZA
GOVURO
CHIGUBO
MACOSSA
FUNHALOURO
MAJUNE
MARARA

10,96
10,90
10,87
10,79
10,54
10,49
10,40
10,32
10,15
10,09
10,06
9,55
9,50
9,45
9,35
9,28
9,14
9,08
9,07
8,96
8,85
8,78
8,76
8,38
8,23
8,17
7,89
7,82
7,70
7,68

83 695
78 478
52 446
99 343
131 588
107 589
44 847
71 588
62 827
77 870
17 305
62 000
38 707
55 025
59 751
37 733
18 222
99 679
35 224
51 257
52 038
40 486
41 070
36 849
41 635
29 383
44 957
47 637
38 220
89 025
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OS NOVOS DISTRITOS: FRAQUEZA DE REDE SANITÁRIA
No exercício de caracterização de todos os Distritos do País, os novos Distritos aparecem na
metade menos valorizada da lista, resultando isso de: fraca rede sanitária, população dispersa
e ausência de informação estatística sobre serviços prestados – Tabela - 7.
Oito dos 11 novos Distritos têm população inferior a 100.000 habitantes: isso torna-os nãoatractivos para a instalação de hospitais, mas diversos entre eles beneficiariam com reforço da
rede periférica.
O exercício que agora se descreve refere-se à estimação do número mínimo de US que
permitiriam um aumento de acessibilidade a CSP, mas do modo mais eficiente, i.e., cobrindo
números razoáveis de população para cada nova US.
Tabela - 7:

Os novos Distritos

População e rede sanitária actual: cobertura
A Tabela – 8 permite verificar as diferenças entre os Distritos com densidade populacional
elevada ou baixa:
•

Entre os Distritos com densidade populacional mais elevada, a disponibilidade de US é
maior nalguns (Larde, Macate), mas fraca noutros (Liupo, Molumbo): veja-se a “% de
População coberta em 8 Km de US” (coluna “A”);

•

No outro extremo estão Distritos como Doa e Derre, com fraca densidade e poucas US:
a “% de População coberta em 8 Km de US” é muito baixa;

Que benefício pode advir de construir novas US nestes Distritos?
A densidade populacional é, de novo, o factor que influencia o tamanho do benefício com cada
nova US.
Por um lado, os Distritos que já têm uma boa “% de População coberta em 8 Km de US” devem
ter menor prioridade quanto a novas US (Larde e Luabo). Por outro lado, os benefícios de
novas US podem ser muito reduzidos quando a densidade populacional é muito baixa: em
Derre e Doa, a população que fica num raio de 8 Km de cada US é de, respectivamente, 3.600 e
5.200 habitante, o que torna pouco produtiva qualquer equipe mínima de RHS.
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Por esse motivo, a combinação mais eficiente de novas US distribui-se desigualmente por estes
novos Distritos, propondo-se 1, 2 ou mesmo 3 US adicionais para diferentes Distritos.
Tabela - 8:

Os novos Distritos – situação inicial
(A)

Distrito
LARDE
LIUPO
DERRE
LUABO
MOCUBELA
MOLUMBO
MULEVALA
DOA
MARARA
MACATE
VANDUZI
Média Nacional

Densidade
Populacional

No. De US's

5
3
3
5
8
6
6
3
5
5
7

62
37
18
41
0
34
34
26
31
63
47
49

Raio Teorico

9
15
22,91
9,28
0,00
14,65
12,01
19,64
13,60
10,02
11,32
14

População

Popul. Em 8 Km Popul. Em 8 Km
/ US
Todas US

87 104
80 679
89 861
55 025
130 181
136 886
92 337
94 032
89 025
99 679
131 588
147 104

12 519
7 386
3 653
8 176
6 836
6 804
6 831
5 203
6 166
12 713
9 396

% Popul. em 8Km
US

62 564
22 148
10 953
40 858
54 661
40 805
40 966
15 601
30 816
63 532
65 742

72%
27%
12%
74%
42%
30%
44%
17%
35%
64%
50%

A proposta de atribuição eficiente de novas US sugere (Tabela – 9):
1 US adicional: Os distritos com maior densidade (Larde, Luabo, Macate), que ficam com
cobertura populacional (a 8 Km da US) próxima ou superior a 80%;
2 US adicionais: Os distritos com densidade populacional intermédia (Liupo, Mulevala, Marara,
Vanduzi). A cobertura populacional aproxima-se dos 50%, à excepção de Derre
e Doa (baixa densidade);
3 US adicionais: Os distritos de Mocubela e Molumbo, por causa da elevada população e baixa
cobertura sanitária anterior. A cobertura populacional também se aproxima
dos 50%
Mesmo assim, a adição de 21 novas US consegue melhorar a acessibilidade a apenas cerca
de 150.000 cidadãos – cerca de 15% da população destes 11 Distritos.

Maputo, Outubro, 2016 (actualizado em Março, 2017)
Jorge Cabral

Agradecimentos:
A colaboração da Sra. Eduarda Ribeiro (ex-Forsas / DNPC) foi determinante para que se conseguisse
reunir toda a informação usada nesta análise.
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Tabela – 9:

US adicionais e melhoria da acessibilidade (8 km da rede sanitária)

Distritos
LARDE *
LIUPO
DERRE
LUABO *
MOCUBELA ** ***
MOLUMBO
***
MULEVALA
DOA
MARARA
MACATE *
VANDUZI
Média Nacional

% População
Coberta

86,2%
45,8%
20,3%
89,1%
57,7%
44,7%
59,2%
27,7%
48,5%
76,5%
64,2%

Densidade
Populacional

62
37
18
41
34
34
34
26
31
63
47

Popul. Total

87 104
80 679
89 861
55 025
130 181
136 886
92 337
94 032
89 025
99 679
131 588
1 086 396

N.º Adicional de US, 11 novos Distritos
População adicional coberta

Popul. Coberta

75 077
36 913
18 255
49 029
75 159
61 207
54 621
26 002
43 142
76 238
84 525
600 169
21
151 524

Popul. Coberta % Popul. Coberta
Anterior
Anterior

62 564
22 148
10 953
40 858
54 661
40 805
40 966
15 601
30 816
63 532
65 742
448 645

72%
27%
12%
74%
42%
30%
44%
17%
35%
64%
50%

Popul. Adicional
Coberta

12 513
14 765
7 302
8 172
20 498
20 402
13 655
10 401
12 326
12 706
18 783
151 524

N.º US
Adicionais

1
2
2
1
3
3
2
2
2
1
2
21

ANEXO – 4:
NOTA SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE AGENTES POLIVALENTES ELEMENTARES E EQUIPES
MÓVEIS

III.

APE’S

OBJECTIVOS
i.

Conhecer a distribuição dos APE’s pelas Províncias e Distritos, de acordo com a
dispersão da população e rede sanitária;

ii.

Obter indicadores de produtividade média do APE

iii.

Fornecer indicações sobre a necessidade de aumentar o número de APE’s (para o
quadro da Estratégia “Todas as Mães e Todas as Crianças” – GFF)

INFORMAÇÃO DE BASE
Foi solicitada, obtida e analisada a informação estatística sobre a distribuição dos APE’s por
Províncias e Distritos, bem como o volume da sua actvidade de serviços, referido a 2015.
A caracterização da rede sanitária de cada Distrito foi feita quanto a:
•

População total;

•

Dispersão / densidade populacional;

•

N.º de habitantes por Unidade Sanitária (US);

•

Raio teórico médio de cada US, por Distrito

Deste modo, os Distritos com maior dispersão populacional, maior raio teórico e mais
“população / US” são aqueles em que o trabalho dos APE’s será mais necessário, para
aproximar um mínimo de serviços à população rural dispersa.
Assim, foi contruído um índice composto de:
Índice = (1 / (Densidd. Popul. X 1/ Raio teórico X Habitts. Por US / 1000)) X 10
Que resulta em que:
a) Os Distritos com população e rede sanitária mais dispersa obtêm os valores mais
elevados (“Necessidades”);
b) Os Distritos com maior densidade populacional e de rede sanitária obtêm os valores
mais baixos;
Além disso, em cada Distrito foi calculado o rácio de “População / APE”. Em princípio:
•

este rácio deve ser baixo nos Distritos com população escassa e dispersa, aonde o APE
é muito útil para complementar o acesso à rede fixa;

•

este rácio deve ser elevado nos Distritos com população elevada e densa, aonde o
acesso à rede sanitária é relativamente fácil

A produtividade dos APE’s foi estimada de modo aproximativo, e procurado integrar as
“prestações de serviços” (consultas, vacinações, etc.) e as “visitas domiciliárias”:
a) As prestações de serviços foram consideradas razoavelmente homogéneas em termos
de tempo (do APE) ocupado e foram simplesmente somadas;
b) Quanto às visitas domiciliárias, assumiu-se que o APE demora o dobro do tempo de
uma “consulta” a deslocar-se até às casas que pretende visitar, mas visita casas
próximas (em cada dia) e cada visita não demorará mais tempo do que uma consulta.
Desse modo, conseguiu-se algo semelhante às “unidades de atendimento” (10 minutos / cada
consulta; 20 minutos para cada visita domiciliária) do Módulo Básico.
RESULTADOS
Localização dos APE’s e dispersão da população e rede sanitária
Os valores dos Distritos foram ordenados pelo valor do “Índice de Dispersão Populacional e
US”, em 3 grupos: i) entre o valor máximo (152,87, para Mecula) e “≥ 1” (35 Distritos, aqueles
em que os APE’s são mais necessários); ii) entre “1” e “≥ 0,01” (54 Distritos, com necessidades
de APE’s “intermédia”); iii) valores “< 0,01” (36 Distritos, com pouca necessidade de APE’s).
O resumo é presentado na Tabela – 1, abaixo.
Pode comentar-se que:
•

Os Distritos do Grupo “1”, com índices mais graves de dispersão populacional e de
rede sanitária, têm os melhores rácios de “habitantes / APE”, E;

•

Os Distritos do Grupo “3”, com índices mais baixos de dispersão populacional e de
rede sanitária (mais população, mais densa, mais rede sanitária), têm os rácios mais
elevados de “habitantes / APE”;

Ou seja, em termos médios, os APE’s estão localizados e a trabalhar nos locais apropriados.
Tabela – 1:

localização dos APE’s e dispersão populacional. Conjuntos de Distritos

Grupos de Distritos
1
2
3

Índice de Dispersão
Populacional e US
10,4
0,36
0,06

Habitantes / APE
2 921
6 529
8 504

A listagem completa dos 3 grupos de Distritos encontra-se no Anexo – 1, no final deste texto.
O Grupo “1” é, em princípio, aquele aonde os APE’s pode ser mais úteis para minimizar a
distância à rede sanitária fixa. Dentro desse grupo, pode ainda verificar-se que alguns Distritos
têm os valores mais elevados do rácio “habitantes / APE” (por exemplo, mais de 3000
habitantes / APE): esses precisam de “mais” APE’s, sem qualquer dúvida. Veja-se a Tabela – 2,
abaixo.
E, ainda, dentro do mesmo Grupo “1”, existem Distritos que têm simultaneamente valores
elevados do “índice de dispersão” e do rácio “habitantes / APE” (Sanga, Massingir, Mabote):
nesses Distritos, os APE’s, serão ainda mais úteis por causa da elevada dispersão.
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Tabela – 2:

Distrito
Magoe
Machaze
Machanga
Marávia
Cheringoma
Montepuez
C. Bassa
Zumbo
Guro
Sanga
Massingir
Mabote
Inhassoro
Guvuro
Marrupa
Panda
Moamba
Matutuine
Magude
Chigubo
Maua
Tambara
Nangade
Funhalouro
Majune
Muembe
Nipepe
Macossa
Mabalane
Chicualacuala
Mavago
Massangena
Muanza
Meluco
Mecula

Distritos com a maior necessidade e utilidade potencial para os APE’s

População / Dispersão Populacional +
APE
Escassez Rede Sanitária
6 614
1,23
5 848
1,48
5 712
1,61
5 199
2,45
5 182
2,27
5 140
1,63
4 986
1,19
4 390
2,93
3 883
1,18
3 728
5,24
3 202
6,12
3 061
8,67
2 876
1,89
2 776
2,86
2 531
8,56
2 497
2,67
2 437
1,11
2 416
4,79
2 296
2,26
2 260
26,39
2 221
3,83
2 093
1,43
2 091
1,04
2 071
10,92
1 911
10,53
1 887
3,64
1 872
1,44
1 823
5,67
1 613
9,99
1 602
15,07
1 470
15,12
1 402
31,00
1 152
6,56
1 140
8,11
865
152,87
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Inversamente, o Grupo “3“ não necessita de mais APE’s, porque tem razoável densidade
populacional e proximidade da rede sanitária fixa.
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Produtividade Média dos APE’s
A Tabela – 3 resume as estimativas de produtividade, por Província.
Tabela – 3:

PROVÍNCIA
Niassa
Cabo Delgado
Nampula
Zambézia
Tete
Manica
Sofala
Inhambane
Gaza
Maputo
Média - País

Produção média dos APE’s, por Província: N.ºs de serviços e visitas
domiciliárias
N.º APE's
349
405
666
411
293
278
247
265
257
188
3359

N.º Visitas Domicil.
215 522
690 214
1 772 489
656 702
711 815
519 527
703 593
369 762
1 055 933
249 986
6945543

N.º
N.º Vist.Domicl. /
Diagnost/Tratamts.
APE
216 302
61 882
567 458
161 080
146 509
202 124
140 359
181 080
120 467
57 411
1854672

N.º Diag.-Trat. /
APE

618
1 704
2 661
1 598
2 429
1 869
2 849
1 395
4 109
1 330
2 068

620
153
852
392
500
727
568
683
469
305
552

Baseado nestes números de actvidades, a produtividade média anual dos APE’s é de 4.688
unidades de atendimento por ano (o PESS 2014-19 assumiu que os profissionais de saúde
trabalhariam a uma produtividade entre 6-7000 UA’s / ano).
Os números da Tabela – 3 também informam que a produtividade diária (261 dias “úteis” por
ano) é de cerca de: a) 8 visitas domiciliárias; b) 2 consultas.
NECESSIDADE DE APE’s PARA A ESTRATÉGIA DE “TODAS AS MÃES E TODAS AS CRIANÇAS” –
GFF
Na Estratégia que começa a desenhar-se colocam-se duas perguntas:
•

Precisamos / podemos de utilizar os APE’s de modo mais eficiente e eficaz?

•

Precisamos de maior número de APE’s?

Quanto à “utilização mais eficiente e eficaz”:
Os APE’s seriam necessários para: a) preencher as descontinuidades entre a consulta pré-natal
e o parto (incentivar o parto institucional nas zonas rurais), e entre o Parto e a Consulta PostParto; b) tornar mais eficientes e produtivas as equipes móveis.
Da Tabela – 3 vê-se que a actividade maioritária do APE é a visita domiciliária. É necessário
rever se estas visitas devem continuar a ter objectivos “genéricos”, ou se podem começar a ser
dirigidas à procura das grávidas (no final da gravidez) e parturientes (para estimular a procura
da Consulta Post-Parto), depois de informação de localização enviada pela ESMI da US mais
próxima.
Quanto à necessidade de maior número de APE’s:
Voltou a utilizar-se a combinação de dados de cada Distrito sobre:
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•

Dispersão populacional e da rede sanitária;

•

Disponibilidade de APE’s (o rácio “N.º de Habitantes / APE”)

Analisaram-se os dados dos Grupos de Distritos “1” e “2”, mencionados na Tabela – 1,
considerados aqueles em que a dispersão populacional torna útil a presença do APE.
Para os Distritos do Grupo “1”, foi considerado que seria necessário um N.º adicional sempre
que o rácio actual “Nr. Habitts / APE” fosse superior à norma nacional de 1 APE / 2500
pessoas. Para os Distritos do Grupo “2”, foi considerado que seria necessário um N.º adicional
sempre que o rácio actual “Nr. Habitts / APE” fosse superior a “1,5 vezes” a norma nacional de
1 APE / 2500 pessoas: porque são Distritos com maior densidade de população e rede
sanitária.
Os resultados são apresentados na Tabela – 4, abaixo. Seriam necessários aproximadamente
mais 1330 APE’s, cobrindo 90 Distritos e quase 11 Milhões de habitantes rurais. A listagem dos
Distritos e números adicionais encontra-se no Anexo - 1.
Tabela – 4:

Necessidades de Números adicionais de APE’s para os Distritos com maior
dispersão populacional e da rede sanitária
N.º Distritos

Grupo 1
Grupo 2

IV.

35
54

População
2 060 422
8 804 766

N.º APE's
736
1 393

Habitts / APE
2 799
6 321

N.º APEs
adicionais
necessários
327
1 015

EQUIPES MÓVEIS

OBJECTIVO
Conhecer a intensidade da utilização das equipes móveis pelos Distritos, de acordo com a
dispersão da população e rede sanitária
INFORMAÇÃO DE BASE
Foi utilizada a mesma informação de caracterização da dispersão da população e rede
sanitária, em cada Distrito, já usada para estudar a localização e necessidades de APE´s.
Quanto à intensidade do uso das equipes móveis, foi utilizada a “percentagem de vacinas –
PAV – realizadas por equipes móveis”, tal como é reportado no Módulo Básico, para 2015.
Os Distritos foram, de novo, ordenados em 3 grupos, conforme os valores do “índice de
dispersão”, e inserida a referida “% de vacinas do PAV em equipe móvel”. Tabelas detalhadas
para os 3 grupos de Distritos encontram-se no Anexo – 2.
RESULTADOS
A Tabela – 5 resume os valores médios do “índice de dispersão”, e da “% de vacinas do PAV em
equipe móvel”, em cada um dos 3 grupos de Distritos.
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Tabela – 5:

Dispersão populacional / rede sanitária e utilização de equipes móveis para o
PAV. Conjuntos de Distritos

Grupos de Distritos
1
2
3

Índice de Dispersão % PAV por Equipes
Populacional e US
Móveis
10,4
16,0%
0,36
15,0%
0,06
10,8%

Os valores na Tabela – 5 sugerem que as equipes móveis são mais utilizadas nos Distritos dos
Grupos “1” e “2”, que são aqueles com maior dispersão populacional e da rede sanitária. Essa
diferença na utilização das equipes móveis está potencialmente associada com a sua maior
necessidade e utilidade.
No entanto, no Grupo “3” ainda constam Distritos aonde o uso intensivo das equipes móveis
pode ser questionado, dada a densidade populacional e da rede sanitária. Veja-se a Tabela – 6,
abaixo. Os Distritos assinalados com cor “amarela” têm:
•

Valores baixos do “índice de dispersão”, porque têm razoável densidade populacional
e de rede sanitária;

•

Valores elevados de uso das equipes móveis para o PAV

Esta avaliação não sugere que as equipes móveis são desnecessárias nestes Distritos do Grupo
“3”. Serve apenas para chamar a atenção que:
•

Nos Distritos com boa densidade populacional e rede sanitária, a maioria das
actividades deveria ser realizada nas US fixas;

•

O custo unitário de qualquer serviço é maior quando realizado em equipe móvel,
sendo esse custo adicional mais justificado nos Distritos de baixa densidade
populacional – aonde é difícil atingir metas (por exemplo a cobertura mínima do PAV
para prevenir surtos epidémicos) confiando apenas na vinda dos utentes até às US
fixas

Maputo, Outubro de 2016
Jorge Cabral
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Tabela – 5:

Distritos com menor justificação para o uso de Equipes Móveis

Distrito
Zavala
Alto Molocue
Meconta
Murrombene
Bilene
Ilie + Mulevala
Mossurize
Mecuburi
Chiure
Dondo
Nhamatanda
Murrupula
Erati
Palma
Gondola
Monapo
Tsangano
Rapale
Jangamo
Moma
Chokwe
Gurue
Nicoadala
Milange + Mulumbo
Manhica
Angoche
N. Velha
Mogovolas
Inhassunge
Angónia
Xaixai
Ibo
Namacurra
Boane
Marracuene
Maxixe

Dispersão População
% PAV por Equipes
+ Escassez Rede
Móveis
Sanitária
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01

9,6%
9,7%
5,0%
12,6%
3,9%
17,3%
4,6%
13,7%
10,3%
2,9%
3,3%
11,6%
14,7%
5,5%
14,6%
19,8%
29,6%
21,9%
7,3%
15,3%
1,9%
23,1%
8,9%
12,7%
3,4%
10,1%
13,4%
8,3%
5,9%
46,1%
0,1%
11,4%
6,0%
0,3%
2,2%
0,5%
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ANEXO – 1:

APE’s POR DISTRITO. DISPERSÃO POPULACIONAL E DA REDE SANITÁRIA
NECESSIDADES ADICIONAIS DE APE’s. 3 GRUPOS

Distrito
Mecula
Massangena
Chigubo
Mavago
Chicualacuala
Funhalouro
Majune
Mabalane
Mabote
Marrupa
Meluco
Muanza
Massingir
Macossa
Sanga
Matutuine
Maua
Muembe
Zumbo
Guvuro
Panda
Marávia
Cheringoma
Magude
Inhassoro
Montepuez
Machanga
Machaze
Nipepe

N.º de APEs
20
13
13
19
28
23
20
24
17
27
23
32
11
25
19
17
28
20
18

15
21
21

Tambara

12
27
21
25
11
23
20
26

Magoe
C. Bassa

15
25

Guro
Moamba
Nangade

24
28
25

População
17 305
18 222
29 383
27 929
44 847
47 637
38 220
38 707
52 038
68 324
26 221
36 849
35 224
45 570
70 823
41 070
62 200
37 733
79 014
41 635
52 446
109 170
62 187
62 000
60 404
128 510
62 827
134 515
37 446
54 416
99 210
124 655
93 184
68 231
52 269

População / APE
865
1 402
2 260
1 470
1 602
2 071
1 911
1 613
3 061
2 531
1 140
1 152
3 202
1 823
3 728
2 416
2 221
1 887
4 390
2 776
2 497
5 199
5 182
2 296
2 876
5 140
5 712
5 848
1 872
2 093
6 614
4 986
3 883
2 437
2 091

Dispersão
População + US
152,87
31,00
26,39
15,12
15,07
10,92
10,53
9,99
8,67
8,56
8,11
6,56
6,12
5,67
5,24
4,79
3,83
3,64
2,93
2,86
2,67
2,45
2,27
2,26
1,89
1,63
1,61
1,48
1,44
1,43
1,23
1,19
1,18
1,11
1,04

N.º Adicional
APE's Necessário
-11,35
-3,89
1,69
-5,04
-5,58
0,82
-0,89
-4,65
9,02
7,16
-9,89
-13,58
6,61
-2,21
16,41
3,53
3,10
-1,13
21,51
5,82
5,22
33,58
19,09
4,00
9,20
39,26
20,41
44,26
-1,28
1,21
34,61
37,33
22,59
6,12
1,13
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ANEXO 1: APE’s POR DISTRITO – Cont.
APE's / DISTRITO: DISPERSÃO POPULACIONAL MÉDIA, GRUPO - 2
Distrito

N.º de APEs

Lago
Chimbunila
Maringue
Quissanga
Metarica
Chiúta
Chibabava
Mocimboa
Chemba
Namaacha
Gorongosa
Chifunde
Lalaua
Macomia
Sussondenga
Namuno
Mopeia
Lugela
Guija
Gile
Memba
Buzi
Muecate
Balama
Ancuabe
Ngauma
Changara + Marara
Metuge
Marromeu
Macanga
Chibuto
Caia
Vilanculos
Malema
Morrumbala + Derre
Massinga
Mueda
Muibumbe
Mossuril
Barue
Manjacaze
Mecifi
Cuamba
Mandimba
Moatize
Mecanhelas
Mocuba
Mogincual
Nacaroa
Ribaue
Mutarara + Doa
Namarroi
Inharrime
Homoine

27
12
12
25
25
24

21
25
11
19
26
23
32

25
25
25
25
21

18
25
27

21
32

25
25
22
24

24
24
25

40
19
25
33
49

24
25
25
31

64
21
25
28
21
24

31
28
14
30
49
23
25

25
19

População
111 497
124 217
92 976
40 486
59 751
97 782
132 060
230 013
78 478
51 257
159 223
164 012
87 534
91 033
165 616
71 588
156 873
153 884
93 890
198 424
184 747
190 975
114 036
142 968
121 320
99 343
199 975
108 093
169 633
202 048
216 431
147 228
164 264
195 077
459 131
203 666
78 721
211 737
138 060
224 884
181 999
48 503
243 749
182 453
346 069
261 302
385 902
163 231
125 399
254 918
276 043
148 280
126 260
127 727

População / APE
4 130
10 351
7 748
1 619
2 390
4 074
6 289
9 201
7 134
2 698
6 124
7 131
2 735
3 641
6 625
2 864
6 275
7 328
5 216
7 937
6 842
9 094
3 564
5 719
4 853
4 516
8 332
4 504
7 068
8 082
5 411
7 749
6 571
5 911
9 370
8 486
3 149
8 469
4 454
3 514
8 667
1 940
8 705
8 688
14 420
8 429
13 782
11 659
4 180
5 202
12 002
5 931
5 050
6 722

Dispersão
População + US
0,99
0,96
0,92
0,85
0,80
0,79
0,72
0,71
0,69
0,67
0,52
0,50
0,48
0,46
0,44
0,41
0,40
0,40
0,39
0,38
0,37
0,35
0,34
0,31
0,29
0,29
0,28
0,27
0,25
0,23
0,22
0,22
0,21
0,20
0,20
0,20
0,20
0,19
0,19
0,18
0,17
0,17
0,16
0,15
0,15
0,15
0,14
0,14
0,13
0,13
0,13
0,12
0,11
0,11

N.º Adicional
APE's Necessário
2,73
21,12
12,79
-14,20
-9,07
2,08
14,22
36,34
9,93
-5,33
16,46
20,74
-8,66
-0,72
19,16
-5,91
16,83
20,04
7,04
27,91
22,27
29,93
-1,59
13,12
7,35
4,49
29,33
4,82
21,24
28,88
17,71
20,26
18,80
19,02
73,43
30,31
-4,01
31,46
5,82
-4,03
27,53
-12,07
37,00
27,65
68,29
38,68
74,91
29,53
3,44
18,98
50,61
14,54
8,67
15,06
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ANEXO 1: APE’s POR DISTRITO – Cont. / 2
APE's / DISTRITO: MENOR DISPERSÃO POPULACIONAL, GRUPO - 3
Distrito

N.º de APEs

Zavala
Alto Molocue
Meconta
Murrombene
Bilene
Ilie + Mulevala
Mossurize
Mecuburi
Chiure
Dondo
Nhamatanda
Murrupula
Erati
Palma
Gondola
Monapo
Tsangano
Rapale
Jangamo
Moma
Chokwe
Gurue
Nicoadala
Milange + Mulumbo
Manhica
Angoche
N. Velha
Mogovolas
Inhassunge
Angónia
Xaixai
Ibo
Namacurra
Boane
Marracuene
Maxixe

23
24
31

18
31
25

25
35

24
21
36
29
49

25
66
43
21
29

22
39

30
29
16
46

42
47
33
50
23
25

28
9
26

15
40
12

População
159 710
375 504
190 642
147 728
170 724
331 706
278 133
263 200
248 381
173 005
282 331
173 619
310 345
82 113
340 574
374 801
225 927
281 959
110 152
366 733
205 572
403 558
259 218
641 348
263 736
327 304
118 911
419 593
101 211
380 134
252 864
11 742
271 895
153 879
141 762
127 372

População / APE
6 944
15 646
6 150
8 207
5 507
13 268
11 125
7 520
10 349
8 238
7 843
5 987
6 334
3 285
5 160
8 716
10 758
9 723
5 007
9 403
6 852
13 916
16 201
13 942
6 279
6 964
3 603
8 392
4 400
15 205
9 031
1 305
10 458
10 259
3 544
10 614

Dispersão
População + US
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
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ANEXO – 2:

UTILIZAÇÃO DE EQUIPES MÓVEIS. DISPERSÃO POPULACIONAL E DA REDE
SANITÁRIA

USO DE EQUIPES MÓVEIS: GRUPO - 1 (ELEVADA DISPERSÃO)
Distrito
Mecula
Massangena
Chigubo
Mavago
Chicualacuala
Funhalouro
Majune
Mabalane
Mabote
Marrupa
Meluco
Muanza
Massingir
Macossa
Sanga
Matutuine
Maua
Muembe
Zumbo
Guvuro
Panda
Marávia
Cheringoma
Magude
Inhassoro
Montepuez
Machanga
Machaze
Nipepe
Tambara
Magoe
C. Bassa
Guro
Moamba
Nangade

Dispersão População % PAV por Equipes
+ Escassez Rede
Móveis
152,87
17,9%
31,00
4,3%
26,39
12,8%
15,12
4,8%
15,07
13,2%
10,92
17,4%
10,53
36,4%
9,99
8,5%
8,67
20,4%
8,56
8,7%
8,11
13,1%
6,56
39,1%
6,12
7,1%
5,67
21,6%
5,24
4,7%
4,79
3,3%
3,83
12,2%
3,64
6,0%
2,93
38,0%
2,86
6,9%
2,67
20,5%
2,45
43,4%
2,27
35,2%
2,26
0,4%
1,89
7,2%
1,63
6,4%
1,61
13,3%
1,48
13,0%
1,44
16,0%
1,43
10,3%
1,23
46,8%
1,19
11,7%
1,18
27,6%
Médias
1,11
4,0% % PAV Móvel Dispers. Popul.
1,04
9,6%
16,0%
10,39
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ANEXO – 2:

UTILIZAÇÃO DE EQUIPES MÓVEIS. Cont.
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USO DE EQUIPES MÓVEIS: GRUPO - 2 (DISPERSÃO MÉDIA)
Distrito
Lago
Chimbunila
Maringue
Quissanga
Metarica
Chiúta
Chibabava
Mocimboa
Chemba
Namaacha
Gorongosa
Chifunde
Lalaua
Macomia
Sussondenga
Namuno
Mopeia
Lugela
Guija
Gile
Memba
Buzi
Muecate
Balama
Ancuabe
Ngauma
Changara + Marara
Metuge
Marromeu
Macanga
Chibuto
Caia
Vilanculos
Malema
Morrumbala + Derre
Massinga
Mueda
Muibumbe
Mossuril
Barue
Manjacaze
Mecifi
Cuamba
Mandimba
Moatize
Mecanhelas
Mocuba
Mogincual
Nacaroa
Ribaue
Mutarara + Doa
Namarroi
Inharrime
Homoine

Dispersão População % PAV por Equipes
+ Escassez Rede
Móveis
0,99
6,7%
0,96
10,5%
0,92
15,3%
0,85
20,0%
0,80
21,4%
0,79
30,1%
0,72
9,9%
0,71
12,2%
0,69
19,6%
0,67
0,2%
0,52
19,0%
0,50
41,2%
0,48
17,4%
0,46
5,2%
0,44
28,2%
0,41
7,5%
0,40
22,4%
0,40
11,6%
0,39
3,3%
0,38
16,9%
0,37
16,1%
0,35
25,5%
0,34
6,2%
0,31
1,7%
0,29
2,4%
0,29
31,2%
0,28
31,2%
0,27
3,1%
0,25
10,3%
0,23
30,1%
0,22
1,1%
0,22
15,7%
0,21
30,3%
0,20
13,3%
0,20
28,5%
0,20
16,1%
0,20
13,0%
0,19
7,2%
0,19
3,7%
0,18
11,4%
0,17
2,3%
0,17
2,1%
0,16
6,9%
0,15
12,5%
0,15
22,9%
0,15
17,5%
0,14
9,9%
0,14
11,1%
0,13
17,2%
0,13
20,6%
0,13
25,3%
0,12
16,3%
Médias
0,11
23,4% % PAV Móvel Dispers. Popul.
0,11
5,7%
15,0%
0,36
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ANEXO – 2:

UTILIZAÇÃO DE EQUIPES MÓVEIS. Cont. / 2

USO DE EQUIPES MÓVEIS: GRUPO - 3 (MAIOR DENSIDADE)

Distrito
Zavala
Alto Molocue
Meconta
Murrombene
Bilene
Ilie + Mulevala
Mossurize
Mecuburi
Chiure
Dondo
Nhamatanda
Murrupula
Erati
Palma
Gondola
Monapo
Tsangano
Rapale
Jangamo
Moma
Chokwe
Gurue
Nicoadala
Milange + Mulumbo
Manhica
Angoche
N. Velha
Mogovolas
Inhassunge
Angónia
Xaixai
Ibo
Namacurra
Boane
Marracuene
Maxixe

Dispersão População
% PAV por Equipes
+ Escassez Rede
Móveis
Sanitária
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01

9,6%
9,7%
5,0%
12,6%
3,9%
17,3%
4,6%
13,7%
10,3%
2,9%
3,3%
11,6%
14,7%
5,5%
14,6%
19,8%
29,6%
21,9%
7,3%
15,3%
1,9%
23,1%
8,9%
12,7%
3,4%
10,1%
13,4%
8,3%
5,9%
46,1%
0,1%
11,4%
6,0%
0,3%
Médias
2,2% % PAV Móvel Dispers. Popul.
0,5%
10,8%
0,06
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ANEXO - 5:
TEORIA DE MUDANÇA. A PERSPECTIVA DA CAUSALIDADE E DOS OBSTÁCULOS A
ULTRAPASSAR – OFERTA E PROCURA
Mortalidade Materna e NeoProblema
Mortalidade Infantil: elevada
Natal: elevada
Causalidade
Nível - 1

Gravidez na Adolescência e
Multiparidade
Dificuldades na acessibilidade à Rede
Sanitária:
• continuidade na CPN e Pós-Natal
• atraso na procura de assistência
para Parto e complicações
Fraca qualidade dos Serviços:
• rastreio e preparação na CPN;
• atendimento às complicações do
parto e R-N
Desigualdades socio-económicas e
geográficas: associação de ruralidade,
educação e riqueza

Condições de vida: nutrição,
habitação
Reduzido uso de SSd > 2.º Semestre
de vida da Criança
Distâncias = redução da
acessibilidade a técnicas simples 
desigualdades de utilização urbano
- rural
Fraca acessibilidade a cuidados
mais complexos (HIV, Hospitais)

Causalidade
Nível - 2

Adolescentes: pouca informação e
pressão familiar / económica;
Multiparidade: modelo familiar; fraca
utilização de PF
Problemas de acesso a serviços:
• SAAJ e adolescentes
• baixo número de US (em geral e
COEB)
• custos de oportunidade (zona
rural) para continuidade de
procura de cuidados
• transportes e comunicações para
US de referência
Qualidade:
• competências e motivação dos RHS
= fraca comunicação com utentes e
cumprimento de protocolos;
• fraca prontidão das US de
referência;
• consumíveis, pequeno
equipamento e infra-estruturas
Ruralidade e ligação com a
comunidade:
• fraquezas dos comités de cogestão;
• experiência recente de expansão
comunitária (APE’s, equipes
móveis)

Custos de oportunidade (zona
rural) para continuidade de procura
de cuidados
Efectividade dos serviços fixos:
• RHS: déficit de conhecimentos
e motivação
• fragmentação na organização
de pontos de serviços  não
integração de intervenções
• consumíveis, pequeno
equipamento

Déficit de financiamento para
construção-reabilitação de US
RHS:
• deficiências na formação graduada;

RHS:
• distribuição de tarefas entre
ESMI e outros profissionais

Causalidade
Nivel - 3

N.º insuficiente de APE’s e fraco
uso de equipes móveis
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•

vários factores de desmotivação
(políticas nacionais e gestão local);
• déficit crónico de RHS (geral): grave
nas ESMI, cm sobrecarga por má
distribuição
Consumíveis: procurement, déficit
financeiro e gestão da cadeia de
logística de distribuição
Gestão dos SDSMAS e US:
• consumíveis, RHS, pontos de
serviço  déficit de
profissionais de administração
sanitária
• déficit fundos correntes

Políticas e
Dependência do
Legado

Gestão das US e SDSMAS (APE’s e
equipes móveis)
Consumíveis:
• déficit de financiamento para
medicamentos AIDI
• déficit de transporte para
“última etapa”

Financiamento sectorial deficiente; dependência de número elevado de
fontes de parceiros
Descentralização do planeamento e utilização de recursos em curso
Planeamento ainda muito centralizado e focado nos investimentos para
expandir a rede sanitária
Modos de financiamento não ligados a desempenho das instituições
Recursos concentrados nos hospitais de referência e cidades
Planos de RHS: fraqueza de estratégias de motivação e retenção rural;
ausência de estratégias de progressão de carreira para profissionais de nível
médio
Atraso com a revitalização do programa dos APE’s: experiência e evidência
ainda em acumulação para melhorar ligação entre rede sanitária e
comunidades
Gestão da prestação de serviços básicos tornada mais complexa pela
multiplicação de projectos e iniciativas
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Adolescentes:
Gravidez Precoce e
HIV

Planeamento
Familiar:
Multiparidade;
Gravidez NãoDesejada

São Causas directas e
contribuintes de
Mortalidade Infantil (e
da Rapariga
Adolescente) 8
Disponibilidade
alimentar e
desigualdades sócioeconómicas-geográficas
nas carências
Práticas alimentares
infantis incorrectas
Elevada % de
parasitação infantil e
adolescentes
Fraco rastreio da
Desnutrição nas
Consultas Infantis

Escassez de informação
elevada exposição a riscos:
• relações sexuais:
exploração e vida
social;
• gravidez: casamento
prematuro e pressão
económica urbana

Modelo de família com
muitos filhos
Decisão de género
sobre contracepção
Custos de oportunidade
(zona rural) para
continuidade de
procura de cuidados
Desigualdades sócioeconómicas e
geográficas nas taxas
de Fecundidade e
Prevalência de
Contracepção
Informação insuficiente
sobre diferentes
métodos
contraceptivos
disponíveis
Disponibilidade
irregular de variedade
de métodos nas US

Causalidade
Nivel - 2

Nas US:
• Consulta Infantil
mal organizada –
fragmentada
• escassez de
suplementos
nutricionais
Fraca promoção de
melhores práticas
alimentares
Fraco seguimento de
intervenções nas
escolas

Fraca comunicação:
professores, RHS, família,
outros meios de massa;
Fraca oferta de serviços
nos SAAJ, pouca
humanização-privacidade
Uso de preservativo
escasso e inconstante
Fraca procura de testagem
para HIV

Diferencial de
acessibilidade a
serviços de PF entre
zonas urbanas e rurais;
Nas US:
RHS: conhecimentos
sobre métodos (longa
duração); comunicação
cm utentes
Roturas de stocks de
contraceptivos

Causalidade
Nivel - 3

Fraca gestão das US
Disponibilidade de
suplementos
nutricionais totalmente
dependente de apoio
de parceiros

Atraso na inclusão de
Saúde Sexual e
Reprodutiva no currículo
escolar (e formação de
professores)
Redução da actividade
informativa do Geração
Bizz

Procurement de
contraceptivos muito
dependente de
parceiros
Fraca gestão dos stocks
locais

Problema

Causalidade
Nivel - 1

Desnutrição:
Aguda, Crónica,
Anemia

Pouca acessibilidade a
serviços – SAAJ (incluindo
estigmatização familiar)

8
Desnutrição e Anemia na Adolescente como causa contribuinte para Prematuridade 
maior causa de mortalidade neo-natal
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Tarefas dos Técnicos de
Nutrição não incluem
saúde pública

Políticas e
Dependência
do Legado

SAAJ:
• escassez de recursos
(para instalação)
• fraca formação dos
RHS (problemas e
comunicação com
adolescentes)

Financiamento sectorial deficiente; dependência de número elevado de fontes
de parceiros
Descentralização do planeamento e utilização de recursos em curso
Planeamento ainda muito centralizado e focado nos investimentos para
expandir a rede sanitária
Modos de financiamento não ligados a desempenho das instituições
Recursos concentrados nos hospitais de referência e cidades
Planos de RHS: fraqueza de estratégias de motivação e retenção rural; ausência
de estratégias de progressão de carreira para profissionais de nível médio
Atraso com a revitalização do programa dos APE’s: experiência e evidência ainda
em acumulação para melhorar ligação entre rede sanitária e comunidades
Gestão da prestação de serviços básicos tornada mais complexa pela
multiplicação de projectos e iniciativas
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ANEXO – 6 (6.1 – 6.4):
ANÁLISE DE OBSTÁCULOS À COBERTURA COM INTERVENÇÕES DE ALTO IMPACTO
MORTALIDADE MATERNA: CAUSAS, INTERVENÇÕES E OBSTÁCULOS

OBSTÁCULOS

PREVENÇÃO

Hemorragia
Post-Parto

Hemorragia
Ante-Parto
(9 )

Rotura
Uterina

Parto
Arrastado /
IFP ( 10 )

Eclâmpsia/
PréEclâmpsia

Sépsis

Outras
Directas

C

Acompanhamen
to 3.º Período
Trabalho Parto
Monitorização
Parturiente
Post-Parto e
Alta
Misoporostol Partos na
Comunidade

Diagnóstico
na CPN 4+

Rastreio
ARO
Planeament
o do Parto
Institucional

Planeamento
Familiar
Adolescentes
 Casamento
Prematuro

Diagnóstico
na CPN
Tratamento
HTA ( 11 )

Vac. ATétano
Antibiótico
para Rotura
de
Membranas
na
Comunidade
Assepsia
Parto

Diagnóstico
de ARO na
CPN

P
F
A
s

Carga Trabalho
RHS
Conhecimentos
RHS
Alta precoce
Comunicação
RHS – APE/PT
Alta precoce da
Maternidade

 % CPN 4+
Conhecimen
tos RHS

Conhecimen
tos RHS
 Comunicação com
Utente
 Preparação para
Parto às
Utentes

(Ver PF)

Equipament
oe
Medicament
os HTA +
Teste
Proteinúria

Consumíveis
Carga de
Trabalho
Gestão da
Maternidade
Alta precoce
da
Maternidade

Conhecimen
tos RHS
Supervisão

D
d
d
F
D
d
A
C
t
O
C
d

Distância
Rural;
Decisão
Mulher
Procura CPN

Não
conheciment
o dos sinais
de início de
Trabalho de
Parto

9

Placenta Prévia, DPPN, Rotura Uterina

10

IFP: Incompatibilidade Feto-Pélvica

11

HTA: Hipertensão Arterial

Pressão
Familiar
Casamento
Prematuro

C
t
D
A
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OBSTÁCULOS

TRATAMENTO

Hemorragia
Post-Parto

Hemorragia
Ante-Parto
(9 )

Rotura
Uterina

Parto
Arrastado /
IFP ( 10 )

Eclâmpsia/
PréEclâmpsia

Sépsis

Outras
Directas

C

Uterotónicos;
Transfusão
Sangue;
Líquidos EV
Tamponamento
Sutura Cirúrgica

Diagnóstico
na Urgência
Transfusão
Sangue;
Líquidos EV
Cesariana /
Laparotomia
Evacuação
Hospital

Cesariana

Uterotónicos;
Cesariana

AntiHipertensivo
s
AntiConvulsivant
es

Antibióticos

Evacuação
Hospital
referência

C
P
(
A

Medicamentos
e Líquidos EV
Capacidade
ColheitaTransfusão
Sangue
Conhecimentos
RHS
Prontidão
Cirúrgica ( 12 )
Transporte para
Evacuação

Medicament
os e Líquidos
EV
Capacidade
ColheitaTransfusão
Sangue
Conhecimen
tos RHS
Prontidão
Cirúrgica
Transporte
para
Evacuação

Medicament
os e Líquidos
EV
Capacidade
ColheitaTransfusão
Sangue
Conhecimen
tos RHS
Prontidão
Cirúrgica
Transporte
para
Evacuação

Medicamento
s e Líquidos EV
Capacidade
ColheitaTransfusão
Sangue
Conhecimento
s RHS
Prontidão
Cirúrgica
Transporte
para
Evacuação

Medicament
os
Conhecimen
tos RHS

Medicament
os
Conhecimen
tos RHS
Transporte
para
Evacuação

Transporte
para
Evacuação

M
o
P
E
o
C
t

Atraso procura
cuidados
Distância USReferência

Atraso
procura
cuidados
Distância
USReferência

Atraso
procura
cuidados
Distância
USReferência

Atraso
procura
cuidados
Distância USReferência

Distância
USReferência
Custos
Oportunidad
e Consulta
Repetida

Distância
USReferência

Obstáculos em “cor púrpura”:

Relacionados com a “Procura”

12
Prontidão Cirúrgica: Profissionais especializados, equipamento esterilizado e
consumíveis, água-energia, gestão de serviços e recursos da US
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ANEXO – 6.2: ANÁLISE DE OBSTÁCULOS À COBERTURA COM
INTERVENÇÕES DE ALTO IMPACTO
MORTALIDADE NEO-NATAL: CAUSAS, INTERVENÇÕES E OBSTÁCULOS

Prematuridade

Asfixia Grave /
Sindrome
Dificuldade
Respiratória

Sépsis

Pneumonia de
Aspiração

Hipoglicémia

Pequeno p/
Idade
Gestacional

PREVENÇÃO

CPN4+
Nutrição
Grávida
Adolescente
Anemia
Infecção
Urinária
HTA
HIV / Malária

CPN4+
(Diagnóstico de
PIG)
Não atrasos
Parto
Corticóides no
Parto
Prematuro

Antibióticos
Rotura Precoce
Membranas
Assépsia Parto

Não atrasos
Parto

Amamentação
R-N

CPN4+

OBSTÁCULOS

CPN4+:
Distância /
Custos
Oportunidade /
Decisão
Procura
Cuidados

CPN4+: IDEM

Não
planeamento
data parto
Desorganização
Sala Partos
Consumíveis
Assepsia

Atraso procura
cuidados
Distância Rural

Comunicação
RHS

CPN4+: IDEM

Conhecimentos
RHS
Disponibilidade
Medicamentos

Comunicação
RHS

Tabus
alimentares RN

Conhecimentos
RHS

Disponibilidade
Ecógrafo

Atraso procura
cuidados
Distância Rural

Suplementos
Nutricionais
Adolescente
Testes
laboratoriais;
Medicamentos;
Redes
TRATAMENTO

Dextrose EV +
Controle
Glicémia
Calor
Amamentação
R-N
Vit K
Controle
Infecção Olhos

Ventilação / O2
Reanimação
Cardíaca
Evacuação US
Referência

13

Malária, Meningite, Sífilis,Tétano

14

Ictericia R-N, Traumatismo Obstétrico

15

PVA: Parto Vaginal Assistido

Antibióticos EV
Calor
Evacuação US
Referência

Aspiração
Secreções
Antibióticos EV

Dextrose EV +
Controle
Glicémia
Calor
Amamentação
R-N
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Dextrose EV +
Controle
Glicémia
Calor
Amamentação
R-N
Controle
Infecção

Prematuridade

Asfixia Grave /
Sindrome
Dificuldade
Respiratória

Sépsis

Pneumonia de
Aspiração

Hipoglicémia

– Cordão
Umbilical
BPN:
Evacuação US
Referência
OBSTÁCULOS

Obstáculos:

Conhecimentos
RHS
Medicamentos
Estabilização
Transporte
Evacuação US
Referência

Pequeno p/
Idade
Gestacional
Evacuação US
Referência

Conhecimentos
RHS
Medicamentos
Estabilização
Transporte
Evacuação US
Referência

Conhecimentos
RHS
Medicamentos
Estabilização
Transporte
Evacuação US
Referência

Conhecimentos
RHS
Medicamentos
Estabilização
Transporte
Evacuação US
Referência

Conhecimentos
RHS
Comunicação
Mães
Medicamentos

Para as intervenções “Curativas”, não se mencionam
obstáculos do lado da “procura”. Trata-se de recémnascidos que já chegaram às Maternidades
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Conhecimentos
RHS
Medicamentos
Estabilização
Transporte
Evacuação US
Referência

ANEXO – 6.3: ANÁLISE DE OBSTÁCULOS À COBERTURA COM
INTERVENÇÕES DE ALTO IMPACTO
MORTALIDADE E MORBILIDADE 0-5 ANOS (POST NEO-NATAL): CAUSAS,
INTERVENÇÕES E OBSTÁCULOS

Malária

IRA

HIV

Diarreia

Out. Doença
Infecciosas
16 )

PREVENÇÃO

Redes

Vacinação
Nutrição
Vit A

Prevenção da
Transmissão
Vertical
Protecção nas
Relações Sexuais
dos Pais

Agua –
Saneamento
Nutrição
Vit A

Vacinação
Nutrição
Vit A

OBSTÁCULOS

Disponibilidade Redes
Comunicação RHS

Disponibilidade
Suplementos
Nutricionais

Testes
Laboratoriais

Comunicação RHS
Disponibilidade
Suplementos
Nutricionais

Disponibilidade
Suplementos
Nutricionais

Uso Familiar

Distância rural

Distância rural p/
TARV – PTV
Práticas familiares
Decisão Género

Condições
Habitação
Disponibilidade
Alimentar família

Disponibilidade
Alimentar famíl

TRATAMENTO

Tratamento AntiMalária
Referência Hospitalar
(casos graves) /
Transfusão Sangue

Antibióticos

TARV +
aconselhamento
 Exposição TB

Reidratação
Zinco
Antibióticos
(disenteria)

Antibióticos

OBSTÁCULOS

Conhecimentos RHS
Medicamentos 2.ª linha
Transporte Evacuação

Rotura stock
antibióticos Kit
PME

 funcionalidade
do diagnóstico e
início do tramento
Comunicação RHS
(continuidade
Tratamento)

Rotura stock
(Zinco /
Antibióticos) Kit
PME

Rotura stock
antibióticos Kit
PME

Distância rural p/
TARV – PTV

Conhecimentos
Mães SRO

Obstáculos em “cor púrpura”:
16

Relacionados com a “Procura”

Sarampo, outras.
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ANEXO – 6.4: ANÁLISE DE OBSTÁCULOS À COBERTURA COM
INTERVENÇÕES DE ALTO IMPACTO
MULTIPARIDADE E GRAVIDEZ NÃO DESEJADA / PLANEAMENTO FAMILIAR;
SAÚDE DO ADOLESCENTE

Multiparidade e
Gravidez NãoDesejada

Gravidez na
Adolescência

PREVENÇÃO

Planeamento Familiar /
Contracepção
 Disponibilidade
Métodos de Longa
Duração
 divulgação de
informação
Advocacia p/ mudança
de modelos de famíliafecundidade

 divulgação de
conhecimentos de saúde
reprodutiva (SR) e
informação sobre serviços
de PF disponíveis
 disponibilidade de
serviços de SR amigáveis
para jovens, incluindo
acessibilidade a métodos
contraceptivos
Advocacia p/ 
casamentos prematuros,
riscos de gravidez na
adolescência e posição
familiar sobre
oportunidades das
raparigas

OBSTÁCULOS

Roturas pontuais de
métodos
 comunicação dos RHS
Conhecimentos RHS
métodos de longa
duração

SAAJ:  Número; 
comunicação dos RHS e
horários; pouco
conhecidos
 informação / serviços
nas Escolas
 disponibilidade de
Serviços para SSR aos
jovens, alternativos aos
SAAJ

Modelos de famíliafecundidade ( Nr.
Filhos)
Distância rural e custos
de oportunidade;
decisão género

TRATAMENTO Aborto

 conhecimento entre
jovens sobre SSR
Pressão (cultural – rural)
por casamentos
prematuros e gravidez da
adolescente (pobreza
urbana e desigualdade de
género)
Acompanhamento da
Gravidez (normas p/ Idade:
 riscos)
Tratamento de
Desnutrição e Anemia

Infecção por HIV
 divulgação de
conhecimentos de
saúde sexual e
reprodutiva (SSR) e
informação sobre
serviços disponíveis
 divulgação sobre
uso de preservativos e
circuncisão masculina
 disponibilidade de
preservativos
Disponibilidade de
testagem /
aconselhamento e
circuncisão masculina

 conhecimento entre
jovens sobre SSR
 Uso do
preservativo;  ++
com Alcoól
Receio de estigma e
dos resultados dos
testes

Tratamento e
seguimento
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Multiparidade e
Gravidez NãoDesejada

Gravidez na
Adolescência

Infecção por HIV

Aborto + DIU

OBSTÁCULOS

Disponibilidade de
Serviços para Aborto
Conhecimentos RHS
Objecção de Consciência
dos RHS

 comunicação dos RHS e
 planeamento do parto
Disponibilidade de
suplementos nutricionais

Distância rural e custos
de oportunidade;
decisão género

Receio de estigma familiar
e  continuidade CPN

Obstáculos em “cor púrpura”:

 comunicação dos
RHS e circulação por
serviços nas US
Distância rural

Relacionados com a “Procura”

75

ANEXO – 7:
ANÁLISE DE OBSTÁCULOS PELO EQUIST

Cobertura
Determinantes
Bens e
consumíveis
- Indicador

Práticas familiares/

Serviços Preventivos

Alimentação
Infantil

REMILD

Cuidados
Preventivos
para
Adolescentes
e Mulheres
em idade
reprodutiva
(PF++)

CPN

Insegurança
alimentar ao
nível dos
agregados
familiar
(disponibilidade
de alimentos)

REMILD

Unidade sanitária
com mais de 3
métodos de PF

Disponibilidade
de medicamentos
para mães

Prestação de
Serviços Clínicos

Cuidados
Curativos
para
crianças

Prevenção
das doenças
das crianças
(PAV++)

Parto
Normal

CONEm

AIDI
Tratamento
Desnutrição
aguda grave

Rotura de stock
de vacinas
Gestão efectiva
de vacina

Disponibilidade
de
medicamentos
para mães e
equipamentos
para recémnascidos

Disponibilidade
de
medicamentos
para mães e
equipamentos
CONEm

Disponibilidade de
medicamentos para
as crianças (TARV
pediátrico)

Grau de
severidade dos
nós-deconstrangimento
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-Principais
Causas

-Estratégias
Propostas

Accessibilidade /
RH
- Indicador

Práticas familiares/

Serviços Preventivos

Alimentação
Infantil

Cuidados
Preventivos
para
Adolescentes
e Mulheres
em idade
reprodutiva
(PF++)

REMILD

Acesso
insuficiente aos
alimentos

diversidade
alimentar / Ag
sector

Acesso à água a
30 minutos da
casa

Manter os
atuais níveis de
Distribuição
REMILD

% de centros de
saúde com
pessoal treinado
em planeamento
familiar

CPN

Prestação de
Serviços Clínicos

Cuidados
Curativos
para
crianças

Prevenção
das doenças
das crianças
(PAV++)

Parto
Normal

CONEm

AIDI
Tratamento
Desnutrição
aguda grave

Sistemas de
distribuição
Manejo da cadeia
de frio

Procura
insuficiente ou
Atraso

Fraqueza de
capacidade para a
gestão de bens e
produtos locais

Implementação
de plano de
Gestão Efectiva
de Vacina (EVM)

Reforço de
capacidade para
SGIL -Sistema de
Gestão e
Informação
Logística

Fraqueza de
capacidade
para a gestão
de bens e
produtos locais
Investimentos
fracos no
CONEm e
equipamento
Procura de
equipamento
de CONEm
Capacitação na
gestão de
procura

Número de
unidades
sanitárias com
pelo menos um
vacinador

Disponibilidade
de todo pessoal
técnico
qualificado para
serviços de
maternidade por
1,000 partos por
ano

% unidade
sanitária com
COEmB/
COEmC

Número de
funcionários
treinados no AIDI
(centro de saúde e
comunidade)

Fraqueza de
capacidade
para a gestão
de bens e
produtos locais

Capacitação na
gestão de procura LMIS
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Práticas familiares/

Serviços Preventivos

Alimentação
Infantil

Cuidados
Preventivos
para
Adolescentes
e Mulheres
em idade
reprodutiva
(PF++)

REMILD

CPN

Prevenção
das doenças
das crianças
(PAV++)

Prestação de
Serviços Clínicos

Cuidados
Curativos
para
crianças

Parto
Normal

CONEm

AIDI
Tratamento
Desnutrição
aguda grave

mal
distribuição de
ESMI

Equipamento
insuficiente e
capacidade
humana

Programa dos APE
ainda nao
complemente

Expandir
COEmB/
COEmC

Formação AIDI (ESMI
e Técnicos/Agentes
de medicina)

Unidade sanitária
dentro de 30
minutos

Grau de
severidade dos
nós-deconstrangimento
- Principais
Causas

- Estratégias
Propostas

Expansão de
serviços de
WASH
Promoção da
saúde na
comunidade

Distribuição
universal de
REMILD

Baixa cobertura
para
comunidades
remotas
Número
insuficiente de
ESMI
Redistribuir
enfermeiras SMI
Expandir a
provisão de
Planeamento
Familiar através
de brigadas
móveis e APE

Número
insuficiente de
ESMI

Baixa densidade
populacional /
locais remotos

Aumentar as
brigadas móveis
para
comunidades a
mais de 5 kms de
uma unidade
sanitária

Redistribuir
enfermeiras
SMI

mal distribuição de
ESMI

Redistribuir
enfermeiras SMI
Expansão do
programa dos APE
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Aceitabilidade
Sócio cultural
- Indicador

Grau de
severidade dos
nós-deconstrangimento
- Principais
Causas

Práticas familiares/

Serviços Preventivos

Alimentação
Infantil

REMILD

Cuidados
Preventivos
para
Adolescentes
e Mulheres
em idade
reprodutiva
(PF++)

CPN

Crianças com
dieta aceitável

Crianças que
dormem em
baixo da
REMILD

% de mulheres
casadas com 3
filhos que não
querem ter mais
filhos

Falsos conceitos
e
conhecimentos
errados sobre o
REMILD

Normas
socioculturais
para grandes
famílias

Baixo
conhecimento e
más práticas em
alimentação
infantil

Prestação de
Serviços Clínicos

Cuidados
Curativos
para
crianças

Prevenção
das doenças
das crianças
(PAV++)

Parto
Normal

CONEm

AIDI
Tratamento
Desnutrição
aguda grave

Mulheres que não
necessitam de
autorização para
procurar cuidados

?

Mulheres que
reportam não
ter que pedir
autorização
para ter acesso
a serviços de
saúde
(tratamento)

Mulheres que
reportam não
ter que pedir
autorização
para ter acesso
a serviços de
saúde
(tratamento)

Conhecimento sobre
SRO

Custos de
oportunidade
(tempo; tarefas)

Algumas áreas de
baixa demanda
por vacinação,
menor demanda
por Vitamina A

Prática cultural
de partos
domiciliares
(não
institucional)

Custos de
oportunidade
Desigualdade
de gênero na
tomada de
decisões
Partos
domiciliares -

Desigualdade de
gênero na
tomada de
decisões
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- Estratégias
Propostas

Continuidade
- Indicador

Práticas familiares/

Serviços Preventivos

Alimentação
Infantil

Cuidados
Preventivos
para
Adolescentes
e Mulheres
em idade
reprodutiva
(PF++)

REMILD

Estratégia de
comunicação
para mudança
social e de
comportamento

normas sociais
intervenções

Frequência de
Refeição
mínima

ITN Use

Métodos
modernas

CPN

Prevenção
das doenças
das crianças
(PAV++)

Prestação de
Serviços Clínicos

Cuidados
Curativos
para
crianças

Parto
Normal

AIDI
Tratamento
Desnutrição
aguda grave

APE promoção /
Busca e reforço
para atendimento
a CPN
BCC baseado no
genero

Estratégia de
comunicação do
PAV

APE promoção
de partos
institucionais e
referencia

Consultas PN 4+

DPT 3

Partos
institucionais

CONEm

identificação
fraca de sinais
de perigo /
referência
muito tarde?
Disponibilidade
de transporte
Assistente de
parto
tradicional (PT)

% dos partos
complicados
tratada com
CONEm

Busca de tratamento
em para SRO e IRA
Taxa de retenção
pediátrica em TARV

Grau de
severidade dos
nós-deconstrangimento
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Práticas familiares/

Serviços Preventivos

Alimentação
Infantil

REMILD

Cuidados
Preventivos
para
Adolescentes
e Mulheres
em idade
reprodutiva
(PF++)

CPN

- Principais
Causas

Baixa
disponibilidade
de alimentos
nutritivos
Práticas
inadequadas de
alimentação
infantil

Crianças e
mulheres
grávidas não
priorizadas para
uso REMILD

Baixa informação

CPN tardia
relacionada a
normas
socioculturais

- Estratégias
Propostas

Comunicação
para a mudança
social e de
comportamento

Comunicação
para a mudança
social e de
comportamento

(práticas
tradicionais de
alimentação
infantil)

Otimização do
PARMDC
Abordagem
multissectorial
para
diversificação
alimentar

Campanhas de
educação sobre
a proteção as
mulheres e
crianças usando
REMILD

Pressão familiar
para mais filhos

Promoção da CPN
precoce
Contacto com as
Utentes (APE
>8kms)

Prestação de
Serviços Clínicos

Cuidados
Curativos
para
crianças

Prevenção
das doenças
das crianças
(PAV++)

Parto
Normal

CONEm

AIDI
Tratamento
Desnutrição
aguda grave

Inconsistência /
atrasos das
Brigadas Móveis
causadas por
fluxos de
financiamento
tardios,
planeamento
fraco
Aumento de
escala REC
Microplanificacao
e financiamento
total de brigadas
móveis

Distancia
Factores
culturais com
retenção do
RN nas casas

Referência
fraca / tardia
Falta de
transporte

Falta de transporte
Baixo conhecimento
em IRA

Contacto com
as Utentes
(APE >8kms)

Aumentar os
serviços
COEmB/
COEmC
Estabelecer um
sistema de
referência
funcional

Aumento da escala
AIDI
Aumento da escala
dos APE
Comunicação e
estratégia de
retenção de ARVs
pediátricos
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Qualidade
- Indicador

Grau de
severidade dos
nós-deconstrangimento
- Principais
Causas

- Estratégias
Propostas

Práticas familiares/

Serviços Preventivos

Alimentação
Infantil

REMILD

Cuidados
Preventivos
para
Adolescentes
e Mulheres
em idade
reprodutiva
(PF++)

CPN

Família Modelo

Uso de REMILD

Planeamento
familiar
(métodos
modernos)

Conhecimento de
enfermeiras SMI

?

Implementação
da estratégia
nacional de
promoção de

Prestação de
Serviços Clínicos

Cuidados
Curativos
para
crianças

Prevenção
das doenças
das crianças
(PAV++)

Parto
Normal

CONEm

AIDI
Tratamento
Desnutrição
aguda grave

Consulta PN 4+ e
adesão aos guiões
clínicos

Crianças
completamente
vacinadas

Partos
institutionais e
adesão aos
guiões clinicos

% dos partos
complicados
tratada com
CONEm e
adesão aos
guiões clinicos

% da crianças que
recebem SRO +
qualidade do
diagnostico

Fracas habilidades
de enfermeiras
SMI

Fraca busca de
faltosos e
envolvimento
comunitário

Provedores
faltam
motivação e
habilidades
para assegurar
qualidade de
serviços

Competências
fracas do SMI /
Obstetrícios

Fracas habilidades
de enfermeiras SMI
Provedores faltam
motivação e
habilidades para
assegurar qualidade
de serviços

Formação prégraduada e
contínua das
ESMI e melhor

Expandir a
estratégia REC
para brigadas
móveis

Formação prégraduada das
ESMI

Revisão do
currículo e
duração de
formação.

Formação prégraduada das ESMI
SV formativa e
tutoria
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Práticas familiares/

Serviços Preventivos

Alimentação
Infantil

Cuidados
Preventivos
para
Adolescentes
e Mulheres
em idade
reprodutiva
(PF++)

saúde (famílias
modelo)

REMILD

Prestação de
Serviços Clínicos

Cuidados
Curativos
para
crianças

CPN

Prevenção
das doenças
das crianças
(PAV++)

Parto
Normal

CONEm

AIDI
Tratamento
Desnutrição
aguda grave

distribuição da
carga de trabalho
Encaminhamento
e
acompanhamento
pelo APE
Supervisão para
enfermeiras SMI
melhorou

Melhoria da
busca dos
faltosos na
comunidade

SV formativa e
tutoria
Analisar
factores para
motivação

Campos de
estágio para
maior
experiência

Analisar factores
para motivação

Tutoria e SV
formativa
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ANEXO - 8
QUADRO DE MONITORIA E AVALIAÇÃO. DESCRIÇÃO
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SÍNTESE DAS METAS A ATINGIR COM A ESTRATÉGIA DE SRMNIA E O CASO DE
INVESTIMENTO
Recursos, Processos, Organização
INDICADOR
N.º de ESMI disponíveis
N.º de RH para cirurgia nos Hospitais Distritais
(Cir / Anest / Instrumt.)
N.º de Distritos com sobrecarga de trabalho das
ESMI

Situação Inicial

Meta, 2021-22

5.159

7.159 ( 17 )

50 / 180 (SNS) /
250 (SNS)

170 / 170 /
170 (HD)

- ND –

- ND –

68; 33

300 / 60 ( 18 )

73% * 45
33 / 47
87%; 54%

100% * 55
55 / 55
100%; 100%

17% (CS); 87% (HD)
15% (CS); 80% (HD)

100%; 100%
100%; 100%

30% * 140 CS

100%; 100%

2130 (aprox.)

3470 (aprox.)

US US que oferecem CONEm-B e CONEm-C
N.º de Hospitais Distritais com capacidade para:
• Cirurgia em 24/7 (RH e equipamento);
• CONEm-C
• Água e electricidade
CS Tipo I e Hospitais Distritais equipados com
• transporte
• telecomunicações
CS Tipo I equipados com Água (canalisada
interior) e Electricidade (rede + back-up)

17

O PNDRH prevê o N.º de ESMI no SNS, em 2020 e 2025 em: 6.488; 7.543.

18
Aplicação das normas da OMS à população de Moçambique, prevista para 2021. A
meta para US com CONEm-C assume todos os Hospitais (II – III – IV). A meta para CONEm-B
assume as Maternidades dos CS Rural Tipo I e Urbanos Tipo A (conjunto de 203) além de
alguns CS Rurais Tipo II e ainda todos os Hospitais.
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INDICADOR
N.º de APE’s nos Distritos Prioritários

Situação Inicial

Meta, 2021-22

- ND –

300 (aprox.)

- ND –

1300

- ND –

- ND –

N.º de Comités de Co-Gestão e Comités de Saúde
em funcionamento

- ND –

- ND –

N.º de Prestadores Privados envolvidos em
serviços de Saúde Sexual e Reprodutiva (SSR)

- ND –

- ND –

N.º de Planos Operacionais Provinciais

- ND –

- ND –

N.º US que prestam serviços para IVG
CS Tipo II com capacidade de comunicação entre
ESMI e APE (aplicativo IT móvel, novo)
N.º Médio de visitas de supervisão por APE / Ano

Recursos, Processos, Organização: OBSTÁCULOS
% de altas de Maternidade ≤ 24 H
N.º Médio de serviços (CPN, FP, T&S HIV) / Utente de SAAJ
Tempo Medio de espera p/ resultados HIV criança
% Funções COE-B não executadas por falta de conhecimentos dos profissionais
% US sem roturas de stocks de (a especificar) – no momento do inquérito:
• testes; redes
•

Medicamentos para HIV, Malária, antibióticos AIDI, Zinco

•

Medicamentos essenciais para Saúde da Mulher e Contraceptivos

% Jovens realizam Teste HIV e receberam o resultado (desagregado por Sexo)
% Jovens que tiveram 2 ou mais relações sexuais nos últimos 12 meses e usaram preservativos
na ultima relação sexual (desagregado por Sexo)
% mulheres casadas < 15 Anos e < 18 Anos (entre Mulheres de 20-24 Anos)
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Outcomes Intermediários
INDICADOR

Situação Inicial

Meta, 2021-22

Taxa de Cobertura de CPN 4+

54,6%

66,3%

Taxa de Cobertura de Parto Institucional (a
desagregar por Rural X Urbano)

70,3%

80% 20

19% (HD); 9% (III-

24% (HD) 21 ; 9%

IV)

(III-IV)

% de Partos realizados nos Hospitais Distritais,
Provinciais e Centrais
% de Partos por Cesariana: i) atendidos nos
hospitais; ii) na população em geral
% Mulheres com complicações obstétricas que
foram tratadas nas US com CONEm

i) > 20% - Hosp.
ii) 2% - 3%
(aprox.)

i) 15% - Hosp.
ii) 5% (aprox.)
21%

13% (2012)
Taxa de Cobertura de Consultas Pós-Parto (2 – 7
dias): a) Mães; b) Recém-Nascidos
(Indicador alternativo)
Rácio entre “N.º de CPP e N.º de Partos” ( 19 )
Taxa de Prevalência Contraceptiva:
• Rural-Urbano;
• Adolescentes (15-19 Anos);
• Métodos de longa duração (“DIU +
Implante”)
Taxa de Procura de serviços por Criança Doente
% de “conhecimento integral” sobre SSR nos
Adolescentes Escolares
% de Grávidas atendidas nas CPN que fazem
TIP-Malária

80%
40% (2003)

1,5

1,25 (SISMA2015)
29,5%; 47%
19,3%
- NA –
21,5%; 34%
14,1%
10,4%

80% (?)
50% - 60% (DHS,

56%
30% – 40%

2011)

66,3%

19
Este indicador não é medido por inquérito desde o IDS 2003. O “indicador alternativo”
tem a vantagem de poder ser medido com dados do SISMA.
20
A taxa de cobertura com Parto institucional, em 2014, só ultrapassava os 70% em 19
Países da África Sub-Sahariana (WH Statistics, 2016). Mas esse grupo de melhores inclui os
vizinhos Botswana, Swazilândia, África do Sul, Namíbia, Zimbabwe e Lesotho.
21
Assume crescimento de 10% de Partos institucionais nos Distritos vizinhos dos
Hospitais Distritais e 20% de referência desses Distritos. Assume ainda que os HD’s atendem
20% dos Partos dos Distritos aonde estão localizados – das localidades fora da sede.
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INDICADOR
% de novas utentes em PF através dos APEs e
das escolas
% Crianças com vacinação completa

Situação Inicial
34,2%

Meta, 2021-22
10% / 15%

3.3% / 9% (2016)
72,6%

N.º Médio de Consultas de “Criança Sadia” /
Criança dos 0-4 anos e 0-11 Meses
% de Crianças dos 6-24 meses atendidas na
Consulta de Criança Sadia que recebem: a) Vit
A; b) multi-micro nutrientes

65,8%

2,7

2,09
- ND –
- ND –

% de Mulheres Grávidas atendidas em Consulta
Pré-Natal que recebem Ferro + Ácido Fólico (90
comp.)

- ND –
40%

% Jovens que tiveram 2 ou mais relações
sexuais nos últimos 12 meses e usaram
preservativos na ultima relação sexual
(desagregado por Sexo)
% de Retenção para TARV entre:
• Grávidas (9 Meses);
• Crianças (12 Meses)

- ND –
- ND–
- ND –
- ND –
55%
64%

Taxa de Crianças em Aleitamento materno
exclusivo (ao fim do 5.º Mês)

26,5%

% crianças com Desnutrição Aguda Grave
curadas

- ND –

- ND –

- ND –

Outcomes (resultados) por problemas
INDICADOR

Situação Inicial

Meta, 2021-22

Taxa de Letalidade em Pediatria Hospitalar

> 5% (2012)

< 2% (?)

Taxa de Letalidade em Partos Institucionais ( 22 )

> 2% (2012)

< 1% (OMS)

22
Ambas as “Taxas de Letalidade” (em Pediatria e “Partos Institucionais”) podem ser
obtidas através dos Relatórios Anuais dos Hospitais. Referem-se aos óbitos nos respectivos
Serviços Clínicos. É necessário, ainda, decidir os detalhes: a) o momento do óbito, depois da
admissão no Hospital; b) no caso da Letalidade Obstétrica, seria mais indicado obter - por
inquérito, ou pelos dados do Sistema de Vigilância de Óbitos - a “Taxa de letalidade por causas
obstétricas directas”
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Taxa de Nati-Mortalidade com foco positivo a
entrada

- ND –

- ND –

14,1%

- ND –

46,4%

37,5% (DHS, 2011)

12,4%; 13,7%;
42% (Av. Nec. 2009)

- ND –

63,8% ( 23 );
54,9%; 50,9% ( 24
)

Redução de 50%
do valor inicial,
até 2025

Taxa de Baixo peso à Nascença
% de Gravidez em Adolescentes
% de Óbitos Maternos por: i) HIV; ii) Malária; iii)
Causas Obstétricas Directas
% de Prevalência de Anemia (qualquer tipo) em
Crianças, Mulheres Adolescentes e Grávidas

Impacto
INDICADOR

Situação Inicial

Meta, 2021-22

Rácio de Mortalidade Materna

408

286,3

Taxa de Mortalidade Neo-Natal

27

19,3

Taxa de Mortalidade Infantil

60

49

Taxa de Mortalidade 0-5 Anos

79

64

Taxa de Fertilidade Global

5,3

4,8

Taxa de Fecundidade em Adolescentes (15-19 Anos)

194

167 (DHS 2011)

Prevalência da desnutrição crónica (< 5 anos)

43

38

23

Anemia em Crianças: IMASIDA, 2015

24

Anemia em Adolescentes e Mulheres Grávidas: IDS 2011
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PRESSUPOSTOS E MÉTODO DE ESTIMAÇÃO DAS METAS
Recursos, Processos, Organização
INDICADOR
N.º de ESMI disponíveis
N.º de RH para cirurgia nos Hospitais Distritais
(Cir / Anest / Instrumt.)
N.º de Distritos com sobrecarga de trabalho das
ESMI

Pressupostos

Método de Estimação

N.º adicional é conforme o PNDRH

1. Para realizar  de 11-13% de serviços; 2.
Produtividade média das ESMI em 2015

Necessidade de 2 equipes cirúrgicas em 55 Hosp.
Distritais + cobertura de férias e perdas

N.ºs de formação revistos no PNDRH suficientes
(excepto Técn. de Cirurgia)

Serão disponíveis indicadores de carga de trabalho
para corrigir as desigualdades actuais de distribuição

Divisão entre “∑ actividades SMI no SISMA” / “N.º de
ESMI” no Distrito

Investimentos previstos no CI suprem as falhas
identificadas na Aval. de Necessidades em SMI, 2012

Metas sugeridas pela normas OMS de US CONEm /
população

Investimentos previstos no CI suprem as falhas
identificadas na Aval. de Necessidades em SMI,
2012, e aumentam o N.º de Hosp. Distritais

Considerado indispensável para actividade cirúrgica
(100% dos Hosp. Distritais)

US que oferecem CONEm-B e CONEm-C
N.º de Hospitais Distritais com capacidade para:
• Cirurgia em 24/7 (RH e equipamento);
• CONEm-C
• Água e electricidade

Investimentos previstos no CI suprem as falhas
identificadas na Aval. de Necessidades em SMI, 2012

CS Tipo I e Hospitais Distritais equipados com
• transporte
• telecomunicações

Dentro das competências das ESMI e reduzida
exigência de equipamento

N.º US que prestam serviços para IVG

Existe capacidade de formação para APE´s

N.º de APE’s nos Distritos Prioritários

Considerado indispensável para evacuação das
complicações entre os > 60% dos Partos do País que
ocorrem entre os CS Tipo I e os HD’s
O mesmo N.º que as US com COE-B + C
N.º de APE’s apenas para Distritos prioritários. Para
obter rácios “Habitantes / APE” de 2000-2500

INDICADOR
CS Tipo II com capacidade de comunicação entre
ESMI e APE
N.º de Prestadores Privados envolvidos em
serviços de Saúde Sexual e Reprodutiva (SSR)

Pressupostos

Método de Estimação

Existem cerca de 1300 CS Tipo – II (mais periféricos)
de onde tem de se fazer a comunicação com os
APE’s nas comunidades
Já estão em instalação e crescimento e pelo menos
uma parte destes está disponível para fornecer
informação estatística sobre N.ºs de serviços e
utentes

- Para ser definido –

N.º de Planos Operacionais Provinciais
………………………………………
OBSTÁCULOS:
% de altas de Maternidade ≤ 24 H
N.º Médio de serviços (CPN, FP, T&S HIV) / Utente
de SAAJ

Insistência das ESMI + organização das
Maternidades
Recuperar a queda de serviços e responder
ao aumento da procura
melhoria da formação prática das ESMI

- Para ser definido –

- Para ser definido –

- Para ser definido –

Tempo Medio de espera p/ resultados HIV criança
% Funções COE-B não executadas por falta de
conhecimentos dos profissionais
% US com roturas de stocks de (a especificar):
• testes; redes
• Medicamentos para HIV, Malária,
antibióticos AIDI, Zinco
• Medicamentos essenciais para Saúde da
Mulher e Contraceptivos

Combinação de medidas na cadeia de
distribuição e gesto das US
- Para ser definido –
- Para ser definido –

Oferta de serviços + consciência dos riscos
- Para ser definido –

Campanhas de informação e uso de redes
sociais
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INDICADOR
% Jovens realizam Teste HIV e receberam o
resultado (desagregado por Sexo)

Pressupostos

Método de Estimação

Lideranças comunitárias

% Jovens que tiveram 2 ou mais relações sexuais
nos últimos 12 meses e usaram preservativos na
ultima relação sexual (desagregado por Sexo)
% mulheres casadas < 15 Anos e < 18 Anos (entre
Mulheres de 20-24 Anos)
Outcomes Intermediários ( 25 )
INDICADOR

Pressupostos

Taxa de Cobertura de CPN 4+

Pode melhorar com introdução da comunicação
móvel entre ESMI e APE’s (1300 CS II)

Taxa de Cobertura de Parto Institucional (Rural X
Urbano)

A procura de Parto Institucional não continuará a
crescer ao mesmo ritmo dos últimos 12 anos: limites
de proximidade da rede sanitária rural (poucos
países africanos acima dos 70%)

% de Partos realizados nos Hospitais Distritais,
Provinciais e Centrais

Espera-se que os investimentos a fazer nos CS I e
nos Hosp. Distritais aumentem a % de partos
referidos para os HD’s

Método de Estimação
Assume o mesmo crescimento anual que a Taxa de
Partos Assistidos (baseada na evolução entre o IDS2003 e o IMASIDA-2015)
% de 2015 (IMASIDA) aplicando-se a taxa de
crescimento anual do período 2003-2015, mas com
tecto máximo de 80% (em vez de 85,4%)
- NA –

5% é a norma da OMS

25
Ver Nota – no final do texto - sobre aplicação de sugestões do Banco Mundial sobre a definição de algumas metas para Indicadores de Cobertura
(Outcomes Intermédios)
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INDICADOR
% de Partos por Cesariana: i) nos hospitais; ii) na
população em geral

Pressupostos

Método de Estimação

A média nos Hospitais Distritais pode aumentar
(actual de < 3%); Nos Hospitais III-IV a % de
cesarianas já é exagerada

Taxa de Cobertura de Consultas Pós-Parto (2 – 7
dias): a) Mães; b) Recém-Nascidos

Pode melhorar com introdução da comunicação
móvel entre ESMI e APE’s. Última avaliação no IDS
2003

Taxa de Prevalência Contraceptiva:
• Rural-Urbano;
• Adolescentes (≥ 15 Anos);
• Métodos de longa duração (“DIU +
Implante”)

Assume a taxa anual de crescimento de Utilização de
PF, entre o IDS 2011 e o IMASIDA 2015

Assume o mesmo crescimento anual que a Taxa de
Partos Assistidos, partindo do valor medido no IDS2003
Simples adição da mesma taxa média de crescimento
(6,5%) para mais 5 anos

Taxa de Crianças em Aleitamento materno
exclusivo (ao fim do 5.º Mês)
% de Crianças com Desnutrição Aguda (Grave)
tratadas
Taxa de Procura de serviços por Criança Doente

% de “conhecimento integral” sobre SSR nos
Adolescentes em idade Escolar

A actual taxa de utilização (per capita/ano) de
consultas externas nas Crianças 0-4 anos é de pouco
mais de 1: muito pouco para tratar Malária, IRA e
Diarreia… Melhor qualidade de cuidados pode
aumentar a procura

Aplicação do crescimento anual sobre a taxa verificada
no IMASIDA 2015

O aumento corresponde a recuperar a “% de
conhecimento” já encontrada no IDS 2011
Assume a possibilidade da TIP em todas as Grávidas
que realizam ≥ 4 CPN: 66,3%
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INDICADOR
% de Grávidas atendidas nas CPN que fazem TIPMalária

Formação em larga escala (já realizada) deve
reflectir-se em produção destes serviços

% de novas utentes em PF através dos APEs e das
escolas

Assume a continuação do crescimento anual da
taxa, já verificado desde o IDS 2003

% Crianças com vacinação completa

Maior disponibilidade de RHS e qualidade dos
contactos podem estimular mais procura

N.º Médio de Consultas de “Criança Sadia” /
Criança dos 0-4 anos e 0-11 Meses

Pretende-se expandir a cobertura actual e alargar o
leque de suplementos. Baseado no aumento do
número e melhor distribuição das ESMI

% de Crianças dos 6-24 meses atendidas na
Consulta de Criança Sadia que recebem: a) Vit A;
b) multi-micro nutrientes
% de Mulheres Grávidas atendidas em Consulta
Pré-Natal que recebem Fe/AF
% Jovens que tiveram 2 ou mais relações sexuais
nos últimos 12 meses e usaram preservativos na
ultima relação sexual (desagregado por Sexo)

Pressupostos

Método de Estimação

Aplicação do crescimento anual sobre a taxa verificada
no IMASIDA 2015
2,7 contactos / capita, nos 0-4 anos é o número
mínimo para garantir vacinas e controle de pesodesenvolvimento com qualidade

Necessidade de reduzir a prevalência de anemia. O
N.º de CPN é suficiente para 2-3 distribuições de
suplementos
Mais disseminação de informação e disponibilidade
de prestadores de PF pode aumentar esta taxa
Melhor distribuição e formação das ESMI (+ trabalho
dos APE’s) pode aumentar a sua disponibilidade
para educação das gravidas e mães

% de Retenção para TARV (12 Meses) entre:
• Grávidas (9 Meses);
• Crianças (12 Meses)
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Outcomes (resultados) por problemas
INDICADOR

Pressupostos

Método de Estimação

Taxa de Letalidade em Pediatria Hospitalar

Descongestionamento de serviços hospitalares;
presença de médicos Pediatras

Taxa de letalidade “óptima / aceitável” a definir com
DNAM

Prontidão cirúrgica 24/7 e Enfermeiras SMI
Obstétricas; meios de transporte

Taxa ideal definida pela OMS

Taxa de Letalidade em Partos Institucionais
Taxa de Nati-Mortalidade com foco positivo a
entrada
Taxa de Baixo peso à Nascença

Mais disseminação de informação e disponibilidade
de prestadores de PF pode reduzir esta taxa

% de Gravidez em Adolescentes

Aumento de Rastreio e Retenção TARV; Aumento de
% de TIP nas Grávidas

% de Óbitos Maternos por: i) HIV; ii) Malária; iii)
Causas Obstétricas Directas

Distribuição de suplementos nutricionais e
desparasitação, TIP para Malária
A redução de 50%, ate 2025, é a meta proposta pela
OMS para todos os Países com elevada prevalência
de desnutrição e anemia 26

% de Prevalência de Anemia (qualquer tipo) em
Mulheres Adolescentes e Grávidas

26

Meta sugerida por Resolução da Assembleia Mundial
de Saúde, 2012

WHO. Global nutrition targets 2025: anaemia policy brief (WHO/NMH/NHD/14.4). Geneva: World Health Organization; 2014.
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IMPACTO
INDICADOR

Pressupostos

Método de Estimação
Modelo EQUIST (todas as intervenções e aumentos de
inputs do CI) + efeito adicional do aumento da
utilização de PF

Rácio de Mortalidade Materna

Efeito de todos os investimentos no atendimento
pré-natal e do parto

Taxa de Mortalidade Neo-Natal

IDEM, mais cuidados ao recém-nascido

Taxa de Mortalidade Infantil

Aumento da cobertura com componentes de
“Criança Sadia”, AIDI, APE’s e equipes móveis

Redução post 2011 ao mesmo ritmo da redução da
Mortalidade 0 – 5 anos

Taxa de Mortalidade 0-5 Anos

IDEM

Modelo EQUIST

Taxa de Fertilidade Global

Aumento da utilização de PF, mudança de modelos
culturais, redução da mortalidade infantil

Continuação do decréscimo entre o IDS 2011 e o
IMASIDA 2015

Aumento da utilização de PF, redução dos
casamentos prematuros

A Taxa de Fecundidade nos 15-19 anos mais
baixa em 2011: 167. IDS de 1997 e 2003 =
173 e 179; 2015 = 194

Taxa de Fecundidade em Adolescentes (15-19
Anos)

IDEM
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CUIDADOS NA DEFINIÇÃO DE METAS PARA INDICADORES DE INTERVENÇÕES: A UTILIZAÇÃO DE TENDÊNCIAS TEMPORAIS ANTERIORES DE
COBERTURA COM INTERVENÇÕES
Uma publicação do Banco Mundial sugere que se devem empregar algumas cautelas com a definição de metas para intervenções, principalmente quando se
pretende basear essas metas em: a) valores de cobertura mais recentes; ii) tendências temporais anteriores dessas coberturas.
Segundo a mesma publicação:
•

A evolução da cobertura nos anos da intervenção (futuro, 5 anos), costuma ser mais forte quando os valores anteriores são relativamente fracos.
Quando o ponto de partida é uma cobertura já elevada, a evolução do crescimento anual costuma ser percentualmente mais baixa;

•

A projecção pode combinar-se com a tendência temporal anterior: frequentemente, se as tendências temporais anteriores são elevadas, a evolução
nos anos seguintes pode continuar. Tendências temporais anteriores costumam repetir-se nos anos seguintes.

Fez-se um exercício para verificar a viabilidade das metas definidas para alguns indicadores de cobertura mencionados na referida publicação do Banco
Mundial: Parto Institucional, Consulta Pré-Natal 4+, Vacinação Infantil completa, taxa de utilização de contraceptivos. Esse exercício é sumarizado na tabela
a seguir.
INDICADOR
Taxa de Partos Assistidos em Unidade Sanitária
Mulheres Grávidas com ≥ 4 Cons. Pré-Natal
Crianças com Vacinação Completa, 1.º Ano
Taxa de Prevalência de Métodos Contraceptivos
modernos, Mulheres 15-49 Anos (Global)
Rural
Urbano
Adolescentes

IDS 2003

IDS 2011

IMASIDA 2015

47,6%
53,1%
53,2%

54,8%
50,6%
64,1%

70,3%
54,6%
65,8%

14,2%

12,1%

25,3%

7,0%
23,2%
14,1%

7,2%
21,1%
8,3%

21,5%
34,3%
14,1%

Meta Proposta
Adaptação %
Variação anterior Faixa Linha-Base WBk Faixa Var % WBK
Adaptação Meta (?)
CI, 2021/21
Cresc. Anterior
80,0%
3,97%
50% - 75% = 1,5%/Ano
Alta
1,5% - 3,9%  Tx. Cresc. Anterior
66,3%
0,24%
≤ 90% = Até 0,7% / Ano
Baixa
0,2% - 0,07% Manter
72,6%
1,97%
50% - 75%
Baixa
1,4% - 1,97% Manter
34,7%

6,51%

≤ 32,7%

Alta

29,5%
47,0%
19,3%

3,9% - 6,51% Manter
Manter
Manter
Manter

•

Pode concluir-se que as metas sugeridas para o CI para estes indicadores estão dentro dos limites da evidência de outros países e programas.

•

Para os “Partos Assistidos”, a meta “por manutenção do crescimento anual anterior” seria de 85,4%. Foi ajustada para 80%.
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Referência: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank (2011). Setting Targets in Health, Nutrition, and Population
Projects. Health, Nutrition and Population (HNP) Discussion Paper (69528). By Aneesa Arur, Rianna Mohammed-Roberts, Eduard Bos

FONTES DE INFORMAÇÃO PARA OS INDICADORES
Recursos, Processos, Organização
Indicadores

Fontes

N.º de ESMI disponíveis

e-SIP Saúde

N.º de RH para cirurgia nos Hospitais Distritais

IDEM

N.º de Distritos com sobrecarga de trabalho das ESMI

e-SIP Saúde + SISMA

US que oferecem CONEm-B e CONEm-C
N.º de Hospitais Distritais com capacidade para:
• Cirurgia em 24/7 (RH e equipamento);
• CONEm-C
• Água e electricidade
CS Tipo I e Hospitais Distritais equipados com transporte e telecomunicações
N.º de APE’s nos Distritos Prioritários
CS Tipo II com capacidade de comunicação entre ESMI e APE
N.º de Prestadores Privados envolvidos em serviços de Saúde Sexual e Reprodutiva (SSR)

Avaliação anual das DPS
IDEM
Posteriormente: Sub-Sistema de
Informação a incluir no SISMA
IDEM
Avaliação anual das DPS
IDEM

N.º de Planos Operacionais Provinciais
IDEM
IDEM
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Outputs (produção de serviços)
Indicadores
N.ºs de serviços de rotina de SMI:
• Cons. Pré-Natal; Partos; Cons. Pós-Natal, Plan. Familiar, Criança Sadia, CCR, etc.

Fontes
SISMA

N.º de serviços (CPN, FP, T&S HIV) pelos SAAJ
N.º de Serviços pelos APE’s:
• Consultas individuais (curativas; preventivas);
• visitas domiciliárias

IDEM + Relatórios Anuais SAAJ

Relatórios Anuais APE’s das DPS

N.º de famílias certificadas como “famílias modelo”
N.º de Serviços SSR / Utentes atendidos pelos Prestadores privados

Relatórios Anuais Estratégia Prom.
Saúde

Coordenação provincial do CI
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Outcomes Intermediários
Indicadores
Taxa de Cobertura de CPN 4+
Taxa de Cobertura de Parto Institucional (Rural X Urbano)

Fontes
SISMA / IDS
IDEM / IDS

% de Partos realizados nos Hospitais Distritais, Provinciais e Centrais
% de Partos por Cesariana: i) nos hospitais; ii) na população em geral

SISMA

Taxa de Cobertura de Consultas Post-Parto
(Indicador alternativo) SISMA
Rácio entre “N.º de CPP e N.º de Partos” ( 27 )
Taxa de Prevalência Contraceptiva:
• Rural-Urbano;
• Adolescentes;
• ≠’s métodos ( “DIU + Implante”)

SISMA / IDS

SISMA / IDS

Taxa de Procura de serviços por Criança Doente
% de “conhecimento integral” sobre SSR nos Adolescentes Escolares
% de Grávidas atendidas nas CPN que fazem TIP-Malária

IDS

N.º Médio de Consultas de PF realizadas por APE

IDS

% Crianças com vacinação completa

SISMA / IDS

27

Este indicador não é medido por inquérito desde o IDS 2003. O “indicador alternativo” tem a vantagem de poder ser medido com dados do SISMA.
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% de Crianças dos 6-24
meses atendidas na Consulta de Criança Sadia que recebem suplementos nutricionais
% de Mulheres Grávidas atendidas em Consulta Pré-Natal que recebem suplementos
nutricionais
% Relações sexuais protegidas nos Adolescentes

Relatórios Anuais dos APE’s
SISMA / IDS
SISMA

% de Retenção para TARV entre: i) Grávidas; ii) Crianças
SISMA

IDS
PNCS

Outcomes (resultados) por problemas
Indicadores

Fontes

Taxa de Letalidade em Pediatria Hospitalar

SISMA – Estatísticas Hospitalares

Taxa de Letalidade por Causas Obstétricas Directas

SISMA – Estatísticas Hospitalares

% de Gravidez em Adolescentes

IDS
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% de Óbitos Maternos por: i) HIV; ii) Malária

SISMA – Comités de Auditoria

% de Prevalência de Anemia (qualquer tipo) em Mulheres Adolescentes e Grávidas

IDS

Impacto
Indicadores

Fontes

Taxa de Mortalidade Materna

IDS

Taxa de Mortalidade Neo-Natal

IDS

Taxa de Mortalidade Infantil

IDS / INE

Taxa de Mortalidade 0-5 Anos

IDS / INE

Taxa de Fertilidade Global

IDS
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ANEXO - 11
REFORÇO DOS REGISTOS CIVIS E ESTATÍSTICAS VITAIS EM APOIO À REDUÇÃO DAS
MORTES MATERNAS, NEONATAIS, INFANTIS E ADOLESCENTES EVITÁVEIS EM
MOÇAMBIQUE
O Caso de Investimento (CI) em saúde reprodutiva, materna, neonatal, infantil e adolescente
(SRMNIA) tem como objectivo fazer investimentos em intervenções prioritárias para reduzir mortes
evitáveis de mães, recém-nascidos, crianças e adolescentes em Moçambique. As prioridades de
SRMNIA para Moçambique incluem a redução da mortalidade materna, neonatal e infantil; prevenção
do casamento prematuro e da maternidade precoce. Os dados mais recentes sobre os indicadores de
saúde para medir os progressos realizados (por exemplo, rácio de mortalidade materna) são obtidos
a partir do Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS) ou do censo. Além disso, tais estimativas são
geralmente apresentadas até ao nível da província e não no nível geográfico mais baixo necessário
para fins de planeamento de saúde. O IDS mais recente foi realizado em 2011. O próximo censo e’
previsto em Agosto de 2017. A disponibilidade destes dados a cada cinco anos ou mais dificulta o
acompanhamento regular mais frequente dos progressos realizados.
Com o fim de acompanhar mais frequentemente os progressos realizados na redução das mortes
maternas, neonatais, infantis e dos adolescentes, os indicadores de saúde tais como o rácio de
mortalidade materna, as taxas de mortalidade infantil e infanto-juvenil e as taxas de natalidade nos
adolescentes foram incluídos no CI. A melhor fonte de informação para estes indicadores que pode
fornecer dados regularmente e ao nível geográfico mais baixo, é um sistema de Registo Civil e
Estatísticas Vitais (RCEV) que funcione bem e que colha informações sobre nascimentos, mortes e
causas de morte entre outras. Todavia, segundo os dados do IDS 2011, em Moçambique menos de
metade (48%) das crianças abaixo de cinco anos tinham o seu nascimento registado e apenas 28% das
crianças tinha um certidão de nascimento. Segundo os dados mais recentes do Registo Civil (DNRN,
2016) 40.861 óbitos foram registados; no mesmo ano, as unidades sanitárias reportaram no Sistema
de Informação para Saúde 45.334 óbitos dos quais só 9.458 tem causas identificadas (ver tabela
abaixo).
O fortalecimento do sistema de RCEV no país é uma prioridade do CI para melhorar a tomada de
decisões para a programação de SRMNIA.
Em Moçambique, o RCEV, tal como em muitos outros países, é de natureza multi-sectorial. Envolve
órgãos responsáveis pela certificação da ocorrência de eventos; notificação de eventos; registo dos
eventos; emissão de documentos de registo bem como produção de estatísticas vitais a partir do
sistema de RCEV. As principais partes interessadas no RCEV no país são o Ministério da Saúde (MISAU);
o Ministério da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos (MJCR) e o Instituto Nacional de
Estatística (INE).
Outros ministérios envolvidos nas actividades dos RCEV incluem os Ministérios do Interior, Ciência e
Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional e o Ministério da Administração Estatal e Função
Pública. O RCEV também e’ apoiado por parceiros de desenvolvimento, doadores e ONGs, incluindo
UNICEF, OMS, ACNUR, FNUAP, CDC, Governo do Canadá, Plan International e Save the Children.
Com base no cometimento político para melhorar o sistema de RCEV demonstrado em Moçambique,
o CI apoiará o reforço do registo de nascimentos e mortes, incluindo as causas de morte, para permitir
o acompanhamento regular dos principais indicadores de saúde e para o acesso aos serviços de saúde
essenciais. O registo de casamentos também será priorizado como uma contribuição para monitorar
a redução dos casamentos de crianças no país28. A fecundidade dos adolescentes em Moçambique é

28 Em Moçambique a idade legal de casamento é de 18 anos e de 16 anos apenas com
consentimento dos pais
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a quarta mais elevada taxa no mundo (NU, 2015). O casamento precoce leva muitas vezes à
maternidade precoce, aumentando assim os riscos de complicações na gravidez e/ou no parto e
limitando as perspectivas socioeconómicas futuras deste grupo.
Melhorar os RCEV em Moçambique vai exigir o reforço das actividades do RCEV que estão a ser
realizadas em diferentes sectores, incluindo actividades no MISAU, MJCR e INE. O registo de eventos
vitais ocorre no MJCR enquanto a produção de estatísticas vitais está sob os auspícios do INE. O papel
do MISAU é notificar a ocorrência de nascimentos, certificar os óbitos nas unidades sanitárias
incluindo as causas de morte (cerificado medico de óbito segundo o modelo da OMS).
Este CI reconhece o papel crítico que o MISAU pode desempenhar no fortalecimento do RCEV em
Moçambique. O sector de saúde tem oportunidades para reforçar o RCEV através da notificação da
ocorrência de nascimentos e óbitos; fornecimento de provas de ocorrência de um evento necessárias
para o registo (por exemplo, cartão de saúde da criança revisto); certificação e codificação das causas
de morte e o registo efectivo nos contextos em que a Unidade Sanitária tem um posto de Registo de
nascimentos nas suas instalações. Além disso, o acompanhamento da saúde materna, neonatal e
infantil pode ser usado para melhorar os sistemas do RCEV através da promoção e facilitação do
registo de nascimentos e óbitos maternos e infantis por meio desses serviços. Por exemplo, a
consciencialização do registo de nascimentos pode ser promovida entre as mulheres grávidas durante
as consultas pré-natais. Além disso, ligar as informações de saúde (por exemplo, DHIS) e os sistemas
de RCEV pode melhorar o funcionamento de ambos os sistemas e garantir a geração de estatísticas
vitais de qualidade. A nível comunitário, os agentes comunitários de saúde e as parteiras tradicionais
podem ser utilizados para a advocacia e sensibilização sobre a importância do registo de nascimento
e obito, e podem também actuar como notificadores de ocorrências de nascimentos e obitos fora das
unidades sanitárias.
Para apoiar o papel do MISAU na melhoria dos sistemas de RCEV, é necessário também reforçar o
sistema de informação de saúde no país, a sua capacidade de identificar e registar nascimentos e
óbitos ocorridos em unidades sanitárias, permitindo assim o estudo sobre o estado de saúde da
população, incluindo a análise de tendências.
A visão Nacional para o RCEV almeja um sistema de RCEV eficiente, efectivo, harmonizado,
abrangente e prontamente acessível para o Cidadão e que oriente a formulação, implementação,
monitoria e avaliação de políticas públicas.
A Missão do Plano Nacional é de assegurar e expandir o registo de eventos vitais, de forma
padronizada, segura e abrangente, bem como garantir a disponibilidade e partilha de informação,
tornando assim os serviços de Registo Civil e Estatísticas Vitais mais próximos do cidadão.
O objectivo central do Plano Nacional é de melhorar e fortalecer o Sistema de RCEV centrando-se em
3 prioridades, nomeadamente:
1. Cometimento, coordenação e fortalecimento das instituições responsáveis pelo RCEV
2. Disponibilização de informação de qualidade para todos os utilizadores do RCEV, de forma
atempada
3. Modernização e fortalecimento da estrutura administrativa do Sistema com enfoque na
logística, infra-estrutura tecnológica e desenvolvimento dos recursos humanos
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O Caso de Investimento destaca os seguintes quatro objectivos estratégicos em harmonia com as
prioridades do Plano Nacional:
1) Reforçar e melhorar a cobertura do registo de eventos vitais
2) Integrar a base de dados e gerar estatísticas vitais
3) Adaptar a legislação e sensibilizar as partes interessadas sobre a importância do RCEV e
4) Estabelecer mecanismos de coordenação e implementação do Plano
O CI apoiará as actividades prioritárias para alcançar os dois primeiros objectivos estratégicos que se
enquadram no Plano operacional para os quais existe uma necessidade prioritária e uma lacuna
financeira. O foco será em actividades que apoiem os resultados no sector de saúde e nos
programas de SRMNIA.
Objectivo Estratégico 1: Reforçar e melhorar a cobertura do registo de eventos vitais
1.1 Aumentar a cobertura do registo de nascimento, registo de mortes maternas e infantis e causas
de morte
Será dada prioridade ao aumento das coberturas do registo de nascimentos e óbitos, incluindo o
registo de informações sobre as causas de morte, focalizando em eventos que ocorrem em unidades
sanitárias. Em Moçambique, de acordo com a pesquisa IMASIDA de 2015, 70.3% dos nascimentos
ocorreram em unidades sanitárias e 81.6% das crianças dos 12-23 meses foram imunizadas com 3
doses de DTP. Estes dois indicadores sugerem a oportunidade de aumentar o registo de nascimentos
através do sector da saúde, quer no momento do nascimento quer no momento da vacinação. Por
conseguinte, haverá necessidade de desenvolver e implementar um plano para o uso de partos
hospitalares e processos de vacinação para fortalecer o registo de nascimentos no sector saúde.
O CI priorizará também o registo de óbitos maternos e neonatais através da melhoria do sistema para
a Vigilância e Resposta para Mortalidade Materna, Perinatal e Neonatal (VMMPNN). Em Moçambique,
existem políticas que exigem que todas as mortes maternas e todas as mortes neonatais sejam
revistas e auditadas. Será importante vincular os processos de revisão e auditoria dos óbitos com o
registo de informações sobre as causas de morte e notificação da ocorrência desses óbitos ao MJCR.
O foco será primeiramente sobre os óbitos ocorridos nas unidades sanitárias para garantir a inclusão
desses casos no Sistema de Informação em uso no sector saúde (SISMA).
Para assegurar a realização destas actividades, é necessário promover mecanismos de coordenação
e de comunicação entre o MISAU, o MJCR, o INE e outras instituições, incluindo os parceiros de
desenvolvimento.
As actividades específicas para fortalecer o registo de nascimentos incluem:
1. Implementar o sistema de notificação móvel nos serviços de saúde materna, neonatal e
infantil através do desenvolvimento de um sistema de comunicação entre o pessoal de
saúde e os oficiais dos registos civis nos hospitais para:
a. Assegurar que todos os nascimentos que ocorrem em hospitais são notificados ao
MJCR
b. Assegurar a notificação de nascimentos que ocorrem fora das unidades sanitárias,
durante a vacina DPT1 às seis semanas de idade
c. Assegurar a notificação de nascimentos para crianças que vêm para os serviços
de unidade de saúde e que não tenham sido registadas anteriormente
2. Aumentar o registo de nascimento nas unidades sanitárias, através da expansão da rede
de postos de registo civil nas unidades de saúde.
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3. Usar agentes comunitários de saúde (APEs) para notificar os nascimentos que ocorrem
nas comunidades.
As actividades específicas para fortalecer o Registo de óbitos e certificação de causa de incluem:
1. Implementar o sistema de notificação móvel para garantir que todos os óbitos sejam
notificados ao MJCR, com ênfase especial nas mortes maternas e neonatais, através de:
a. Apoio a notificação de óbitos ocorridos em unidades sanitárias ao MJCR
b. Apoio a notificação de óbitos na comunidade ao MJCR
2. Introduzir o modulo de informação hospitalar sobre as causas de morte em todas as
unidades sanitárias, através de:
a. Formação
b. Equipamentos (por exemplo, computadores)
3. Melhorar a Vigilância e Resposta para Mortalidade Materna, Perinatal e Neonatal e
assegurar que a informação seja utilizada para a planificação da saúde, através de:
a. Suporte logístico para o funcionamento dos comités de auditoria de morte
materna e neonatal
b. Integração entre o sistema de notificação de óbitos maternos, perinatais e
neonatais e o sistema de RCEV
c. Uso de dados para preparar planos de intervenção em áreas de aumento das
mortes notificadas
4. Usar agentes de saúde da comunidade (APEs) para notificar óbitos que ocorrem nas
comunidades.
1.2 Capacitação para diferentes níveis dos processos de registo
1. Formação de profissionais de saúde e trabalhadores comunitários para notificação de
nascimentos e óbitos em unidades sanitárias e na comunidade
2. Formação de quadros de registo e notariado para implementar o sistema de notificação
dentro e fora de unidades sanitárias
3. Melhoria do programa de formação dos funcionários dos Registos e Notariados, em matéria
de competências específica do local do trabalho
4. Realização de pesquisas sobre RCEV em Moçambique
5. Implantação da certificação médica de causas de morte em todas as unidades sanitárias,
assim como a implementação da CID-10, através de:
o Formação de profissionais médicos na certificação de causas de morte em todos os
hospitais
o Formação de outros profissionais de saúde na codificação e tabulação das causas de
morte
o Formação de profissionais de saúde na utilização do Sistema de Informação de
Saúde para a Monitoria e Avaliação (SISMA) incluindo o módulo de informação dos
óbitos
o Suporte para a realização de visitas internacionais para aprendizagem e partilha de
conhecimento
Estes processos também exigirão a preparação e produção de manuais de formação.

Objectivo estratégico 2: Integrar a base de dados e gerar estatísticas vitais
2.1 Melhorar a integração dos sistemas
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Um sistema de RCEV baseado na web foi desenvolvido e pilotado pelo MJCR através da Direcção
Nacional de Registo e Notariado (DNRN) para registo de nascimentos e óbitos, incluindo registo de
informação sobre as causas de morte. Este sistema foi concebido de tal forma que pode ser
interoperável com outros sistemas.
Como tal, a prioridade para o CI é integrar diferentes os sistemas de informação de saúde com
informação de óbitos com o sistema de RCEV electrónico.
As actividades incluirão:
1. Uma avaliação do actual ambiente de Tecnologias de Informação (TI) no MISAU, MINT, INE,
MINEC,INSS, AT, para facilitar a integração dos sistemas.
2. Concepção de sistemas de apoio; aquisição de equipamentos (hardware e software), tais
como computadores em unidades sanitárias, conectividade de Internet para facilitar a
notificação e registo de nascimentos e óbitos.
3. Integração progressiva dos sistemas (SISMA e e-RCEV), começando com os hospitais de
referência, gerais e distritais e mais tarde transferidos para outras unidades sanitárias.
4. Incorporar no SISMA um módulo de gestão de dados de mortalidade que inclua a certificação
e causa segundo a Classificação Internacional das Doenças (CID 10) e associá-lo ao sistema de
RCEV baseado na Web
2.2 Produzir estatísticas vitais do sistema de registo civil
Através de um sistema funcional de RCEV é possível a produção de estatísticas vitais, que em
Moçambique é da responsabilidade do INE. O MISAU tem a responsabilidade de produzir estatísticas
de causa de morte a nível hospitalar.
Com os sistemas integrados, os dados estarão disponíveis para a produção de estatísticas vitais.
Como tal, serão apoiadas as seguintes actividades:
1. Realizar uma avaliação abrangente da capacidade do INE e MJCR para gerar estatísticas
vitais a partir do sistema electrónico de registo civil (recursos humanos, físicos e
financeiros).
2. Desenvolver um plano de implementação quinquenal para a produção de estatísticas vitais
3. Desenvolver a capacidade do MISAU para produzir e utilizar informação do SISMA para a
planificação no sector saúde
Objectivo Estratégico 3: Adaptar a legislação e sensibilizar as partes interessadas sobre a
importância do RCEV
3.1. Advocacia e sensibilização
É importante continuar o engajamento com a população em geral para aumentar a
consciencialização sobre a importância dos RCEV no país e os processos a serem seguidos para o
registo. Isso requererá o fornecimento de informações sobre o processo de registo e a localização
dos pontos de prestação de serviços. Os líderes da comunidade também deverão ser empoderados
para habilitá-los a sensibilizar a comunidade sobre a importância dos RCEV.
As actividades incluirão:
1. Concepção e implementação de uma estratégia de comunicação que abranja os pais, líderes
comunitários e pessoal de saúde sobre a importância do registo atempado.
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2. Rever mecanismos de criação de demanda por serviços CRVS; Através de uma melhor
prestação de serviços que reduz o tempo necessário para processar os certificados de
nascimento
3. Divulgar a legislação para informar a nação sobre as mudanças e como estas facilitam o
processo de registo.
4. Aumentar o registo de nascimentos através da sensibilização das mulheres grávidas durante
as consultas pré-natais. As mensagens podem ser integradas em comunicações pessoais que
os profissionais de saúde levam a cabo para a educar as mães sobre questões maternas e
infantis na unidade sanitária e na comunidade.
5. Produzir e distribuir materiais de IEC sobre registo de nascimento e obito.

Objectivo Estratégico 4: Estabelecer mecanismos de coordenação e implementação do Plano
A promoção da coordenação e comunicação será possível com a criação de um Sub Comite de
Coordenação dentro do GITEV,queserá responsável pelo desenho e operacionalização de uma
estratégia de comunicação, monitoria e avaliação, bem como da mobilização de recursos para o bom
funcionamento das actividades do registo civil e das estatísticas vitais no âmbito deste plano.
Actividades incluirão:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Criação de Secretariado do GITEV dentro de MJCR – apoio operacional
Assistência técnica a coordenação de GITEV durante 3 anos
Estabelecimento de uma plataforma de planificação e monitoria e avaliação
Avaliação do Plano Operacional ao meio termo
Workshops de comunicação
Conferencias anuais nacionais
Visitas de estudo e participação em conferências internacionais
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Anexo – 12
ORIENTAÇÕES PARA OPERACIONALIZAÇÃO PROVINCIAL DA ESTRATÉGIA DE
IMPLEMENTAÇÃO DO CASO DE INVESTIMENTO SRMNIA

NOTA: Este é apenas uma primeira proposta – e em rascunho – do conjunto de orientações
que será necessário preparar
Seleccionaram-se apenas alguns temas óbvios, relacionados com: a) atenção diferencial aos
Distritos; b) gestão de recursos humanos e consumíveis críticos; c) governação.
Atenção aos Distritos prioritários para encaminhamento de recursos
Cada Província inclui:
•

alguns Distritos com maior potencial de resultados: habitualmente com mais população e
maior densidade da rede sanitária, é aonde os números de serviços e redução de
mortalidade podem ser mais facilmente atingidos;

•

outros Distritos com as piores condições em termos de existência de rede sanitária,
dispersão da população e baixas taxas de utilização: podem ser um “caso de sucesso” dado
que partem de um nível muito baixo, e mesmo as pequenas melhorias são notáveis. Mas
exigem maior investimento e podem levar a ineficiência inicial dos recursos investidos
(população dispersa e distâncias como obstáculos à utilização)

As estratégias para obter resultados em cada um dos 2 tipos de Distritos deve ser diferente. Mas, na
avaliação anual, são estes 2 tipos de Distritos que farão a diferença na avaliação global de cada
Província.
Distritos com maior potencial de resultados
Frequentemente com um Hospital Distrital e ≥ 1 CS Tipo I, que realizam, conjuntamente, mais de
60% dos partos institucionais do Distrito. População frequentemente acima dos 200.000 habitantes.
O objectivo é que se atinja a norma da OMS de 1 US com capacidade para CONEm-B para cada
100.000 habitantes, e 1 US com capacidade para CONEm-C (Hospital) para cada 500.000 habitantes.
As preocupações fundamentais são:
•

Garantir a prontidão permanente dos 2 tipos de US, incluindo cirurgia (quando houver
Hospital): requisitos mínimos de infraestrutura (água e electricidade), equipamento e
numero suficiente de profissionais qualificados (incluindo equipe cirúrgica e enfermagem
especializada em Obstetrícia e Neonatologia); meios de transporte de doentes e
comunicações com as US periféricas;

•

Apoio aos sectores de Saúde Escolar nas maiores Escolas Secundárias e Primárias (2.º Ciclo)
próximas da sede Distrital – incluindo funcionalidade, disponibilidade e apoio às escolas
pelos SAAJ: para a saúde sexual e reprodutiva nos adolescentes;

•

Insistir na monitoria da qualidade do atendimento dos partos e R-N nas US com CONEm:
estudo de óbitos e acreditação das condições de atendimento
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A preparação de investimentos em edifícios e equipamento exigem capacidade técnica nas DPS (ou
nos Governos Provinciais) para p lançamento de concursos e fiscalização de trabalhos adjudicados.
Distritos com maiores dificuldades e carências de recursos
Frequentemente, a escassa / dispersa população foi um travão histórico à instalação de mais US.
As preocupações fundamentais são:
•

Aumentar algumas US periféricas, para aproximar mais os serviços da população, MAS,
respeitando o mínimo de população dentro de um raio de 8Km: abaixo de 5000 habitantes,
mesmo um CS Tipo II terá os seus profissionais muito desaproveitados;

•

Insistir nas estratégias comunitárias (APE’s) e equipes móveis: devem ser também os
Distritos prioritários para se expandir o uso de aplicações móveis para comunicação entre as
ESMI e os APE’s, e reforçar a supervisão dos APE’s. Usar a micro-planificação do PAV e da
colocação dos APE’s para definir os pontos de visita mais eficazes das equipes móveis;

•

Fazer a máxima integração dos serviços prestados nas US fixas, para rentabilizar as
distâncias cobertas pelos utentes, para cada contacto;

•

Insistir na monitoria dos indicadores do CI, para justificar os investimentos;

NOTA: Continua a ser necessárias intervenções nos 3 níveis do sistema
(comunidade, rede periférica, US de referência):
•
•

Melhorias no Hospital Distrital não resolvem o problema da gravidez na
adolescência, nem garantem o tratamento correcto de todas as crianças com
infecções respiratórias;
Os Distritos com população dispersa têm de estar inseridos num plano
provincial de referência para US com capacidade para COEm-C

O atendimento Obstétrico e Pediátrico nos Hospital III-IV da cidade capital de Província
A eventual congestão do atendimento obstétrico e/ou pediátrico no Hospital Provincial / Central
pode gerar situações embaraçosas de perda de qualidade nos serviços e percepção negativa sobre a
eficácia dos recursos mais qualificados ali colocados.
A instalação de coordenações de Pediatria e de Obstetrícia para analisar os volumes e tipos de
atendimentos realizados pelo Hospital e US periféricas também deve apoiar na verificação de
indicadores de M&A da Estratégia Provincial – como, por exemplo, as taxas de letalidade
institucionais.
Indicadores simples podem ser medidos e analisados, particularmente para identificar sobrecarga
dos serviços hospitalares e/ou profissionais, por exemplo: número de partos por ESMI, taxa de
ocupação de camas no internamento de Pediatria.
A colocação das/os profissionais de Saúde: eficiência e carga de trabalho
Indicadores de carga de trabalho devem ser usados para definir os números de ESMI necessárias,
tanto para as Maternidades com funcionamento por turnos, como para as US mais periféricas. A
carga de trabalho deve servir para “ponderar” os números das “equipes de profissionais”
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standardisados “por tipo de US” (a base do Plano Nacional de Desenvolvimento de Recursos
Humanos de Saúde – PNDRH).
As DPS deverão usar fórmulas - ainda a definir pela DNRH/MISAU - para atribuição das “unidades de
atendimento” (UA’s) às ESMI:
•

Nas US periféricas (ESMI generalista);

•

Nas Maternidades com funcionamento por turnos

Logística de consumíveis e pequeno equipamento
Normalmente dividida entre items “vitais” e “essenciais”:
•

Os items vitais restringem-se habitualmente àqueles necessários ao funcionamento das
capacidades de referência no Hospital local. O seu fornecimento é habitualmente feito na
base de requisições – via clássica. A capacidade de gestão local de stocks é tão importante
como a gestão da cadeia de aprovisionamento, para evitar as roturas. As roturas não podem
ocorrer;

•

Os items “essenciais” podem ainda subdividir-se entre: i) aqueles que se usam na “oferta
promovida de serviços de saúde pública” (vacinas, contraceptivos), e; ii) aqueles que
atendem à procura simples (medicina curativa, AIDI).

Para os objectivos do CI, os items essenciais “de saúde pública” não devem ter rotura de stocks (um
contacto com “utilidade” falhada é um desincentivo para a procura de um serviço que pretendemos
aumentar). Felizmente, têm o suporte de mecanismos de aprovisionamento por “push”
tradicionalmente fortes.
Planos das Instituições de Formação locais e as necessidades do Plano Provincial para SRMNIA
A implementação da Estratégia para a SRMNIA requere: i) aumento do número de profissionais de
carreiras já existentes (ESMI, cirurgia, anestesiologia, instrumentação); ii) profissionais de “novas
carreiras”: ESMI especializadas em Obstetrícia e Neonatologia.
As ESMI já são formadas em todos os Centros de Formação (CdF) de saúde públicos e alguns
privados: a programação dos números anuais depende maioritariamente de decisões de cada DPS.
A formação de nível médio – especializado para cirurgia, anestesiologia e instrumentação está
limitada a alguns Institutos de Ciências de Saúde, que formam “para todo o País”: as DPS ainda têm
de negociar com o MS os números destes profissionais que lhes são atribuídos.
A formação das ESMI especializadas em Obstetrícia e Neonatologia ainda tem de aguardar todo o
processo de decisão no MS sobre a sua inclusão no novo Plano Director de RHS e desenho dos
curricula de formação. As exigências de formação poderão resultar em selecção de apenas alguns
CdF para a sua formação e negociação entre DPS e MS para os números a atribuir a cada Província.
Em resumo: cada Província / DPS tem de estimar os números necessários destas carreiras para o
reforço da sua rede sanitária periférica e de referencia e procurar obter esses números seja do CdF
local, seja dos planos nacionais realizados em CdF selecionados.
Supervisão e mentoria para as/os profissionais colocados nas US periféricas
As/os jovens recém-graduados são habitualmente colocados nas US mais periféricas: no caso das
ESMI, isso expõe-nas isoladas e despreparadas às emergências obstétricas.
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A disponibilização de recursos e tempo de profissionais qualificados para visitas de supervisão é um
investimento crítico no curto prazo, quando outras medidas de motivação e retenção rural – com
consequências financeiras – ainda não estão asseguradas. Investimento de semelhante valor é o do
incentivo à participação de membros das associações profissionais de saúde em visitas de mentoria.
Um dos maiores contribuintes potenciais para melhorias de cobertura e qualidade de serviços para a
criança é a re-organização da consulta da criança sadia. As visitas de supervisão podem servir para
consolidar essas pequenas alterações, e motivar as ESMI periféricas para o maior investimento de
tempo que essa re-organização implica.
Qualidade, gestão das US e organização da prestação de serviços
Os “obstáculos” incluídos no quadro de Monitorização e Avaliação do CI solicitam melhoria do
acompanhamento da actividade diária das US, como, por exemplo: i) o controle do uso de
consumíveis e seus stocks; ii) a redução do tempo de entrega de resultados de testes HIV; iii) a
estadia das mães e recém-nascidos por um mínimo de 24 horas nas maternidades.
Outros obstáculos solicitam acompanhamento nos SDSMAS ou DPS, como, por exemplo: i) o
acompanhamento do volume de serviços dos SAAJ; ii) o funcionamento das Comissões de Análise de
Óbitos; iii) o funcionamento dos Comités de Saúde / Co-Gestão.
Governação
A triangulação e integração de diversas fontes de dados para o cumprimento do quadro de
Monitoria e Avaliação é indispensável para a continuação do fluxo de apoios para a Estratégia para a
SRMNIA em cada Província. Terão particular significado os dados dos Distritos prioritários, para onde
são dirigidos maiores volumes de recursos.
O Sector da Educação é o parceiro imediato para o acesso à volumosa população – alvo para a saúde
sexual e reprodutiva nos adolescentes. As Escolas Secundárias – e 2.º Ciclo das Escolas Primárias –
próximas de cada sede Distrital representam uma geografia fácil de ser atingida.
Toda a actividade de estímulo à procura de serviços preventivos e de promoção de mudanças de
comportamentos se baseia na criação de um clima de respeito e confiança entre os prestadores e
utilizadores. A revitalização dos Comités de Co-Gestão pode ser facilitada com a utilização de grelhas
objectivas de informação sobre a actividade do sistema de saúde local.
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Anexo – 13
NECESSIDADES DE FORMAÇÃO “CONTÍNUA” PARA AS INTERVENÇÕES DO CASO DE
INVESTIMENTO EM SRMNIA
Ao longo da secção “Redução de barreiras na oferta e procura: para realizar as intervenções de
elevado impacto” foram sendo listadas as limitações dos conhecimentos e competências dos
profissionais de saúde para se realizarem as intervenções de alto impacto.
Espera-se que essas melhorias nos conhecimentos e competências sejam feitas na formação
graduada. Até lá, será necessário transformar as iniciativas pontuais – formação em trabalho – em
módulos de formação contínua que contribuam para a progressão na careira dos profissionais. Essa
integração progressiva deverá reduzir a potencial contribuição das múltiplas formações “em
trabalho” para o absenteísmo nos locais de trabalho.
A compilação seguinte pretende fornecer indicações para uma colaboração com a Direcção Nacional
de Recursos Humanos – Formação.
Enfermeiras de Saúde Materno-Infantil:
•

Rastreio de complicações obstétricas (na Consulta Pré-Natal e à chegada à Maternidade);

•

Manejo de complicações obstétricas e do R-N

•

Cuidados ao R-N em geral

•

IVG e cuidados post-aborto

•

Comunicação com APE’s

•

Comunicação com utentes / Jovens

•

Métodos de PF

Outros Clínicos
•

AIDI

•

Manejo de HIV

•

Supervisão dos APE’s

Técnicos de Nutrição
•

Coordenação de tarefas na comunidade

Gestão das US
•

Logísticos / farmacêuticos;

•

Administração de US
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Anexo – II
FINANCIAMENTO PREVISTO POR PARTE DE PARCEIROS PARA OS PRÓXIMOS
ANOS PARA ÁREA DE SRMNIA E SECTOR SAÚDE EM MOÇAMBIQUE
1. Informação provisionada através de encontros

AECID
Sexta-feira, 25 de Novembro de 2016, 10.00 h
Fernando Regulez e Thais Gonzalez, Health project officers
Tel: 21 309 777, E-mail: fernando.regulez@aecid.es e thais.gonzalez@aecid.es
A AECID tem uma perspectiva de financiamento anual perspectiva normalmente é anual salvo casos
específicos. Portanto as prioridades e montantes para os projectos dos próximos anos ainda não
podem ser confirmados, mas espera-se continuidade em relação as prioridades deste ano. Todas as
prioridades de financiamento do pais de 2018 para frente serão por definir, mas provavelmente
terão continuidade com as actividades dos anos anteriores.
Os overheads podem variar por cada projecto, mas no geral são acima de 9 %
A AECID tem financiado o Prosaude nos anos passados e tem perspectiva de continuar embora os
valores não estejam definidos (provavelmente 500,000 por confirmar).
As ctividades presentes
- Formação de especialistas médicos
- Apoio ao Centro de investigação de Manhica, directo e através de ONGs
- Medicus Mundi – fortalecimento da saúde primaria em Maputo e Cabo Delgado
- Foi dado apoio para a aquisição de medicamentos.
Todas as prioridades de financiamento do pais de 2018 para frente serão por definir, mas
provavelmente terão continuidade com as actividades dos anos anteriores.
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Organização Executora

Título do acordo / projecto

Início

Fim

Província

2012

2013

2014

2015

2016

2017

BILATERAL
FCSAI-Fundación Española
para la Coop. Internacional, Formacaon Médica Especializada
Salud y Política Social

(eem
branco)

(en branco) Nacional

10,000 100,926

250,000

FIIAPP

Estratégia de Formação Médica Especializada

20/09/2016 20/12/2016 Nacional

63,000

Ministério da Saeud

Fundo Comum PROSAUDE II (SWAP)

01/01/2016 31/12/2016 Nacional

3,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,500,000

Fundação Manhiça

El apoyo a la investigación como herramienta hacia la cobertura sanitaria universal

01/01/2016 31/12/2016 Nacional

1,500,000 1,500,000

AECID

Proyección Necesidades de Medicamentos

50,000

50,000

(en blanco) (en blanco) Nacional

50,000 50,000

8,000

ONGs
CIC - Consejo
Interhospitalario de
Cooperación

Contribución al PAMRDC a través del enfoque de salud materna

20/12/2015 20/12/2017

Cabo
Delgado

220,000

Fundació Clínic per a la
Recerca Biomèdica

Apoyo al Centro de Investigación en Salud de Manhiça en la generación de evidencia
científica para mejorar la provisión de salud como bien público global y regional,
mediante la investigación biomédica en áreas prioritarias de salud.Mozambique

01/01/2015 31/12/2018 Nacional

625,000 625,000

625,000 625,000

Fundacao Lluis Vives

FISIAFRICA. Formación en rehabilitación funcional en África

01/02/2015 30/04/2017 Zambézia

Medicus Mundi

Maputo
fortalecimiento, promoción y defensa de los principios de atención primaria en salud 01/01/2015 31/12/2018 y Cabo
Delgado

625,000 625,000

625,000 625,000

Prosalus

Mejora y equidad de acceso a la Salud y Servicios Sociales Básicos - Boane y Namaacha 01/12/2015 01/12/2017

Maputo
Província

228,431

Universidad de Las Palmas
Formación intensiva modular para médicos de la FCS UNIZAMBEZE
de Gran Canaria

20/12/2015 20/12/2016 Tete

Formacaon de Médicos UNIZAMBEZE

07/02/2014 07/08/2016 Tete

101,450

200,000
181,000

Banco Mundial
O Banco Mundial tem dois projectos activos que irão continuar até 2017:
- HSDP até 2017 financia a melhoria da prestação de serviços a nível distrital (a maioria dos
serviços focaliza na saúde materna e infantil) incluindo a saúde comunitária com
financiamento de APEs entre outras coisas e uma componente adicional de nutrição;
- Programa de Gestão das Finanças Públicas para Resultados (PFM4RP) até 2017.
Nota-se que estes projectos são IDA. Todo o financiamento IDA (International Development
Association), é um empréstimo bonificado (para países de renda baixa) com um período de
graça de 10 anos para o pagamento e com uma taxa de juro de 0.75%.
Adicionalmente o Banco Mundial irá gerir o financiamento do GFF dedicado a Moçambique no
valor estimado de US$ 25 milhões que serão emparelhados com financiamento IDA (crédito)
estimado em US$ 80 milhões), numa proporção de 1:4 (GFF Grant/ IDA). No total serão US$
105 milhões disponíveis entre 2017 ou 2018 até 2022.
1) HSDP
O projecto iniciou em 2011 e irá continuar até 2017 com enfoque em saúde materno infantil.
Os valores reportados incluem os financiamentos da Suíça e do Canada e da Federação Russa
que co-financiam o HSDP em forma de Trust Funds. Detalhes dos desembolsos são reportados
nos ficheiros excel enviados. Ver o ficheiro excel para o desembolso.
Cobre três Provincias: Cabo Delgado, Nampula e Niassa (mas pode beneficiar outras). O
projecto inclui:
a) Actividades de “outreach” (cobre custos operacionais e de implementação de
actividades) como: vacinações, screening, atendimento de doenças comuns de
crianças, supervisão de APEs, formação de APEs, kits de medicamentos para APEs, kits
de trabalho para APEs, subsídios mensais para APEs;
b) Actividades nas unidades sanitárias incluindo: expansão da rede com mais 18 centros
de saúde tipo II, 6 em cada província inclusive de casa para pessoal 2 casas para cada
unidade sanitária construída, ambulâncias, formação de pessoal (agentes de medicina,
enfermeiras de SMI e técnicos de laboratório nos centros de formação e ISCISA em
Nampula), formação em trabalho e reciclagem de pessoal de saúde, compra de
equipamento para os centros de saúde, gestão de lixo biomédico;
c) Adicionalmente este projecto financia kits de medicamentos para APEs.
O Projecto deveria encerrar em Dezembro de 2016 mas será estendido e encerrará em
Dezembro de e 2017 sem custos adicionais. Estima-se que aproximadamente um
financiamento de US$ 5 milhões esteja disponível para cobrir actividades durante o ano de
2017. Destes 295,000 $ (1USD=70.68 portanto arredondado para 300.000 no ficheiro) são
estimados necessários para cobrir o custo dos APEs e os restantes irão cobrir os custos de
construção de centros de saúde. Os overheads do HSDP se devem essencialmente aos
pagamentos dos salários da AT da Unidade de implementação do Projecto que são
provavelmente entre 3-4%
2) Financiamento Adicional para a Nutrição HSDP 2013-2017 com componente de
nutrição (US$37 milhões)

Um financiamento adicional ao Projecto original de 2013 à 2017 dedicado à nutrição. O
projecto financia a procura de bens e produtos de nutrição (vitaminas, integradores,
micronutrientes, equipamento antropométrico). Estes podem ser identificados nos ficheiros de
excel com os gastos do Misau-Ugea e da Unicef.
Cobre principalmente as províncias de Cabo Delgado Niassa, Nampula, mas é possível que
outras províncias se beneficiam de alguns nutrientes e equipamento, contudo o grosso do
apoio foi para aquelas três províncias do Norte.
O projecto também financiou a formação de técnicos de nutrição, o estudo de linha de base e
assistência técnica a nível central e em cada província para apoiar a implementação das
actividades de nutrição.
3 ONGs foram contratadas para implementar a parte do projecto que inclui intervenção de
nutrição baseada na comunidade: 1) AgaKhan em Cabo Delgado, 2) Save the Children em
Nampula, 3) ADPP em Niassa. Os contratos destas organizações são com base no desempenho.
Os pagamentos dos contratos são condicionados ao alcance de indicadores pré-definidos. A
verificação e validação dos indicadores foi sub contratadas a um agente de verificação
independente (AVI) que no caso vertente é a Delloite & Touche.
O Projecto apoiou o SETSAN a completar o estudo sobre segurança alimentar. Assim o projecto
financiou o levantamento de dados nas três províncias alvo do Projecto. O valor deste estudos
foi estimado em cerca de US$210,000. O SETSAN está dependente do Ministério da Agricultura
mas integra representantes de outros ministérios que contribuem para a nutrição
O valor total para 2017 desta componente de nutrição e’ estimado em 4 milhões para 2017,
com um a estimativa de overheads de 5%.

Apoio futuro
O Banco Mundial prevê um apoio futuro de 105 milhões de USD para 5 anos entre 2018 e 2022
cuja redistribuição por actividades específicas será determinada durante o período de
preparação do Projecto. Este apoio será focado na área de Saúde Reprodutiva, Materna,
Neonatal, Infantil e do Adolescente e Nutrição. O valor total do Projecto será financiado pelo
IDA (US$80.0 milhões) e o GFF Multi-Donor Trust Fund (US$25 milhões)
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Canada – Global Affairs Canada
As actividades da cooperação canadiana têm enfoque na água e saneamento. Canadá tem
interesse na organização e apoio na área de SRMNIA, e especificamente em organizar
mecanismos de prestação de contas. Em Dezembro o Canadá realizou a revisão da ajuda
internacional, mas o interesse em saúde materna e infantil irá permanecer.
O Canadá já desembolsou CAD$182 milhões ao Prosaude II desde que firmamos nosso acordo.

Há projectos adicionais:
1. CRVS (Registo civil e estatísticas vitais) foram desembolsados CAD$19.5 milhões junto a
UNICEF, na qualidade de agência implementadora em colaboração com a OMS e trabalhando
com o Ministério da Justiça. CAD$9 milhões foram desembolsados em 2016 e CAD$10.5
milhões serão desembolsados em 2017 (as áreas de despesa serão reportadas pela OMS e
UNICEF). Todos os fundos desembolsados para a UNICEF; uma parte sera depois
desembolsado para a OMS em relação a parte referente a mortalidade.
2. Apoio à DPS Zambézia (CAD$5 milhões) na totalidade para a DPS Zambézia, com excepção
de alguma assistência técnica. Dos CAD$5milhões, somente CAD$2 milhões foram
desembolsados e não houve desembolso em 2016 e 2017. O desembolso é condicionado à
decisões tomadas pelo comité de direcção. Caso aconteça, haverá um desembolso de CAD$1
milhões.
3. O Projecto Mães e Adolescentes em parceria com a Plan em Nampula (CAD$13.05 milhões).
O desembolso para 2017 será provavelmente de CAD$4 milhões. (incluído no IFE) Despesas
gerais de 12%.
4. Para os projectos comunitários e de saúde em parceria com a Universidade de
Saskatchewan CAD$16.9 milhões foram recentemente aprovados e, haverá trabalho com o
Centro de Formação de Massinga. Este projecto tem enfoque na formação de recursos
humanos. O desembolso previsto para 2017 é de CAD$3.5 milhões. O projecto tem uma
duração de 5 anos e as despesas gerais estão à 9.8%.
5. O projecto de Água e saneamento rural em Inhambane termina em Março de 2017
(CAD$13.3 milhões). Em 2016 foram desembolsados CAD$482,029 e não há desembolso
previsto para 2017.
6. O projecto de maternidades nos centros de saúde em colaboração com a Jhpiego (CAD$3.3
milhões). Não houve desembolso em 2016 e não há desembolsos previstos para 2017. Haverá
potencialmente mais CAD $157,268, por verificar, para um projecto com a Jhpiego.
7. Outros projectos com ONGs
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Organização Parceira

Prazo

1

CARE Canada

2016/03/17
2020/09/30

2

Aga Khan Foundation
Canada (AKFC)

2016/03/30
2020/01/30

3

4

8

Primate's World Relief
and Development
Fund (PWRDF)
Primate's World Relief
and Development
Fund (PWRDF)
Aga Khan Foundation
Canada (AKFC)

2016/03/15
2020/03/31
2012/03/23
2017/06/30

2012/06/08
2017/12/31

Titulo do
Projecto/Número
Southern African
Nutrition Initiative –
SANI
D002000
AQCESS
D001983
All Mothers & Children
Count
D001975
Community Health and
Food Security
D0065404
Partnership for
Advancing Human
Development in Africa PAHDAA
S065022

Alocação Total ao País ………………………………………………………
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Orçamento do
país

Sector

6,971,394.54

Saúde

5,493,989.16

Saúde

5,309,223.30

Saúde

2,834,837.60

Saúde

750,000.00

Saúde

CHAI - Clinton Health Access Initiative Mozambique
A CHAI trabalha em parceria com, Irlanda, Flanders, DFID, UNICEF e UNITAID.
A maioria das áreas de trabalho são relevantes em termos de actividades de saúde materna e
da criança, e uso das tecnologia incluindo telemóvel para saúde, particularmente base de
dados e sistema de vigilância.
O financiamento previsto para 2017-2018: $5.8 milhões de USD
1) HIV/SIDA:
Medicamentos: De 2006 até 2015 esteve em carga da provisão de tudo o medicamento de
TARV pediátrico para HIV-SIDA. Este apoio foi transferido para Fundo Global em 2016.
Diagnostico: Agora o foco de trabalho de HIV/SIDA – Implementação de novas tecnologias
para testar crianças: precoce infantil e máquinas para CD4. Cobertura nacional em
coordenação
com outros parceiros.
2) Nutrição
Provisão de nutrientes a apoio de transporte de produtos até as províncias, para rotina (inclui
SAM para crianças menores de 5 anos, financiado pelo DFID 2017-2018. – Produtos de
tratamento de MAM são procurados por WFP. Cobertura Nacional.
3) Laboratório: Diagnostico Rápido
a - Diagnostico precoce infantil (DPI) SMS printers em mas de 550 centros de saúde
recebem dados de resultados de testagem DPI– Uma base de dados foi desenvolvida e
esta disponível no portal do INS.
SMS printers: Inclui 2 províncias com resultados de Tuberculose. Apoio de provisão de
SMS printers conjunto com CHAI e parceiros
b - Uso de maquina “Point of care” POC para diagnostico de
- Pré-eclampsia - estão localizados em 12 sítios, em 2017 CHAI tem financiamento
para mais 20 sitos. Se tiver financiamento pode-se fazer scaling up para mas de sítios
- DPI – EID Early infant diagnosis- scale up em progresso: objectivo 100 sitos em
2017
- CD4 - scale up finalizado –
4) Apoio da Cadeia de Distribuição Há um financiamento de DFID que esta por acabar em
2017 Sofala, Manica, Inhambane, Maputo Província, Maputo Cidade. Transição do
Apoio da Cadeia de Distribuição para outros parceiros em 2017.
5) Vacinas: reabilitação do sistema da cadeia de frio nacional: Instalação de câmaras de
frio do PAV
Desenvolvimento de novas caixas Isotérmica para distribuição de vacinas ao nível
provincial
6) Sistemas electrónicos e monitoria e avaliação
- ESMS: sistema de monitoramento de stock de medicamentos ao nível das unidades
sanitárias. Scale up em progresso com Chemonics e outros.
- Electronic patient management system (inclui mães e crianças como outros pacientes)
Boletim Epidemiológico Semanal BES - electrónico (malária, vigilância epidemiológica) em
quatros províncias – Maputo, Inhambane, Cabo Delgado e Sofala.
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Cooperação Italiana
Há três programas
1) Programa para sustenho aos recursos humanos 2009 – 2018
Misau DRH e DPS Sofala
Total 2014: 2,049,900 Euros, com financiamento restante para 2017 e 2018 de 970, 618 Euros.
O programa cobre cursos de formação para o nível médio nos Centros de formação de Beira,
Maputo e Nhamatanda, Apoio a gestão supervisão de recursos humanos e alguns estudos que
já foram implementados. Assistência técnica e equipamento
2) Prosaude: 300,000 E por ano, mas não ira continuar (ultimo desembolso em 2016)
3) Financiamento de ONGs :
a) CUAMM em Cabo Delgado
Every new born ate Janeiro 2017- apoio as unidades sanitárias em alguns distritos –
não conhecidos
b) Fratelli senza fronteire - Reparto estomatológico do Centro de Saúde de Machava II
– Maputo – Trabalho com DDS Matola
c) Medicus Mundi – Nutrição e segurança alimentar – Inhambane ate Dezembro de
2017 – Distrito de Morrumbene – partner Diocesi di Inhambane
d) Sant’ Egidio – Infância e malnutrição em Beira e Maputo – dois centros nutricionais
– em curso não se sabe quando acaba
e) Dream – prevenção de HIV-Sida em Matola, Quelimane e Sofala (Toda a Província)
Os valores dos financiamentos seriam disponíveis só contactando as ONGs uma por uma.
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DFID - UK
DFID não financia o sector através de Prosaude desde 2015.
DFID espera alinhar o financiamento com as prioridades do governo de Moçambique e
complementar o que será feito através do GFF. O caso de investimento de SRMNIA será um
instrumento importante para alinhar os recursos.
Nos próximos anos DFID irá canalizar o financiamento através de Nações Unidas (OMS, UNFPA,
UNICEF) para melhorar o SRMNIA através do reforço do Sistemas de Saúde e melhoria na
qualidade e equidade na prestação de serviços. As áreas específicas de intervenção serão por
decidir com o MISAU e outros parceiros do sector. O financiamento Total e’ de 23.5 milhões
GBP para actividades do sector de 2017 até marco de 2020.
DFID estará disponível em financiar actividades de SRMNIA entre Janeiro 2017 à Março 2020,
com vista a demonstrar com o seu financiamento como o mecanismo e a priorização de GFF
possa funcionar e depois diminuir gradualmente a sua contribuição à medida que outros
financiamentos irão entrando.
DFID está consciente que o sector tem necessidades de financiamento imediatas devido à crise
orçamental e está disponível à apoiar no momento em que o pedido seja feito de uma forma
mais estratégica.
Áreas em que o financiamento estará direccionado.
Todas as áreas estarão ligadas a SMI e o apoio estará provisionado através das Nações Unidas
1) Fortalecimento de sistema de saúde com enfâse em:
a) recursos humanos, formação inicial o continua
b) logística de medicamentos,
c) coordenação do apoio ao sector por diferentes fontes de recursos (supervisionar
o que esta a acontecer). Ajudar os esforços do MISAU para mapear o apoio e a
tomada de decisões (rever a alocação de recursos para as províncias e áreas) com
diferentes fontes de recursos a todos os níveis.
Financiamento específico para a assistência técnica nessas áreas.
2) Emergências e preparação para desastres naturais e epidemias (de acordo com a
definição, plano e orientações que a DNSP esta a desenvolver com o apoio da OMS
e agenda global para prevenção de epidemias e avaliações de surtos. Com vista à
maximizar o uso dos recursos é preciso combinar estas actividades com os desafios
enfrentados neste momento e usar estes fundos como oportunidades para
fortalecer a área de prevenção no geral.
3) Prestação de serviços
Selecção de duas ou três províncias onde o programa ira apoiar a prestação de
serviços com enfoque na melhoria de qualidade e no aumento da cobertura. Esta
abordagem ira requerer a priorização de intervenções de acordo com as
necessidades epidemiológicas em cada distrito e os recursos disponíveis para
responder a estas.
Esta componente aparece já modificada de acordo com a actualização de Abril
2017.
Apoio por outros mecanismos incluindo:
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4) Prevenção: remover as barreiras à informação e acesso ao planeamento familiar
para criar demanda, com muitas actividades de comunicação por exemplo.
Nessa área haverá uma abordagem fora do sistema com um concurso de 7 milhões
GBP lançado brevemente para iniciar com as actividades daqui à 6 meses. Haverá
pelo menos uma província coberta (ainda por escolher) que coincidirá com o apoio
que será canalizado através das Nações Unidas, e serão privilegiadas as áreas
rurais. Espera-se 20,000 novos utentes de planeamento familiar, dos quais 60%
adolescentes.
3.3 milhões GBP serão por uso interno para assistência técnica. 1 milhão GBP será usado para
avaliação externa independente (não monitoria de Nações Unidas de rotina)

Há 34.3 milhões GBP (23 + 7 + 3.3 + 1) até Março 2020 e uma percentagem pode ser para
financiar esta crise corrente do sector – por enquanto através das nações unidas (OMS UNICEF
FNUAP).
Há mais financiamento através do apoio bilateral (mais projectos que tentarão coordenar com
apoio central e bilateral). Por exemplo apoio da sede ao Fundo Global ou a GAVI Saúde..
DFID financia também CIP e Nweti na área de governação através fundos não incluídos na linha
de financiamento para a saúde. Os projectos na área de governação incluem a saúde também.
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Flandres
Correntemente há um projecto em Tete com enfoque na saúde sexual e reprodutiva e no
grupo alvo adolescentes. A Província de Tete escolhida por ter poucas ONGs e poucos
parceiros (doadores). Neste momento Flandres está a mapear os parceiros que trabalham em
Tete, com vista a ter um quadro do trabalho que já esta sendo feito na área de saúde de
adolescente. Esta será a base para elaborar com mais detalhe as actividades nesta área nos
próximos anos.
Para os próximos 5 anos (2017 até 2021) haverá um total 25 milhões de Euros.
10 milhões serão destinados ao Prosaude (2 milhões de Euros por ano para 5 anos)
Os 15 milhões restantes serão repartidos entre alguns projectos já em curso e outros novos.
1) Saúde sexual e reprodutiva: 5 milhões em 5 anos, dos quais:
- ONG CUAMM (Tete, só Tete Mutarara e Angonia) 5 anos: 2 milhões (400,000 x 5
anos) para a provisão de serviços de saúde. O projecto inclui apoio aos serviços de
SAAJ e saúde sexual e reprodutiva para adolescentes.
- Action Aid na saude sexual e reprodutiva dos adolescents ( 400 000 euro x 3anos –
cofinanciado com Catalunya)
- Pathfinder (250 000 euro) is also one of our projects and works on capacity building
of local NGO’s ( Maputo and Tete)
2) Recursos humanos 4.5 milhões para 5 anos, dos quais:
- UNFPA – (Tete,) 2017 até 2020 total 1.3 milhões para capacitação de enfermeiras de
SMI, parteiras, apoio ao CF, Assistência Técnica e bolsas estudo.
3) Pesquisa 1.5 milhões de 2017 até 2019
Começar a terceira fase do programa já em curso com o INS (e que beneficia do apoio
do Instituto de Medicina Tropical de Anversa)
4) Assistência técnica
a) 1 milhão de 2017 até 2021 para assistência técnica no GTAF – Misau;
b) talvez mais 1 milhão para assistência técnica na área de recursos humanos;
c) talvez mais uma pessoa para assistência técnica em Tete (a Danida apoiava Tete
em termos de assistência técnica, as Flandres estão a avaliar se continuar este
apoio)
GFF: poderia entrar através do Prosaude que seria um mecanismo de gestão de finanças
pública com as condições necessárias e um mecanismo de coordenação aplicável para o Misau.
Seria preciso boas capacidades de coordenação e gestão e por isso Flandres acha importante
continuar a provisionar apoio para a assistência técnica.
Além destes financiamentos, há mais um financiamento para sensibilizar os adolescentes aos
seus direitos (incluindo entre outros a saúde sexual e reprodutiva) em Maputo Província. O
Total são 800,000 durante os três anos. Destes 400,000 irão para Action AID, e outros para
outras ONGS. Somente em alguns distritos serão cobertos em 2017-2019. Este projecto é em
colaboração com Catalunya.
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GAVI
Informação disponível no website: http://www.gavi.org/country/mozambique/
A informação está baseada na previsão para desembolso de vacinas de acordo com os
compromissos do plano compreensivo plurianual - plano estratégico de vacinas (Country Multi
Year Plan - CMYP) - em que há um compromisso específico por cada ano. O país prepara um
plano com as novas vacinas e o apoio preciso, apresenta o plano e uma vez que este e
aprovado os valores são incluídos no plano. Os valores são aprovados no total e depois por
cada ano.
Todo o apoio financeiro passa para o MPF e o E-sistafe (todo on-budget)

O apoio financeiro da Gavi está concentrado em cinco áreas:

1) Health System Strenghtening (apoio financeiro): 5 milhões por cada ano por 5 anos de
2015 a 2019, mas será provável uma extensão por causa das actividades ter iniciado
em April de 2016
2) Performance Based Financing (apoio financeiro): há um mecanismo para o qual se o
pais atinge os indicadores há um desembolso adicional acima do HSS grant. Em 2017
haverá um revisão das actividades implementadas em 2016 e uma decisão final sobre
fundos adicionais será tomada. É possível encontrar mais detalhe no documento
sobre PBF mechanism. Para o caso de Moçambique se aplica a regulamentação para
países com DTP3 inferior à 90%.
3) Vaccine introduction Grant (VI)2015 : Sarampo segunda dose, IPV, Rotavírus – para os
três há um valor total de 2.5 milhões e as actividades foram começadas em Setembro
e Novembro de 2015.
4) Switch Grant (para trocar o tipo de vacinas) aprovados para substituir PCV 10 2DV com
2 doses e PCV 13 4DV com 4 doses com um total de 211.000 USD em 2017
5) Foi apresentada uma proposta, para vacina combinada Sarampo-Rubella no lugar de
sarampo. O financiamento incluiria: a) cash apara apoiar a campanha em 2017 e o
próprio b) vaccine introduction Grant para apoiar a rotina de vacina com 900.000 USD
em 2017. Somente após a aprovação a vacina será introduzida (espera-se para
Outubro). Há três janelas para pedidos de subvenções (Janeiro, Maio e Setembro)
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6) Gavi tem apoiado o demonstration program da vacina de HPV em Manhica em 2014 e
2015. Um pedido para o financiamento do roll-out ao nível nacional esta em curso de
preparação e espera-se receber o apoio em 2018.
Valores de compromisso de acordo com a informação disponível no website ( Dezembro 2016)
HSS

2016

2017

2018

4,757,364

4,778,381

4,798,373
413,000

Measles

221,000

386,000

5,446,000

2,028,500

15,407,000

10,391,000

Rotavirus

5,278,500

3,604,500

IPV

2,158,000

1,895,000

Penta
Pneumo (AC 13)

4,772,000

Vaccine Introduction Grant
Nota: O plano multianual e aprovado pela Gavi, mas os valores disponibilizados são depois aprovado cada ano para
o ano seguinte.

Os financiamentos da Gavi para algumas vacinas tem que ser apoiados para um cofinanciamento do pais. Este valor foi de USD 1.8 milhões em 2016 . Os valores são calculados
com base em 0.20 USD (20 cents) por cada vacina provisionada da Gavi, com excepção do
financiamento para as campanhas e para IPV polio. Os cofinanciamentos são decididos por
cada país em base de regras da Gavi para os vários países depending on the GNI pc of
countries.
Projeções do valor de co-financiamento estimado (valores extraídos pelo website em
Dezembro 2016)
Pentavalente
PCV
Rota
HPV (Projection)
Measles 1 dose
MR 2 doses (projection)

2017
263,500
391,000
235,500
151,465
496,780

2018
716,948
694,522
463,500
165,427

2019
730,242
747,654
454,435
162,276

2020
743,969
761,711
462,981
166,261

2021
758,085
776,165
481,969
170,454

959,090 987,796 1,017,493 1,048,151

Nota: Projections are based on Gavi adjusted demand forecast v12, price forecast v14 and cMYP data. Country has
not formally applied for HPV national or Measles-Rubella Support. These projections do not guarantee renewal of
support or approval of country's application. Final co-financing obligations will be communicated through decision
letters

Há um outro programa de cold chain optimization platform – será o pais a decidir a cobertura
– o valor disponível será em alguns milhões de USD. Ainda por finalizar a proposta.
Adicionalmente há uns valores que são dados para partners engagement framework: em
Moçambique a: OMS, UNICEF, Village reach – com um valor total de approx 1.2 milhões de
USD para assistência técnica as actividades de 2016 e 2017 (até Março) . Fiundos adicionais
serão disponibilizado de 2017 para frente de acordo com a proposta apresentada pelo país.
Há uma full country evaluation de 2013 ate 2016 e Moçambique foi um dos países escolhidos e
esta sendo avaliado por IHME, Uni of Washinghton, U. Mondlane e HAI. O relatório de 2015 já
esta disponível. Há em programa uma extensão com ideia de avaliação de 2018 para 2020.
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Fundo Global
Informação recebida por Brigida Senete – Unidade de Fundo Global na DPC – Misau
Informação de IFE enviada por Uliane Appolinario, Program Officer Mozambique
E-mail: Uliane.Appolinario@theglobalfund.org
Informação de orçamento por cada ano da ronda 8, HIV, TB, Malaria recebido por
Brigida Senete, Assistente Financeira da Unidade de Gestão do Fundo Global – MISAU-DPC
E-mail: brigida.ugfg@gmail.com

O Fundo Global cobre financiamento de:
- Equipamento e Logística (incluído viaturas)
- Formação no ICSM (técnicos medio) para formação de implementadores de programas
- Medicamentos (para HIV TB Malaria)
- Fortalecimento de Sistemas de Saúde:
a) Recursos Humanos, (Formação e salários),
b) Monitoria e avaliação (SIS),
c) Construções e reabilitações.
Os detalhes são incluídos nos ficheiros de orçamento de cada uma das rondas/programas.
Nota:
Os financiamentos aprovados até agora cobrem até 31 Dezembro de 2017.
Ano 1 para HIV, TB, Malaria inicia em 1 Julho de 2015.
Ano 1 para Ronda 8 de Health System Strenghtening (HSS) inicia em 1 Julho 2013 (mas o
financiamento incluído no ficheiro de 1 Janeiro 2016).
Há outras propostas em preparação.
Foram provisionados os orçamentos das rondas, mas ainda não ficaram por confirmar e incluir
estes valores nas estimativas: TB equipment pediatrico (estimado e incluído mas por conferir),
ver se há TARV pediátrico nos medicamentos HIV SIDA, e se a ronda de HSS inclui o
financiamento dos APEs. Dentro da ronda da Malária seria importante isolar os valores para
redes, testes e medicamentos. Ver quais são os financiamentos para supervisão, monitoria,
apoio á administração e campanhas dentro das varias rondas: será que são fundos/ custos que
podem ser aproveitados.
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JICA
Os projectos são no apoio a formação de pessoal de saúde
1 - Construção do Instituto de Ciências de Saúde Nacala (ainda por construir 2017 – 2018)
2 – Instituto de Ciências de Saúde de Infulene (perto do Hospital Psiquiátrico) a construção já
terminou (2016)
3 - Projecto para o Fortalecimento das Habilidades Pedagógicas e Técnicas do Pessoal de Saúde
em Moçambique (ProFORSA II: 2016 - 2019)
Três (3) províncias piloto : Nampula, Zambézia, Inhambane
Departamento de Contraparte: Departamento de Formação, DRH
Resultado 1: Núcleo Central de Formação Contínua seja fortalecido e estabelecido ao
Nível Provincial
Resultado 2: Prática de Cuidados Humanizados a Mulher e Criança nas Unidades
Sanitárias (US) seja Fortalecida e Reforçada Formação Pedagógica Contínua nas IDF’s
com maior enfoque em Saúde Materna Infantil (SMI)
18 Unidades Sanitárias modelos nas 3 províncias pilotos: Peritos da JICA incluída
professores da Universidade de São Paulo do Brasil e profissionais da Hospital Sofia
Feldman irão dar apoio técnico – Equipamento básico clinico provisionado e serão
capacitadas enfermeiras de SMI (incluído tutores de estagio) das 18 US para depois
formar outros com o apoio do Nucleão Provincial de Formação Contínua.
Resultado 3: Sistema de monitoria e avaliação educacional nacional sejam fortalecidos.
Os valores são reportados no IFE já preenchido e enviado.
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Irish- AID - Irlanda
Segunda-feira dia 28 de Novembro, 10.00 horas
Jonas Chambule, Health Programme Advisor
Jonas.Chambule@dfa.ie, tel: + 258 21 491440 (Ext 566)

O ciclo de 2012 – 2016 foi estendido para 2017. Um novo ciclo de 2018 para 2020 (ou 2022)
ainda esta sendo desenvolvido.
Neste ciclo o apoio da Irlanda ao sector saúde é constituído por uma modalidade mista, apoio
directo ao nível central através do PROSAUDE e ao nível das províncias destinado as Direcções
provinciais de Saúde de Niassa e Inhambane ambas pela Conta Única do Tesouro, CUT.

Prosaude
10 milhões de euro para 2016 – processos de desembolso em curso
10 milhões de euro para 2017
Apoio directo à Inhambane
Formação do pessoal de nutrição área clinica de nível médio – instituições de formação
Envolvimento de actores não estatais – Community Based Organizations – financiam com
autonomia
DPS: saúde publica, cuidados primários, incentivos (?), actividades na comunidade
Desembolso previsto em 2017:
- 150,000 Euros a cada uma das DPS (Niassa e Inhambane)
- 150,000 Euros para Inhambane através community based organizations (10 – 11 CBO ao nível
de distrito) São cobertos todos os distritos menos Inhassoro e Mabote
Apoio directo à Niassa
Cuidados de saúde primários
Desenvolvimento de plano de infra-estruturas
Acordo com ONGs
Agentes comunitários – rede – aconselhamento e testagem de HIV – Macanhelas e Lago
principalmente mas outras também
Estas organizações nasceram com HIV sida apoio ao CNCS para melhorar a aderência à TARV
Outras actividades foram se acrescentando
Para as províncias poderia ter mais estudos de execução
Cada novidade nos programas afecta equipe de centros de saúde
Desembolsos previstos para 2017:
- 300,000 Euros à DPS para brigadas moveis, formação de nutricionistas (curso técnico de
nutrição), reabilitação de maternidades e centros de saúde de nível primário
De 2018 a seguir ainda não há indicação de modalidade de apoio que será mista com reforço
da capacidade
Desenvolvimento de Infraestruturas, construçaõ, rehabilitação e apetrechamento ( Centros de
Saúde, Maternidades, Hospital Distritais e Provincial, Casas para Pessoal de Saúde, Depisitos
de Medicamentos)
Revisão e elaboração do novo Plano Estratégico de Desenvolvimento da Rede Sanitária na
Provincia do Niassa, 2014-2020
130

Formação de Quadros de Saúde(Técnicos de Nutrição (médio), Enfermeiras de Saúde MaternoInfantil, Técnicos de Medicina , Gestores Distritais de Saúde)
Estudo sobre Práticas Socio-Culturais de Nutrição (Incluindo capacitação de pontos focais
distritias de Nutrição)
Desenvolvimento da Ligação entre os Serviços de Saúde e a Comunidade (Comissão Diocesana
de Saúde, Igreja Anglicana, Capacitação dos Comités de Saúde e das comunidades, Agentes
Comunitários de Saúde, Fortalecimento do programa de Brigadas Móveis, Meios Circulantes,
Formação de pessoal)
Envolvimento de Actores não estatais para divulgação de mensages chave sobre Saúde
(Desenvolvimento de mecanismos articulação com as ONGs nacionais e Locais, Divulgação de
messagens Chave, Desenvolvimento de um pacote básico de Cuidados de Saúde – Niassa)
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NAIMA
Nota de introdução:
Recomenda-se a publicação da NAIMA de Janeiro 2016: “Catalogo das ONGs Internacionais do
Sector da Saúde”, 3ª edição, Dezembro de 2015, Maputo, para a identificação das ONGs que
trabalham nas diferentes áreas. Depois de ter recebido a explicação do Dr. Alain, o
mapeamento das ONG activas na área de SSRMNIA em anexo ao mapeamento de recursos é
baseado nessa publicação.

Informação adicional/ complementar ao catálogo das ONGs.
Não todas as ONGs internacionais são parte da NAIMA. Por exemplo, ONGS como John
Hopkins, CHAI, e Arquitectos sem fronteiras em Inhambane, que apoia qualidade de dados,
não estão incluídas.
A NAIMA tem coordenação nacional, mas existem também pontos focais das ONGs ao nível
provincial (ver catalogo).
Assinala-se a presencia de outros grupos, além da NAIMA, como a AMODEFA, uma organização
nacional que trabalha organizações nacionais, ou a INGO, um grupo de trabalho com enfoque
na coordenação nas emergências, as áreas de governação, água, educação e advocacia. Existe
também um grupo de ONGs da Pepfar em que por exemplo a CDC participa.
Há também organizações da sociedade civil e redes que desenvolvem um papel importante,
mas não são directamente relacionadas com a NAIMA. Por exemplo: Nweti e CIP para a
sociedade civil, PLASOC como rede da sociedade civil que inclui por exemplo Coalizão,
AMODEFA e Nweti.
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Netherland
A Embaixada do Reino dos Países Baixos (EKN) em Maputo como agência bilateral é um doador
pelo que não implementa projectos.
Devido às questões relacionadas à crise da dívida os 8 milhões de Euros que estavam
planificados para o PROSAUDE para o ano de 2016 não foram desembolsados.
Os Países Baixos têm vindo a colaborar com o sector da Saúde, como parceiro de
desenvolvimento, há mais de 20 anos. Como o Governo dos Países Baixos pretende continuar a
assegurar o avanço dos Direitos Sexuais e Reprodutivos da população Moçambicana decidiu
utilizar pelo menos metade do valor do PROSAUDE em Moçambique. Esses 4 milhões de Euros
foram canalizados através de um parceiro com quem a EKN já trabalhamos há muitos anos,
que é o PSI. Esta organização poderá utilizar estes fundos até 1 Outubro de 2017. Estes
recursos serão utilizados para apoiar o alcance dos nossos objectivos que é o de se melhorar o
acesso aos Serviços de Saúde Sexual e Reprodutiva. O PSI para além do social-marketing
trabalha em estreita colaboração com o MISAU no SNS, apoiando as unidades sanitário do
sistema público com objectivo de criar mais oportunidades na prestação de informação e
aconselhamento nas áreas do Planeamento Familiar e Cuidados Pós Aborto e aborto seguro.
Para além disso trabalha com o objectivo de aumentar a disponibilidade de bens e produtos,
tais como anticonceptivos e preservativos gratuitos, micronutrientes para combate à
malnutrição infantil, desinfecção e tratamento da água. Tem actividades ligadas ao treino e
capacitação em trabalho de modo a que se possa fornecer melhores serviço, e acesso ao
aborto seguro. Desde o ano passado que está sendo implementado um piloto na área do
Planeamento Familiar em Maleíce que duplicou o número de novas utentes no uso de
anticonceptivos. O financiamento ao PSI, durante cerca de 3 anos teve um financiamento
conjunto da EKN como a Danida e o DFID em Delegated Co-operation.
A EKN também apoia actividades de âmbito regional (países da região da SADC) na
componente do HIV/SIDA tem projectos de:
1) Apoio as organizações de sex workers para reduzir a violência – trabalho com
pthfinder
2) Apoio as famílias de mineiros e migrantes particularmente nas zonas fronteiriças.
3) Blue Boxes ou Road Side Wellness Centers implementados pelo North Star Alliance
(http://www.northstar-alliance.org/) nas grandes ruas – apoios aos viajantes
(camionistas) , mas também as comunidades locais vizinhas aos locais onde os
motoristas de longo curso param para descanso e refeições.
4) Tratamento de HIV para adolescentes e jovens vivendo com HIV SIDA – treino de
trabalhadores de saúde sobre saúde de adolescente – trabalho na comunidade para
educação e peer-education
5) Apoio aos activistas nas unidades sanitárias públicas para trabalho na área de saúde
reprodutiva e sexual
6) Advocacia para direitos humanos incluído saúde
Para além das actividades acima listadas na região SADC, outras 3 novas actividades que foram
lançadas a 30 de Setembro de 2016. Estas actividades terão como grupo alvo os adolescentes e
jovens, população chave, como prisioneiros, trabalhadoras de sexo e emigrantes.
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Há interesse para GFF e para public private partnership. Decisões sobre onde canalizar
financiamento que era para o PROSAUDE serão tomadas na segunda metade de 2017 (1
Setembro)
Visão de GFF como mecanismo para financiamento por resultados. Será importante que a
unidade de gestão de GFF seja bem organizada e com mecanismos transparentes.
O resumo dos financiamentos disponibilizados é apresentado abaixo. Na base destes foram
actualizados os valores apresentados para os anos 2016 e seguintes. Somente os
financiamentos directos de ORIO e PSI foram incluídos com uma estimativa de valor constante
ao longo dos anos.
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Apoio da Embaixada dos Países Baixos ao Sector da Saúde em Moçambique e na Região da SADC

Nr.

Organizaçã
o
Implement
adora

Nome do
Projecto

Países Abrangidos

Área
Geográfica

População Beneficiada

Data de
Início

Data de
Término

Volume
Financeiro
(Euros)

Fim 2016

32,000,000

Fim 2020

16,353,000

ÂMBITO BILATERAL
01Janeiro2012
01Outubro2016

1

Ministério
da Saúde

PROSAUDE

Moçambique

Nacional

População total

2

PSI

Marketing
Social para a
Saude

Moçambique

Nacional

Homens e Mulheres dos 15 - 49 anos de
idade

3

UNFPA

Geração BIZ

Moçambique

Maputo e
Zambézia

Adolescentes e jovens, entre os 10 - 24
anos de idade, das áreas urbanas e periurbanas

01Novembr
o-2013

Fim 2017

3,000,000

ORIO

Construção de
dois Hospitais
de Nível II em
Sofala

Moçambique

Cidade da
Beira e
Distrito de
Marromeu

População total da Província de Sofala

2013

2019

12,000,000

4

ÂMBITO REGIONAL

1

2

Aids Fonds

"Mãos Fora
das
Trabalhadoras
de Sexo!"
(Hands Off!)

Moçambique,
Botswana,
Namíbia, Africa do
Sul, Zimbabwé

Nacional

Trabalhadoras de Sexo

1Dezembr
o-2014

Fim 2019

4,407,436

IOM

Programa com
foco em
TB/HIV para
os Mineiros da
Região

Moçambique,
Lesoto,
Swazilândia

Nacional

20.000 emigrantes mineiros, suas famílias
e comunidades em redor afectadas

1Dezembr
o-2012

Fim 2016

5,000,000

3

4

North Star
Alliance

UNODC

Alvos Móveis
(Clinicas nas
Estradas
transfronteiriç
as de longo
curso)

Moçambique,
Botswana,
Malawi, Africa do
Sul, Swazilândia,
Zimbabwé e
Zâmbia

Estradas
transfronte
iriças de
longo
curso

Roadside Wellness Centre para
camionistas, trabalhadoras do sexo e
comunidade

01Janeiro2010

Fim 2016

5,750,000

HIV/SIDA nas
Prisões

Moçambique,
Malawi, Namíbia
Swazilandia,
Tanzania,
Zambia, Angola,
Lesotho,
Zimbabwé

Nacional

Prisioneiros

1Dezembr
o-2012

Fim 2016

3,850,000

NOVOS PROGRAMAS AMBITO REGIONAL

5

IOM com
Save the
Children e
Wits School
of Public
Health

HIV & SRHR
Knows no
Borders

Moçambique,
Malawi,
Swazilandia,
Zambia, Lesotho,

Border
towns
Ressano
Garcia,
Cassacatiz
a, Chokwe

Migrantes e jovens e trabalhadores do
sexo

1
Outubro
2016

Fim 2020

11,000,000

6

Internation
al HIV/aids
Alliance
com
REPPSI,
PATA,
Young
Positives

READY
(Resilient,
Empowered
Adolescents
and Young
People)

Moçambique,
Africa do Sul,
Swazilandia,
Tanzania,
Zimbabwé

Nacional

30,000 Adolescentes e jovens HIV
positivas

1
Outubro
2016

Fim 2020

9,535,615

7

UNDP com
AMSHeR
& HEARD
University
of
KwaZuluNatal.

Linking Policy
and
Programming
to reduce HIV
for young key
populations

Moçambique,
Angola, Zambia,
Madagascar,
Zimbabwé

Nacional

Jovens população chave

1
Outubro
2016

Fim 2020

7,406,000
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SDC Cooperação Suíça
SDC financia três áreas principais: Governação, Rendimento e desenvolvimento, Saúde (28
milhões CHF entre 2012-2016).
Até este ano SDC financia na área de WASH (água, saneamento e higiene) através de apoio ao
Ministério de Obras Publicas. Mas mesmo sendo o financiamento canalizado para o Min Obras
Publicas é de particular interesse para a saúde porque inclui:
- Mantimento da água nos postos de saúde
- Água e saneamento nas comunidades
- Melhoria e aumento de saneamento (toilet, sanitários e latrinas)
- Gestão de lixo de unidades sanitárias
- Electricidade nas unidades sanitárias
Na nova estratégia da SDC esta área poderia ser passada para a saúde.
Nova estratégia do pais para 2017 – 2020 está sendo elaborada, mas ainda não foi aprovada.
Financiamento para 2017 – 2020 é previsto em 35 milhões CHF por ser confirmado
Será direccionado para:
- Prosaude (CHF 3.030.000 por ano para três anos)
- Cabo Delgado
- Qualidade de serviços básicos de saúde com enfoque na água e saneamento - Focus on Wash.
Há um enfoque transversal sobre:
- reforço de sistemas locais de prestação de serviços de saúde de qualidade com equidade e
atenção as polpações rurais;
- governação e gestão financeira (por isso os recursos são direccionados através do Prosaude
que bem como os que são direccionados para as províncias são on cut).
A Província de interesse e’ Cabo Delgado com enfoque em três distritos prioritários: Ancuabe,
Chiure, Montepuez. Nas actividades é incluído por em bom funcionamento todas as
maternidades nos distritos incluindo trabalho nas infra-estruturas e grandes equipamentos.
Apoio a’ ONG Vivanana – usa tecnologia para trabalhar na comunidade com “brigadas móveis”
– Ira cobrir um número de distritos, mas não todos. Haverá atenção a sustentabilidade e ao
nível provincial.
Financia neste momento o programa de HSDP através do Banco Mundial que apoia os
trabalhadores de saúde comunitários. Mais informação disponibilizada pelo Banco Mundial.
Há dois projectos sobre água e saneamento (Progotas fundo de investimento do Ministério das
Obras Publicas). O enfoque é em Niassa e Nampula, mas não todos em os distritos, pode-se
alinhar com a saúde incluindo por agua nas unidades sanitárias.
Há intenção para 2017-2020 de poder transferir esta área para o domínio da saúde.
GFF é percebido come um novo mecanismo de financiamento que estimule a eficiência da
ajuda e que pode ser canalizado através de Prosaude e fortalece-lo com mais atenção na
criação de capacidade para o sector.

OMS
Silvia Bignamini e Alicia Carbonell
E-mail: bignaminis@who.int , carbonella@who.int

A OMS tem um ciclo de planificação bi-anual. Presente e’ de 2016-2017.
Há alguns projectos cujo financiamento e’ planificado para um prazo mais prolongado, mas as
alocações para catividades ainda não estão definidas.

A informação sobre as actividades e financiamentos da OMS foram provisionadas por e-mail,
através do preenchimento da folha do IFE.
A OMS tem as seguintes actividades planificadas para os próximos anos
- CRVS (Civil Registration and Vital Statistics) para as actividades da saúde com financiamento
do Canada através da UNICEF e OMS. A OMS gere o financiamento deste projecto para a
componente saúde. Há uma contribuição para CRVS através da UNICEF com o Ministério da
Justiça.
- Apoio ao GITEV (Grupo Interministerial de Estatísticas Vitais) e ao INE (assistência técnica da
Universidade de Toronto, Centre for Global Health Research). Este projecto não e de interesse
directo para o MISAU.
- UM projecto (com UNFPA/KIMCHI/Korea) que contribui para à redução da mortalidade
materna e neonatal em Cabo Delgado que ira continuar até 2018.
- Mais três projectos na aérea de vigilância epidemiológica financiados através do GAVI – Grant
HSS e consistem principalmente na vigilância da polio.

A OMS provisionou detalhe de financiamento desembolsado exclusivamente através do MISAU
e DPSs num mapa que será usado para finalizar o orçamento de 2017.
As actividades e os valores planificados são reportados no mapa.
Estes valores são o reportado no Anexo do IV do mapeamento de recursos.
O mapa não é exaustivo de todos os financiamentos para saúde por parte da OMS, mas só os
que beneficiam directamente o sector publico.
Há algumas actividades para os quais foram planificados financiamentos mas os valores ainda
não foram provisionados.
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Financiamento OMS para MISAU e DPSs
Programa de
Saúde

Área das intervenções

2016

Estratégia Red/CED

PAV

Vigilância
Epidemiológica

2017
Planificado

$40,000

Direcção
Nacional/DPS
Inclui DNSP e DPSs

$0

Espera
confirmação
do HQ
(cerca de
1.500.000
dólares)

Formação e outras actividades de PAV/GAVI

$105,954

$650,118

Inclui DNSP e DPSs

Certificação para erradicação da poliomielite e
eliminação do sarampo

$779,604

$685,475

Inclui DNSP e DPSs

Vigilância das doenças cobertas pelas novas vacinas

$159,245

$211,331

Inclui DNSP e DPSs

Apoio aos Comités de Auditoria das Mortes
maternas, perinatais e neonatais

$150,000

$100,000

Comités de
auditoria das
mortes maternas e
neonatais

$0

$10,000

DNSP

$8,000

$10,000

DNSP

Monitoria do uso dos novos livros de registo e fichas
resumo

$80,000

$30,000

DNSP

Formação para prevenção das mortes neonatais e
infantis

$50,000

$50,000

DNSP e DPSs

melhoria de qualidade dos cuidados neonatais e
infantis

$50,000

$50,000

DNSP e DPSs

Apoio para saúde do adolescente

$30,000

$10,000

DNSP

Introdução das novas vacinas

Monitoria da integração do PF nos serviços TARV
Apoio ao PTV
Formação de Parteiras Tradicionais para promoção
de parto seguro
Saúde
Reprodutiva,
Materna e
Neonatal

Formação de COEB
Actividades de Advocacia para o PF
Formação em exercício de provedores de saúde em
técnicas de PF
Monitoria e Supervisão
Apoio a distribuição comunitária de anticonceptivos
através dos APEs
Apoio a aquisição de material medico cirúrgico para
área Saúde Reprodutiva

Saúde neonatal,
Infantil e
Adolescente

Formação de provedores de saúde para a provisão
de serviços de SSRAAJ quer nos SAAJs específicos ou
serviços horizontalizados.

Nutrição

Apoio para M&A

$45,000

DNSP (reprodução
de livros de CCS)

promoção da alimentação infantil e dietas saudaveis

$10,000

DNSP

mecanismos de coordenação

$5,000

DNSP

Intervencoes IEC nas comunidades e em escolas
Promoção de
saúde

Saúde
ambiental
HIV/SIDA e ITS

Accao multi-sectorial para controlo do tabaco

$10,000

$10,000

$200,000

$200,000

$0

$10,000

Operacionalização da Estratégia de Promoção de
saúde, componente PF.
Mudanças climáticas (formação)
Indústria extractiva (avaliação de impacto)
Revisão do plano de circuncisão voluntária
masculina e plano acelerado do HIV
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DNSP (Viagens e
perdiem)

Revisão do plano de ITS, Disseminação de
recomendações para TARV, hepatites viral e ITS

$20,000

$26,000

Apoiar o estudo de prevalência das ITS

$0

$0

Actualizar ferramentas de M&A para TARV

$0

$0

$10,000

$10,000

$0

$0

DNSP

Actualização da estratégia
TB

TB MDR

DNSP

TB Infantil
Controlo de qualidade dos laboratórios
Elaboração do novo plano estratégico do PNCM
Iniciativas transfronteiriças (colaboração)
M&A e vigilância

$45,000
$0
$10,000

estudos de eficácia terapêutica

DNSP

$10,000

Inclui compra de
caixas de madeiras
para conservacao de
medicamentos e
visitas de supervisao

Malaria
apoio ao programa APEs (iCCM)

$50,000

estudos de resistência aos insecticidas

Doenças
Tropicais
negligenciadas

$90,000

$225,000

$47 000

$50,000

Campanhas de tratamento massivo
Formação
mobilização de fundos

Emergências e
regulamento
sanitário
internacional

Doenças
cronicas Não
Transmissíveis

DNSP

$0

coordenação e liderança

Inclui equipamento
para 8 insectários
(adquisição pela
OMS)
Viagens e perdiem e
apoio em
medicamentos de
AFRO
Inclui nível central e
DPSs (Tete e
Nampula)

$313,926

piloto de vacinação contra a cólera
Formação no Pacote Mínimo Pacote de Serviço
Mínimo Inicial para Saúde Reprodutiva em Situações
de Crise
Diabetes, hipertensão, cancro nos cuidados de
saúde primários
elaboração do plano multissectorial

$35,000

$50,000

DNSP

$228 304

$200,000

DNSP e DPS (inclui
viagens e perdiem)

Disseminação do estudo STEPS
Saúde Mental

Violência e
Trauma
Deficiência e
Reabilitação

Epilepsia nos cuidados de saúde primários
Prevenção do consumo de álcool e drogas
Atendimento de emergência as vítimas de acidentes
e outros traumas
resposta integrada as vitimas de violência (mulher,
criança e idoso)
Elaboração da estratégia de prevenção e
reabilitação da pessoa com deficiência

Sistema de
saúde
Género
Equidade e
Direitos
Humanos
Sistema de
Informacao
Financiamento

Área das intervenções

Elaboração da Estratégia GER e formação

Estatísticas Vitais
Finalização e disseminação da Estratégia
CNS 2014-15
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DNSP e DNAM
(inclui viagens e
perdiem)

$21 680

$0

$10,000

DNSP

2016

2017
Planificado

$8,000

$15,000

DNAM

$240,000

$260,000

DPC

Direcção
Nacional/DPS

DPC

Formação sobre ferramenta de custeio de
programas de saude
Padroes de qualidade da formacao inicial (com
enfoque nas IdFs de Cabo Delgado e Sofala)
RHS

reunioes ORHS e grupo tecnico de trabalho
Bolsas pos graduacao (mestrado em saude publica)/
2 pessoas

DRH e DPS Cabo
Delgado (Kimchi)

$100,000
$5,000

$10,000

DRH

$0

$0

DRH

plano de accao e normas para prescricao racional de
antimicrobianos
revisao da legislacao da area farmaceutica

Medicamentos

Departamento
Farmaceutico

$25,000

desenvolvimento de instrumentos legais para
medicina tradicional
Aquisicamo de Contraceptivos e Medicamentos
Essenciais de SR
Aquisicao de Kits de Saúde Reprodutiva para
situações de emergência
Apoio ao Sistema Logístico de medicamentos
Apoio ao Observatório Nacional de saúde

Pesquisa em
saúde

INS

Biblioteca Virtual de saúde de Moçambique

$16,000

$4,000

Formação em pesquisa

INS
INS

Avaliação da disponibilidade de Medicamentos
vitais/ essenciais de SM e SSR

Financiamento da GAVI gerido pela OMS
2016 Budget
Budgeted (USD)

Spent (USD)

Balance (USD)

Polio - (MISAU e Prov)

865,079.00

779,604.00

85,475.00

OCV campaign/Outbreak response (MISAU e Prov)

365,358.00

190,107.00

175,251.00

PEF/ TCA 2016 (MISAU e Prov)

201,072.00

105,954.00

95,118.00

Rotavirus Surveillance (INS)

90,000.00

67,871.00

22,129.00

Hib Surveillance (INS)

10,576.00

10,387.00

189.00

Emergency & IHR (MISAU e Prov)

250,000.00

123,819.00

126,181.00

Influenza Pandemica (INS)

170,000.00

80,987.00

89,013.00

1,952,085.00

1,358,729.00

593,356.00

2017 Budget
PEF / TCA 2017

555,000.00

-

555,000.00

Polio

600,000.00

-

600,000.00

90,000.00

-

90,000.00

-

10,000.00

Rotavirus
Hib
Influenza Pandemica (INS)

10,000.00
170,000.00

80,987.00

89,013.00

1,425,000.00

80,987.00

1,344,013.00
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UNFPA
O UNFPA iniciou um novo de programa 2017-2020 mas alguns projectos já iniciaram no ciclo
anterior e actualização de valores para 2017 (ou mais) foi reportada no IFE:
-- Financiamento à MISAU (DNSP e CMAM): o UNFPA apoia actividades para a sua
implementação a nivel central e provincial. Exemplo apoio aos Cuidados Obstétricos e
Neonatais de emergência, cuidados do aborto seguro, programa APES, Prevenção
Hemorragia Post- parto, Programa Nacional de Planeamento Familiar, Programa Nacional de
Fistula, monitoria de intervenções a nível das US e nível comunitário, entre outros. Este
projecto inclui o apoio a CMAM (actividades de apoio a gestão de medicamentos e
desembolso em espece de contraceptivos para o nível nacional) O Financiamento reportado
não inclui o apoio técnico para elaboração de estratégias, normas, protocolos etc.
- Financiamento do PSI até Junho 2017 para actividades de provisão de planeamento familiar
em Maputo Cidade, Maputo Província e Zambézia (nos distritos de Quelimane, Morrumbala,
Mocuba);
- MJD – apoio ao programa de Geração Biz ao nível central/ nacional;
- Apoio a DPS Cabo Delgado: apoio ao Sistema de vigilância e resposta de óbitos maternos,
procura de equipamento para as maternidades, formação no trabalho em planeamento
familiar, EmONC e ASRH, visitas de supervisão da província aos distritos e unidades sanitárias
com foco na saúde sexual e reprodutiva e adolescentes e jovens. Apoio aos comités de cogestão, capacitação de rádios comunitárias para advocacia de acções de planeamento
familiar, partos institucionais, GVB, prevenção de HIV e fistula obstétrica e criação de
demanda. Nesta província há também actividades de apoio a formação inicial de duas
turmas de enfermeiras de SMI nível medio;
- Apoio à DPS Nampula, com as actividades seguintes: apoio à task force de bens e produtos
para monitorar a disponibilidade de contraceptivos e medicamentos essenciais; apoio ao
Sistema de vigilância e resposta de óbitos maternos, formação no trabalho com foco no
planeamento familiar, EmONC e ASRH. Visitas de supervisão da província aos distritos e
unidades sanitárias. Apoio aos comités de co-gestão e capacitação de rádios comunitárias
para advocacia de acções de planeamento familiar, partos institucionais, GVB, prevenção de
HIV e fistula obstétrica e criação de demanda. Inclui actividades dirigidas a SSR para os AJs
no âmbito do Programa Rapariga Biz;
- Apoio à DPS Zambézia com as actividades seguintes: apoio à task force de bens e produtos
para monitorar a disponibilidade de contraceptivos e medicamentos essenciais;, formação
no trabalho, planeamento familiar, EmOC and ASRH. Visitas de supervisão da província aos
distritos e unidades sanitárias. Encontros de comités de co-gestão e capacitação de rádios
comunitárias para advocacia de acções de planeamento familiar, partos institucionais, GVB,
prevenção de HIV e fistula obstétrica e criação de demanda. A provisão de serviços de
planeamento familiar ao nível comunitário será suportada através do projecto MOBIZcom o
PSI e Coalizão da Juventude Moçambicana (COALIZAO) em colaboração com a DPS Zambézia;
Inclui actividades dirigidas a SSR para os AJs no âmbito do Programa Rapariga Biz;
- Apoio à DPS Niassa: apoio à RHCS task force para monitorar a disponibilidade de
contraceptivos e medicamentos essenciais; apoio ao Sistema de vigilância e resposta de
óbitos maternos, formação em trabalho de planeamento familiar, EmONC e ASRH. Visitas de
supervisão da província aos distritos e unidades sanitárias. Apoio aos comités de saúdepara
advocacia de acções de planeamento familiar, partos institucionais, GVB, prevenção de HIV e
fistula obstétrica e criação de demanda. Provisão de PF através de brigadas moveis, feiras de
saúde, APEs e apoio a provisão de PF nos cantos de saúde.
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- Apoio à DPS Tete: apoio à RHCS task force para monitorar a disponibilidade de
contraceptivos e medicamentos essenciais; apoio ao Sistema de vigilância e resposta de
óbitos maternos, formação no trabalho em planeamento familiar. Visitas de supervisão da
província aos distritos e unidades sanitárias. Apoio aos comités de saúde para advocacia de
acções de planeamento familiar, partos institucionais, GVB, prevenção de HIV e fistula
obstétrica e criação de demanda. Oferta de PF através de brigadas móveis e feiras de saúde
e APES.
- Amodefa: Apoio à esta ONG para melhoria do acesso à informação e serviços de saúde
reprodutiva e sexual com enfoque na provisão comunitária de planeamento familiar em
Cabo Delgado (Mocimboa da Praia, Mueda, Pemba) e Maputo Cidade; - Coalizão: Apoio à
esta ONG para melhoria do acesso à informação e serviços de saúde de jovens e
adolescentes em Nampula, Zambézia e Sofala (com enfoque nos distritos de Nampula
Cidade, Rapale, Nacala Porto, Ilha de Moçambique, Quelimane, Maganja da Costa, Pebane,
Beira);
- Forum mulher: Apoio a rede de organizações moçambicanas que defendem a igualdade de
género e os direitos humanos das mulheres Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Sofala;
- Winawana: ONG moçambicana com trabalho ao nível comunitário para aumento da
demanda de servicos de saúde. O apoio de UNFPA tem enfoque na melhoria do acesso à
informação e serviços para melhoria do acesso aos serviços de saúde sexual e reproductiva
com enfoque no planeamento familiar ao nível da comunidade em Cabo Delgado nos
distritos de Chiure, Ancuabe, Montepuez, Namuno e Balama;
- Nafeza: Apoio a dois actividades desta ONG: rede de organizações femininas da Zambézia
que se dedica à defesa dos direitos da mulher e igualdade de género com apoio específico da
UNFPA para Action for Girls Initiative com enfoque nas jovens adolescentes e Zambézia.
A actividade do UNFPA financiadas através de Coalizão, PSI, AMODFA, FDC, e Nafeza tem como
foco os adolescentes.
Até 2020 estão previstos financiamento para algumas áreas, cujos valores ainda são por
confirmar. Em geral trata-se de acções de advocacia em prol da saúde sexual e reprodutiva,
apoio técnico, desenvolvimento de estratégias e planos, etc.
-

-

-

-

Planeamento familiar: procura de contraceptivos, Formação de provedores, feiras de
saúde, integração de PF nos vários pontos de entrada na US, actividades de planeamento
familiar na comunidade e nas escolas e supervisão, com enfoque nas províncias de Cabo
Delgado, Nampula, Zambézia, Niassa e Tete;.
Saúde Materna: sistema de vigilância e resposta de óbitos maternos, cuidados obstétricos
e neonatais de emergência incluindo cuidados do aborto e fístula obstétrica. Formações,
supervisões e procura de equipamento realizadas através do MISAU e com enfoque em
Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Niassa e Tete;
Saúde sexual e reprodutiva do adolescente e do jovem: apoio aos SAAJs, feiras de saúde,
provisão do PF nas escolas secundárias, mini campanhas na comunidade, provisão através
de activistas, com enfoque em Cabo Delgado, Nampula, Zambézia e Sofala;
Apoio a formação inicial de enfermeiras de SMI em Cabo Delgado e Tete
Apoio à gestão da procura e provisão de contraceptivos e outros medicamentos em
colaboração com a CMAM e DNSP.

Nas províncias o trabalho será desenvolvido em colaboração/ coordenação com as DPS.
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União Europeia
Terça-feira dia 29 de Novembro, 11.00 horas
Sara Piccoli, Programme Officer – Nutrition & Health sector
Tel: 844115627, E-mail: sara.piccoli@eeas.europa.eu
O encontro foi por telefone para esclarecer aspectos enviados por e-mail.
Por informação: a União Europeia não prevê fundos específicos destinados ao Sector Saúde
para os próximos 5 anos. Dentro da estratégia do 11º. Fundo Europeu de Desenvolvimento
(11º FED) para Moçambique, o sector de saúde só vai beneficiar dum apoio indirecto através
do apoio programático ao orçamento geral – não estão previstos projectos específicos no
sector até 2020.
Doutro lado, em 2017 a EU lançará um novo programa de luta contra a desnutrição crónica
que vai ser implementado para a UNICEF nas províncias de Zambézia e Nampula. Ainda não
temos finalizados e bem definidos os detalhes dos pacotes de serviços nutricionais essenciais e
de intervenções «Água-Saneamento-Higiene» (18 milhões euros) que vão ser implementados
neste programa – negociações em curso.
A EU irá
No programa está previsto também um apoio (1,5 milhões euros) ao INS para reforçar a
plataforma de avaliação nacional (NEP) do INS.
IFE e actualização de projectos passados foi enviada.
Os contratos foram assinados todos em 2016 (committed) com pagamentos intercalares
previstos cada ano. Por 4 contratos nenhum pagamento foi feito até hoje
Committed
FED/2016/373-296 (EC)
Technical Assistance to the
Department of Projects of the
Planning and Cooperation
Directorate of the Ministry of
Health

09/06/2016 15/12/2017

EURONET
EUR 153,800
CONSULTING GEIE

Paid

Balance

92,280

61,520

FED/2016/372-789 (EC)
J.F.S MOCAMBIQUE
Reabilitação e melhorias dos
ENGENHARIA &
Hospitais Distritais da Manhiça 18/05/2016 03/01/2019
EUR 1,542,096
CONSTRUCAO
e de Gilé - Lote 2, Hospital de
LIMITADA
Gilé

1,542,096

FED/2016/372-778 (EC)
Reabilitação e melhorias dos
LENA ENGENHARIA
Hospitais Distritais da Manhiça 18/05/2016 03/01/2019 E CONSTRUCOES EUR 1,396,423
e de Gilé - Lote 1, Hospital da
MOCAMBIQUE
Manhiça

1,396,423

FED/2016/372-521 (EC)
CONSULTEC Fiscalização da empreitada
CONSULTORES
das obras de reabilitação e
19/05/2016 03/09/2018
ASSOCIADOS,
melhorias do Hospital Distrital
LIMITADA
de Gilé - Lote 2

EUR 122,634

122,634

FED/2016/372-520 (EC)
CONSULTEC Fiscalização da empreitada
CONSULTORES
das obras de reabilitação e
19/05/2016 03/09/2018
ASSOCIADOS,
melhorias do Hospital Distrital
LIMITADA
da Manhiça - Lote 1

EUR 111,399

111,399

Em relação aos projectos financiados para EU e implementados para ONGs no sector da saúde,
temos um projecto de monitoria comunitária dos serviços de saúde e de educação (dentro do
programa PAANE da EU):
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FED/2015/364-900
(EC)
18/09/2015 17/09/2018 CESC

Localização

Committed

GAZA
(Manjakaze,
Chibuto, Guijá)

300,000

Paid

Balance

123,195.30 176,804.70

TITLE: Ku Hinteka

EU trabalhou na coordenação de actividades intersectoriais de nutrição até 2015.
Entre os projetos implementados no passado na área de saúde havia pagamento a GIZ e
assistência técnica no Misau (departamento dos recursos humanos).
Há projectos que financiam –reabilitação e melhorias dos hospitais de Manhiça e Gilé
Em duas Províncias, Nampula e Zambézia, serão implementados projectos com dois tipos de
acções:
WASH: 10 milhões Euro NUTRIÇÃO): 8 milhões de Euro.
Os projectos serão implementados através da Unicef que trabalha ao nível de distrito e o
enfoque será em “scaling-up”” os projectos que já existem.
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UNICEF
Durante o encontro foram discutidos os objectivos deste exercício. A informação foi enviada
sucessivamente por e-mail e através do IFE.
A informação é reportada em baixo.
Financiamento de Prosaude: USD 500,000 por ano para cada ano de 2017 até 2020
O novo programa da UNICEF começa em 2017 e ira cobrir 2017-2020, e a informação foi
provisionada com valores desagregados por programa e sub-programa. Os valores são
baseados nos tectos orçamentais neste momento, mas poderão mudar de ano por ano.
A informação incluída no IFE para os anos anteriores não foi actualizada e os valores não
incluem recursos para programas multi-sectoriais.
A informação não foi desagregada por provincia, mas as províncias de interesse são Nampula e
Zambézia.
As actividades do programa são as seguintes.
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USAID
USAID cobre as áreas de HIV, SMI, TB, Malária e Nutrição
CDC tem enfoque sobre HIV/SIDA e um pouco para casos de malaria.
Sobre HIV a maioria dos fundos são do Pepfar (300 milhões USD) dos quais 40% para USAID e
60% para CDC. A USAID passou o contacto dos colegas da CDC e ficou por enviar a informação
sobre os projectos em curso. Neste momento é difícil ter a informação do financiamento pra
os próximos anos, o que haverá, mas cuja distribuição ainda não esta planificada.
A USAID enviou em Abril 2017 a lista de projectos realizados em 2016 e planificados para 2017.
Somente alguns foram incluídos em quanto outros foram julgados beneficiar sectores que
concorrem de forma muito importante para a melhoria saúde de população, mas não
beneficiam o sector de saúde em particular.
Foi enviada informação sumaria sobre os desembolsos realizados de 2013 á 2014.

USG Contribution for Health in Mozambique from 2013 to 2016 (USD)
2013

PEPFAR

OTHER HEALTH (MCH,
FP, Malaria, TB & Nutrition)
Total

2014

2015

2016

233,649,278

276,015,029

309,807,703

280,650,217

61,088,804

63,976,600

63,724,000

67,750,000

294,738,082

339,991,629

373,531,703

348,400,217
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Projectos USAID não incluídos no mapeamento de recursos para o sector de saúde e SRMNIA
Implementador

Projecto

Descrição

2016

2017

FHI 360 (ONG-I)

CAP II

Increased capacity of Mozambican CBOs, FBOs, NGOs,
networks, and associations to develop and manage effective
programs that improve the quality and coverage of HIV/AIDS
prevention, treatment, and care services

2,176,978

0

FHI 360 (ONG-I)

Service Delivery
and Support for
Orphans and
Vulnerable
Children (SDSOVC)

Improve the health, nutritional status and well-being of the
Orphans and Vulnerable Children (OVC) living in PEPFAR
defined priority districts for epidemic control. The overall objective USD
is to strengthen the capacity of families and communities to care
for and protect the children within their care.

531,866

13,392,322

ADPP Mozambique Ajuda de
Desenvolvimento de
Povo para Povo
(ONG-I)

Primary School
Retention and
Transition to
Secondary
School for
Vulnerable Girls
in Zambezia

The program aims to reduce obstacles that hamper the transition
to secondary school for girls in upper primary school (6th and 7th
grades) by offering an opportunity for them to complete primary
school and progress to the secondary level, despite their poor
USD
economic background. It also aims to support retention of
secondary school girls through community block grants (CBG) as
a substitute for cash payments.

205,284

0

Moeda

USD

World Vision (ONG-I) SCIP Zambezia

Strengthen communities to improve integrated health outcomes
in Zambezia

USD

1,691,082

1,125,165

World Education
(ONG-I)

Girls Education
CCP

To reduce the socio-economic impact of HIV/AIDS on OVC and
their caregivers by enhancing the capacity of families and
communities to support, protect, and care for OVC and
caregivers

USD

1,381,423

3,403,981

United States
Pharmacopeia
(Sector Privado)

Promoting the
Quality of
Promoting quality of medicines
Medicines (PQM)

USD

119,501

900,000

University of North
Carolina
(Universidades)

Measure
Evaluation IV

USD

0

492,210

University Research
Corporation, LLC
(Sector Privado)

ASSIST
(Applying
Science to
Strengthen and
Improve
Systems)

USD

136,167

0

Thembalethum
Development

Community
Based
Responses to
HIV/AIDS in
Mine-sending
Areas in
Mozambique

USD

180,636

Tuft University
(Universidades)

Nutrition
Inovation Lab

USD

862,561

UNDP (Agências NU)

Strengthening
HIV and GBV
Support UNDP to provide technical assistance to Mozambican
Prevention within police services to improve response to gender-based violence
the Police

USD

344,589

USD

0

ASSIST supports teams of host country providers to study the
way they implement health services, and to test changes in
implementation that might improve outcomes

Johns Hopkins
Community for
University Bloomberg Improved Health
School of Public Health Outcomes
(Universidades)
Services (CIHO)
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50,000

2,379,610

Paladium Group
(ONG-I)

Health Policy
Plus (+)

Reencontro (OSC-N)

Esperanca de
Vida

USD

0

1,453,395

USD

462,049

0

Right to Care (ONG-I) EQUIP

USD

0

1,204,662

John Snow
International, INC

USD

1,250,000

USD

1,274,478

USD

22,975,300

USD

563,763

120,427

Central mechanism, USAID brings together local small and
medium enetrprises (SMEs), donors, and social investment firms USD
to bring affordable, nutritious foods to the market.

300,000

900,000

USD

103,278

0

USD

517

350,000

USD

101,947

2,300,000

Strengthen Ministry of Women and Social Actions (MMAS)
Monitoring and Evaluation systems

USD

314,852

350,000

To increase effectiveness in health governance to achieve a
more responsive, participatory, transparent and accountable
health system through improved planning management an
budget execution…

USD

3,611,588

0

USD

0

76,000

USD

151,747

500,000

USD

217,440

250,000

Deliver Project
Task Order 4

MSIP John Snow
Mozambique
International Research
Strategic
and Training Institute
Information
(Sector Privado)
Program
John Snow
International, INC
(ONG-I)

Improve strategic information capacity of PEPFAR-funded
implementing partners

Deliver Project
Task Order 7

Strenthening
FDC - Fundacao
Health and
Desenvol. Comunidade
Social Services
(OSC-N)
System
Global Alliance for
Improved Nutrition

Provide community-based services to orphans and vulnerable
children (OVC) PLHIV & families to improve their health and
adherence to ART

GAIN
Marketplace for
Nutrition Foods

Improved adherence of PLWHAs to health services, and the
economic empowerment of OVCs and their families

Integrated
Gorongosa Restoration
Gorongosa N.
Project, INC.
Park GDA

ICF Macro (Sector
Privado)

DHS -7

IREX

Media
Strenthening
Program

Fortalecimento
do Sistema de
Jembi Health Systems
Monitoria e
NPC (Sector Privado)
Avaliacao do
MMAS

Deloitte Consulting
(Sector Privado)

Health and
Social Welfare
Systems
Strengthening
Program
(HSWSS)

DevResults (ONG-I)

DevResults

EUROSIS - Consultoria Local Capacity
e Formacao em
Development
Gestao, Lda
Task Order #2

Central mechanism to support periodic DHS, the gold-standard
survey to measure context indicators such as maternal mortality
ratio and contraceptive prevalence Currently, provide technical
and material assistance to the implementation of the national
AIDS and Malaria Indicator Survey, IMASIDA.

Capacity Building Providers to Local partners

Food Security
Innovation Lab:
Collaborative
University of California
Research on
Assets and
Market Access
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762,828

Youth Power
Action

Strengthen the capacity of families and communities to care for
and protect older OVC and to strengthen the capacity of youthheads of households to care for their younger OVC siblings

Catholic Relief
Services (ONG-I)

4 Children
(Coordinating
Comprehensive
Care for
Children)

Provide assistance to Ministry of Gender, Child and Social Action
(MGCAS) and ensure no gaps in the training courses for Social
Assistants and Infant Educators, which are crucial for quality and
USD
well-coordinated services for Orphans and Vulnerable Children
(OVCs) and their families, and vital components of Mozambique’s
PEPFAR program

Center for Disease
Control (CDC)

CDC IAA

USD

542,837

659,000

Counterpart
International

Parceria Civica
para Boa
Governacao

USD

0

300,000

FHI 360

(ONG-I)
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USD

1,334,404

1,128,530

1,900,000

2. Outra agencias contactadas

AFD – Franca
Confirmou por e-mail que não há novos projetos na saúde para os próximos três anos.
Bélgica
Não houve resposta
Catalunha
O representante saiu do Pais.
CDC
Não foi possível marcar encontro em Novembro, mas houve resposta positiva, mas não há
informação ainda. Todo o financiamento vem de Pepfar.
Danida
Fechou o escritório
JHPIEGO
A pessoa de contacto saiu do Pais.
GIZ
Apoio a outros projetos de HIV SIDA com CNCS, com enfoque a descentralização nas províncias
– apoio a resposta multissectorial do sector da saúde
Alemanha e Moçambique decidiram enfocar a colaboração sobre Educação, Governação,
Sector privado, Portanto não há financiamentos ao sector da saúde.
UNAIDS
UNAIDS trabalha com CNCS. Apoio a nível nacional sobre: Informação estratégica,
Coordenação e apoio a coordenação, Advocacia.
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3. Lista dos encontros realizados em Maputo em Novembro 2016

Organization

IFE Update

Meeting

Comments

AECID (Spanish Cooperation) X

Info provided – IFE to be sent

25.11.16 – 10:00H

AECID Escritorio

Canada

Info provided – IFE to be sent

25.11.16 – 11:00H

Escritorio

IFE to be sent / phone meeting to be set

28.11.16 – 16:00H

Contacto telephone e-mail

Info provided and IFE sent

23.11.16 – 9:15H

Escritorio CHAI

Info provided (enough to update IFE)

21.11.16 – 10:30H

Predio JAT – 3 Andar

EU

Info provided and IFE sent

29.11.16 – 10:00H

Por e-mail e telefone

Flanders Government

Info provided and IFE sent

21.11.16 – 15:30H

Hotel Avenida

Info provided and IFE can be updated

24.11.16 – 11:30H

Misau DPC

Global Fund

Info provided under revision by GF Unit

30.11.16 – 8:00H

Misau DPC

GIZ Health

Only HIV/SIDA with CNCS in education

22.11.16 – 11:00H

Telefone

Ireland

Info provided and IFE can be updated

28.11.16 – 10:00H

Escritorio Irlanda

Italian Cooperation

Info provided and IFE can be updated

22.11.16 – 14:00H

Escritorio Ambaixada

Info provided and IFE sent

22.11.16 – 08:30H

MISAU/DPC

Info provided on where NGOs work

23.11.16 – 14:00H

MISAU/DPC

Netherlands

Info provided and IFE sent

23.11.16 – 12:00H

Escritorio Netrherlands

SDC

Info provided and IFE sent

21.11.16 – 13:00H

Escritorio SDC

UNAIDS

Only work with CNCS

22.11.16 – 12:00H

MIsau/DPC

UNFPA

Info provided and IFE sent

23.11.16 – 15:45H

Escritorio UNFPA

UNICEF

Info to be sent

22.11.16 – 15:30H

Hotel Avenida

USAID

General info provided - IFE to be sent

23.11.16 – 10:15H

Escritorio USAID

WHO

Info provided and IFE sent

World Bank

Info provided and IFE sent

21.11.16 – 14:00H
30.11.16 – 9:00H

MISAU DAF

OE consolidado provided

28.11.16 – 14:00H
29.11.16 – 14:00H

CDC
Clinton Health Access Initiative
DANIDA

CLOSED

DFID

GAVI

Embassy of Japan
JICA
NAIMA

See JICA

GTAF ALBERTO MUSATTI

Telefone

29.11.16 – 10:00H

4. Lista de agências, pessoas encontradas e contactos
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Banco Mundial

AFD – Franca
Julien Darpeaux (e-mail: darpouxj@afd.fr)
AECID
Sexta-feira, 25 de Novembro de 2016, 10.00 h
Fernando Regulez e Thais Gonzalez, Health project officers
Tel: 21 309 777, E-mail: fernando.regulez@aecid.es e thais.gonzalez@aecid.es
Banco Mundial
Segunda-feira 21 de Novembro 2016, 14.00 h e Quarta-feira 30 de Novembro 2016, 9.00 h
Humberto Cossa - Especialista de Saúde
hcossa@worldbank.org
Tel: 843893593
Canada - CIDA
Sexta-feira, 25 de Novembro de 2016, 11.00 h
Peggy Thorpe, Conselheira para desenvolvimento
Tel: 00258 21499530, 843100545, e-mail: peggy.thorpe@international.gc.ca
CDC
Foi feito o contacto por e-mail e por telefone através da USAID com Oguntomilade, Adeoye
(CDC/CGH/DGHT) krg3@cdc.gov (843892333). Não foi possível marcar encontro em
Novembro, mas houve resposta positiva, mas não há informação ainda. Através do
secretariado do GFF foi feito contacto com a Dra Paula Samo Gudo por telefone. A ultima
comunicação foi com Chevane Viriato (uyt1@cdc.gov).
CHAI - Clinton Health Access Initiative Mozambique
Quarta-feira 23 Novembro 2016 , 9.00 h
Lise Ellyin, Country Director
Phone/Fax: +258.21.485.461,
Cel.: +258.82.300.9059, e-mail : lellyin@clintonhealthaccess.org
Cooperação Italiana
Terça-feira 22 de Novembro 2016, 12.30 h
Elisa Longhi
Telefone: 21491782
DFID - UK
Segunda-feira 21 de Novembro 2016, 10.30h
Etelvina Mahanjane, Health Advisor DFID Moçambique
Tel: 84 301 3603, e-mail: e-mahanjane@dfid.gov.uk
Flandres
Segunda-feira 21 de Novembro 2016, 15.00 h
Laurence De Wolf, e-mail: laurence.dewolf@flandersmoz.org
Tel: 82 496 59 26
A pessoa deixou Moçambique e foi substituída por: Kaat Matthys
(kaat.matthys@flandersmoz.org)
GAVI
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Quinta-feira, 24 de Novembro de 2016
Cyril Nogier, Senior Country Manager, Anglophone Africa Team Country Support
Tel. +41 22 909 6686 | Mobile +41 79 912 2271 | Fax +41 22 909 6554 Email: cnogier@gavi.org
Fundo Global
Informação sobre os orçamentos por ronda recebida por Brigida Senete – Unidade de Fundo
Global na DPC – Misau
Informação de IFE enviada por Uliane Appolinario, Program Officer Mozambique
E-mail: Uliane.Appolinario@theglobalfund.org
Irish- AID - Irlanda
Segunda-feira dia 28 de Novembro, 10.00 horas
Jonas Chambule, Health Programme Advisor
Jonas.Chambule@dfa.ie, tel: + 258 21 491440 (Ext 566)
JICA
Terça-feira 22 de Novembro 2016, 8.30 h
Hiroyuki HASEGAWA, Project Formulation Adviser (Social Development)
Tel: +258-21-486357 , Email: Hasegawa.Hiroyuki@jica.go.jp
NAIMA
Quarta-feira 23 Novembro 2016 , 14.00 h
Alain Kassa, Director Executivo da NAIMA
Telemóvel: +258 823013902, E-mail: coordenacao@naima.org.mz
Netherland
Quarta-feira 23 Novembro 2016 , 12.00 h
Fátima A. R. Aly, Oficial de Programas para Saúde Sexual e Reprodutiva e Direitos Sexuais e
HIV/SIDA
T +258 214 84 227, C + 258 82 281 2510, e-mail : fatima.aly@minbuza.nl
Monique Kamphuis participou no encontro.
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União Europeia
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Terça-feira dia 29 de Novembro, 11.00 horas
Sara Piccoli, Programme Officer – Nutrition & Health sector
Tel: 844115627, E-mail: sara.piccoli@eeas.europa.eu
UNFPA
Quarta-feira 23 Novembro 2016 , 16.00 h
Pilar de la Corte Molina, TA Health, UNFPA Mozambique CO
Tel: +258 824176250, e-mail: pmolina@unfpa.org
UNICEF
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Susan Albone, role
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USAID
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No encontro participou Dra Domingas Buque (dbuque@usaid.gov) responsável de finanças.
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RELATÓRIO DE MAPEAMENTO DE RECURSOS DO SECTOR DA SAÚDE NO
ÂMBITO DO APOIO DO MECANISMO DE FINANCIAMENTO GLOBAL
(GLOBAL FINANCING FACILITY – GFF) PARA TODAS AS MULHERES E
TODAS AS CRIANÇAS

Versão editada em 22 Abril de 2017.
Informação sobre financiamento externo actualizada até Abril de 2017.
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Informação sobre financiamento interno actualizada até Março de 2017.
Laura Anselmi (e-mail: l.l.anselmi@gmail.com)
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Sumario
A evolução dos recursos disponíveis nos anos 2013 – 2017 mostra um aumento progressivo do
financiamento do Sector Saúde (e das actividades de SRMNIA) pelo Orçamento do Estado,
interrompido em 2015, enquanto se reduz o volume total de financiamento externo. 29
Figura I. Financiamento sector Saúde 2013- 2017
milhões de USD

800
FE: Projectos Outras Áreas

700
600

FE: ITS e HIV/SIDA

500
FE: Projectos Áreas
SRMNIA (sem ITS e ITS e
HIV/SIDA)
FE: Prosaude

400
300
200

FI: Orçamento de Estado,
Despesa de Investimento

100
0
2013

2014

2015

2016

2017

Nota: FE=Financiamento Externo, FI= Financiamento Interno.

O exame das áreas de gastos nos anos 2013 – 2016 mostra claramente que as actividades
relacionadas com a SRMNIA constituem prioridade tanto para o Governo, através do suporte
das unidades sanitárias periféricas e da compra de medicamentos, como para os parceiros
sectoriais. Entre 65% a 83% dos financiamentos externos canalizados através de projectos foram
direccionados para as áreas relacionadas com SRMNIA - incluindo o HIV - embora só 37%-40%
desse financiamento tenha tido o sector público como implementador.
A redução do financiamento disponível tanto para intervenções específicas como para
actividades de apoio ao sistema de saúde compromete a prestação dos cuidados de saúde
relacionados com a SRMNIA.
Nota-se a ausência de financiamento para a saúde de adolescente, embora parte do
financiamento de actividades de saúde reprodutiva e materna, de ITS e HIV/SIDA, de promoção
de saúde e envolvimento comunitário tenha beneficiado os adolescentes.
Quanto aos anos futuros, estão ainda por confirmar os compromissos de muitos parceiros.
Identificaram-se cerca de 130 projectos/ linhas de financiamento reportados no Inquérito de
Fundos Externos (IFE) com financiamento sugerido para os próximos anos e com financiamento
já confirmado para 2017. Todavia muitos deles têm valores ainda a confirmar, principalmente a
partir de 2018, há financiamentos de um número limitado de parceiros ainda não confirmados,
29

Detalhes sobre as potenciais limitações relacionadas com os dados usados são descritas no
relatório. .
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e financiamentos adicionais alocados para a Saúde para os anos 2017-2022 (por um total acima
de 150 milhões de USD), mas com áreas de intervenção ainda por decidir de acordo com as
prioridades do sector que não foram contabilizados.
É útil verificar que, para 2017, são previstos aumentos de disponibilidade, tanto do Orçamento
de Estado como dos fundos do ProSaúde – ainda por confirmar a alocação dos financiamentos
de projectos substanciais (HIV, Malaria, TB) ( 30 ). Os valores incluídos na Tabela - 17, na linha
“Financiamento Externo – Projectos”, para 2017, podem atingir os 150 Milhões de US$ após
essas alocações. 31
Tabela I: Evolução prevista do financiamento disponível para o Sector Saúde, 2017
USD
2013
Financiamento do Governo

2014

2015

2016

2017

182,488,000 355,549,391 371,481,038 188,437,875 336,808,240

Despesa corrente

143,970,459 258,488,141 295,501,289 176,337,889 313,091,728

Despesa de Investimento

38,517,541

Financiamento Externo

97,061,250 75,979,748

12,099,986

23,716,513

519,237,010 388,112,894 224,033,970 247,657,909 300,948,586

Projectos

438,673,809 304,468,695 171,253,954 218,807,288 262,048,458

Prosaude

80,563,201

83,644,199 52,780,016

28,850,621

38,900,128

dos quais
Total SRMNIA

395,549,427 278,473,102 149,251,049 193,409,125 238,932,195

Total SRMNIA (sem HIV) incluindo

220,676,347 135,239,734 77,799,660 158,585,178 192,848,840

Formação e colocação do pessoal

8,461,064

12,395,724 10,192,229

3,006,469

5,447,892

Infra-estruturas de nível I e II (CS e HD)

9,768,328

2,606,936

5,362,193

6,916,220

2,120,400

Em média 18% dos financiamentos para projectos na área de SRMNIA são canalizados através
do MISAU ou DPSs. A maioria de financiamentos para projectos na área de saúde infantil (80%
em 2017), e promoção de saúde e envolvimento comunitário (75%) são canalizados através do
MISAU ou DPSs, sendo financiando para vacinas ou fundos directos as DPSs. Nas áreas de saúde
reprodutiva e materna e de nutrição cerca de 25% dos financiamentos são canalizados para o
MISAU ou DPSs. Isto pode reflectir a capacidade das ONGs implementadoras de outreach da
população.
As ONG´s internacionais são receptores e utilizadores relevantes para o financiamento “por
Projectos”. Foram identificadas 26 ONGs internacionais que trabalham na saúde materna, neo-

30

A proposta do MISAU para o cenário Fiscal de Médio Prazo prevê o crescimento das Despesas
Correntes financiadas pelo OGE para cerca de US$ 317 577 000, em 2018 e US$ 339 786 000, em 2019.
31
Os compromissos para com o ProSaúde também poderão alterar-se, em função das
negociações sobre o Memorando de Acordo entre Parceiros e Governo.
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natal e infantil em Moçambique. A maioria destas ONG’s realiza actividades num número
limitado de Províncias. 32
Nota-se uma concentração do financiamento externo nas áreas de SRMNIA, como ilustrado na
Figura I. O mapeamento de recursos, contando com financiamentos previstos mas ainda não
alocados para actividades específicas, mostra um financiamento para as actividades de SRMNIA,
acerca de 193 e 240 milhões de USD por ano em 2016 e 2017, e 37, 26, 18 e 3 milhões de USD
em 2018, 2019, 2020 e 2021 suportado através do financiamento externo para projectos (nonProsaude). Acima de 90% dos financiamentos externos para projectos será absorvido por
actividades de SRMNIA em 2017.
Tabela II: Gastos nas áreas relacionadas com a SRMNIA: como percentagem do
financiamento externo (Não-ProSaúde)
Financiamento por área (%)
2013

2014

2015

2016

2017

Total financiamento de parceiros (non-Prosaude)

100

100

100

100

100

Áreas de SRMNIA

90

91

87

88

91

Saúde Reprodutiva e Materna

14

9

11

6

11

Saúde infantil (incluindo PAV)

6

7

8

16

11

ITS e HIV/SIDA

40

47

42

16

18

Malária

4

15

8

8

3

Nutrição

1

5

8

5

6

Formação e coloc. do pessoal

2

4

6

1

2

Gestão de recursos humanos

1

1

1

0

0

10

9

13

12

9

dos quais:

Outras áreas

A maioria destes recursos será absorvida por medicamentos e cadeia de distribuição (31% em
2017), como ilustrado na Figura II. Os restantes são absorvidos por HIV/SIDA (19%), por
actividades de saúde materna e reprodutiva (12% em 2017 incluindo planeamento familiar,
supervisão "de rotina" e outras), saúde infantil (12% em 2017 incluindo vacinas e cadeia de frio),
nutrição (4% em 2017) e promoção de saúde e envolvimento comunitário (1% em 2017). Notase a presencia de financiamentos específicos para a saúde do adolescente (2% em 2017) que
não aparecia nos anos anteriores.

32

Lista conseguida por cortesia da NAIMA – Rede de Organizações que trabalham na área da
Saúde e HIV-SIDA integrada com a informação provisionada pelos parceiros sobre projectos
implementados por ONGs.
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Figura II. Financiamento externo para projectos (excluindo Prosaude) 2013-2017, total e
percentagem por área de actividade.
a) Financiamento 2013-2017, total em USD
milhões de USD
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2017

O exercício mostra um aumento do financiamento do Governo para o sector da saúde entre
2013 e 2015, particularmente para as despesas correntes. Esta tendência parece ter sido
interrompida em 2016 e poderia não continuar nos próximos anos apesar das estimativas de
necessidades crescentes reflectidas nas propostas de limites do CDFMP do sector saúde.
O aumento do financiamento interno para despesa corrente tem sido concentrado nas
afectações para o nível distrital. Ao mesmo tempo, não obstante a redução do financiamento
para investimento começaram a ser afectados recursos directamente para instituições do nível
distrital. Isto indica um nível crescente da descentralização dos recursos para o nível distrital.
Frente ao aumento do financiamento do Governo para despesas corrente, particularmente aos
níveis periféricos, o financiamento para investimentos em equipamento, manutenção e
construção de novas unidades sanitárias tem reduzido progressivamente ao nível nacional.
Ao mesmo tempo o financiamento de Prosaude, que tem tradicionalmente sustentado despesas
de funcionamento do sector nos anos anteriores, aparece também reduzir nos próximos anos.
Esta redução juntamente à potencial interrupção do aumento do orçamento do estado implica
que não só a expansão das actividades do sector, mas também o funcionamento das unidades
sanitárias e outras instituições do sector poderiam não suportadas.
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Acrónimos

CS
DAF
DPS
e-SISTAFE
GFF
GTAF
HD
HPG
IFE
MISAU
MPF
PQG
PESS
PROSAUDE
REO
SDSMAS
SRMNIA

Centros de Saúde
Direcção de Administração e Finanças
Direcção Provincial de Saúde
Sistema electrónico de Administração Financeira do Estado
Mecanismo de Financiamento Global
Grupo de trabalho de Administração e Finanças
Hospital Distrital
Health Partner Group
Inquérito dos Fundos Externos
Ministério da Saúde
Ministério de Plano e Finanças
Plano Quinquenal do Governo
Plano Estratégico do Sector Saúde
Fundo comum do sector saúde
Relatório de Execução Orçamental
Secretarias Distritais de Saúde Mulher e Acção Social
Saúde Reprodutiva Materna Neonatal Infantil
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1. Introdução
O Mecanismo de Financiamento Global (GFF) para apoiar todas mulheres e todas crianças é um
novo modelo de financiamento que congrega os recursos dos países, dos parceiros de
desenvolvimento internacionais e o do sector privado para acelerar os avanços na saúde de
mulheres e crianças. Através das plataformas de coordenação já existentes e sob a liderança dos
governos nacionais, o GFF pretende maximizar as vantagens comparativas de um amplo
conjunto de parceiros engajados no apoio ao sector saúde ao nível dos países e particularmente
na saúde reprodutiva, materna, neonatal, infantil e do adolescente (SRMNIA).
O GFF advoga um financiamento à escala, inteligente e sustentável com o objectivo de eliminar
mortes preveníveis das mães, do recém-nascido e crianças e melhorar a saúde e qualidade de
vida das mulheres, crianças e adolescentes até 2030. O financiamento à escala implica mobilizar
os recursos adicionais necessários para financiar a agenda de SRMNIA através de fontes
nacionais, internacionais, públicas e privadas de maneira coordenada.
O mapeamento de recursos apresenta uma estimativa dos recursos públicos nacionais e
internacionais disponíveis para financiar as actividades incluídas no caso de investimento de
SRMNIA de Moçambique. O mapeamento permite identificar as áreas que tem sido priorizada
em termos de financiamento e, através da comparação com o custeamento das actividades
planificadas, as áreas que ainda tem lacunas e poderão ser priorizadas na afectação de recursos
adicionais.
O mapeamento apresenta informação sobre a tendência do financiamento do sector, e
particularmente da SRMNIA, entre 2013 e 2015 com vista à contextualizar as lacunas em áreas
específicas, a capacidade de despesa e a flexibilidade de recursos. Os recursos identificados são
quantificados de acordo com o nível de detalhe da informação disponibilizada e são
discriminados por área programática, ou de intervenção, bem como por fonte de financiamento
e principal agência de implementação.

2. Fontes de financiamento, fontes de informação e colheita de informação
O mapeamento tem enfoque no financiamento direccionado ao sector saúde por parte do
Governo de Moçambique e dos doadores bilaterais e agências multilaterais.
O Financiamento do Governo de Moçambique, alocado pelo Ministério das Finanças para o
Ministério de Saúde (MISAU), as Direcções províncias de Saúde e as Secretarias Distritais de
Saúde Mulher e Acção Social, inclui fundos de receitas próprias do Governo e fundos de
doadores canalizados através do apoio orçamental directo ao Governo de Moçambique.
O Financiamento de Doadores bi- e multi-laterais, inclui fundos canalizados através de apoio
orçamental directo ao MISAU ou às Direcções Provinciais de Saúde (DPS), nomeadamente
Prosaude, bem como fundos canalizados através de outras agências internacionais e ONGs no
contexto de projectos específicos.
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O financiamento do sector privado, não canalizados através de instituições públicas nacionais
ou internacionais, não é considerado neste exercício.
2.1 Financiamento do Governo de Moçambique
A informação sobre o financiamento do Governo de Moçambique foi colhida através de
documentos existentes.
A informação sobre a despesa de 2013 até 2016 foi extraída do relatório “Mozambique Health
Public Expenditure Review 2009 – 2013” e conferida e actualizada com a informação dos
Relatórios de Execução Orçamental (REO) da Direcção de Administração e Finanças (DAF) do
MISAU e dos demostrativos do Orçamento consolidado do e-SISTAFE dos anos de 2013 até 2016
e dos demostrativos do Orçamento consolidado do e-SISTAFE dos anos de 2013 até 2015.
Os limites orçamentais de 2017 são os da última versão da Lei do Orçamento do Estado (LOE) e
os limites orçamentais para 2018-2019 ou 2020 foram extraídos do Cenário de Despesa e
Financiamento de Médio Prazo (CDFMP) 20017 – 2019, submetido em Abril de 2016 ao
Ministério de Plano e Finanças (MPF). Os dados de CDFMP 2017-2019 reflectem projecções de
limites de despesas e necessidades para o MISAU órgãos centrais, as DPSs e as Secretarias
Distritais de Saúde Mulher e Acção Social (SDSMAS) com referência à componente da Saúde.
Os documentos usados e as pessoas consultadas para a interpretação destes são detalhados no
Anexo I.

2.2 Financiamento de doadores bi- e multi-laterais
A informação sobre a despesa financiada por doadores bi- e multi-laterais entre 2013 até 2015
foi colhida através de documentos e dados existentes, incluindo o relatório “Mozambique Health
Public Expenditure Review 2009 – 2013”, os dados do Inquérito aos Fundos Externos (IFE)
actualizado em 2016 e os REOs da DAF-MISAU. O IFE é um instrumento de planificação
desenvolvido pela Direcção de Planificação e Cooperação (DPC) do MISAU e inclui a lista dos
projectos financiados pelos parceiros, realizados ou previstos, classificados por programas e
subprogramas. Os programas e subprogramas correspondem aos utilizados na planificação e
orçamentação do sector e alinhados com os do Plano Quinquenal do Governo (PQG) 2015-2019
e do Plano Estratégico do Sector Saúde (PESS) 2014-2019. O IFE inclui informação sobre o
financiador, a agência implementadora (publica ou outra), o ano de início e o ano de fim, os
desembolsos anuais, o nível e as províncias (e nalguns casos distritos) de implementação.
Normalmente só os compromissos confirmados pelos doadores para os anos seguintes são
incluídos no IFE. Os desembolsos de 2013 até 2015 foram extraídos do IFE actualizado até Março
de 2016. Os valores dos desembolsos da Gavi foram adicionados e os do GFTAM foram
actualizados de acordo com a informação incluída no REO-DAF.
A informação sobre o financiamento de doadores bi- e multilaterais em 2016 e as previsões para
2017 até 2021 foi colhida através de um levantamento realizado em três fases. Na primeira fase
foram contactados os parceiros membros do Health Partner Groug (HPG) com um pedido de
actualização da informação já existente no IFE, ou seja de actualização dos valores dos projectos
já incluídos no IFE e de acrescentamento dos novos projectos. Na segunda fase foram realizados
encontros com cada um dos parceiros para completar e conferir o preenchimento do IFE e para
captar informação sobre financiamentos adicionais, esperados mas ainda não confirmados e
portanto não incluídos no IFE, bem como sobre as áreas de interesse estratégico. Na terceira
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fase a informação foi reenviada aos parceiros encontrados para conferir e as comentários,
correcções e actualizações recebidas até Abril 2017 foram incluídas neste exercício.
Durante os encontros foi solicitado o preenchimento do IFE com valores actualizados dos
financiamentos previstos, com mais enfase na informação sobre:
a) Valores do financiamento do projecto por ano de implementação (ou total quando um
plano especifico ainda não estava aprovado);
b) Áreas de intervenção definida com referência aos programas e sub-programas de
planificação e com atenção as áreas de SRMNIA;
c) Mecanismos de desembolsos, ou seja através de MISAU ou outras instituições nacionais
ou internacionais, e implementador;
d) Localização geográfica, ou seja cobertura nacional/nível central, província ou distrito e
detalhe quando for disponível;
e) Estimativa de “overheads”, ou seja gastos relacionados com a gestão do projecto;
f) Flexibilidade do financiamento (ou seja se o financiamento é planificado/ aprovado) em
relação às áreas de intervenção, mecanismos de desembolsos, nível e província/distrito
de implementação.
A lista das agências contactadas, das pessoas encontradas que disponibilizaram e revisaram a
informação encontra-se no Anexo II, juntamente com detalhes sobre o financiamento de cada
agência.

2.3 ONGs
Junto ao financiamento dos parceiros foram mapeadas as ONGs activas em Moçambique no
sector saúde e particularmente na área de SRMNIA. Foram mapeadas as ONGs da Rede de
Organizações que Trabalham na área de Saúde e HIV/SIDA (Network of ONGs Working in Health
and HIV/AIDS - NAIMA+ ). A informação foi extraída do Catalogo ONGs Internacionais do Sector
Saúde e conferida e completada pelo coordenador da NAIMA+. As ONGs que em 2016 eram
especificamente activas nas áreas de saúde materna neonatal e infantil e de nutrição e
segurança alimentar foram identificadas e mapeadas por Província. O mapeamento por
província foi feito com base na informação sobre a província de actividade reportada no
catálogo. A informação reportada no catálogo foi comparada e completada com a informação
sobre o financiamento de parceiros canalizado por ONGs, ou seja as ONGs que aparecem como
implementadoras dos projectos financiados por parceiros e reportados no IFE.

3. Análise e apresentação de resultados
O financiamento do sector é apresentado no total e por fontes de recursos internos e externos.
O financiamento do Governo é desagregado nas componentes de funcionamento e
investimento e por níveis (central, provincial, distrital e hospitais centrais). A informação sobre
o financiamento externo é apresentada por programa e subprogramas com maior detalhe para
os subprogramas directamente relacionados com a SRMNIA. O nível de detalhe reportado
corresponde ao dos relatórios, do IFE ou da informação disponibilizado directamente pelos
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parceiros. Alguns parceiros reportaram previsão de financiamento, mas com valores ainda não
planificados por ano e actividade. Estes valores são reportados, mas não classificados por
programa e sub-programas. Um número limitado de parceiros provisionou informação por
actividade específica. Esta se encontra no Anexo II.
Os subprogramas correspondem em grandes linhas aos centros de custo e as áreas de actividade
do MISAU facilitando a ligação entre as actividades e o financiamento delas. Dentro de cada
programa foram identificadas e evidenciadas actividades chave do plano. A identificação de
actividades específicas facilitou a colheita de informação e a sensibilização para uma forma de
orçamento que tenha atenção para estas no futuro. Os programas e subprogramas, e as
actividades incluídas no caso de investimento de SRMNIA são apresentados no Anexo III.
A informação é apresentada em forma de mapas e gráficos. Os valores são reportados em USD
devido as flutuações do metical durante o ultimo ano. Foram usadas as taxas de câmbio médias
de cada ano e a de 2016 foi aplicada aos anos seguintes. Notas específicas sobre os pressupostos
usados na classificação dos projectos por programas e subprogramas, as taxas de câmbio usadas
e os outros pressupostos assumidos, bem como as implicações para a interpretação dos
resultados, são apresentadas juntamente aos dados, ou na discussão dos resultados e suas
limitações.

4. Financiamento do sector saúde 2013-2015
A Figura 1 apresenta o financiamento do sector saúde para os anos de 2013-2015 (valores em
milhões USD) evidenciando uma tendência decrescente do financiamento externo, em oposição
à uma tendência crescente do financiamento interno para despesas correntes.
Figura 1. Financiamento do sector saúde 2013-2015, valores em milhões de USD
milhões de USD
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A maioria das despesas correntes que garantem o funcionamento do sector são financiadas com
o Orçamento de Estado (Despesa de funcionamento) e/ou Prosaude e se encontraram-se
concentradas nas áreas de assistência hospitalar, medicamentos e recursos humanos. Maior
detalhe encontra-se directamente nos REOs da DAF. O Mapa 1 apresenta o financiamento do
sector saúde para os anos de 2013-2015 (valores em USD) por fontes de financiamento, tipo de
despesa ou programas e áreas de intervenção. A tendência crescente do financiamento do
Orçamento de Estado para despesas correntes, de 143,970,459 USD em 2013 para 295,501,289
USD em 2015 é devida ao aumento das despesas ao nível distrital, ou à despesa nas unidades
sanitárias de nível I e II (CS e HD) aonde são implementadas a maioria das actividades de
SRMNIA. As despesas correntes do MISAU Órgãos centrais financiadas com Orçamento de
Estado e do Prosaude são atribuídas às várias áreas programáticas com base na afectação por
Direcção (ou centro de custo) responsável para estas. O financiamento canalizado através de
Prosaude reduziu de 80,563,201 USD em 2013 para 52,780,016 USD em 2015.
O financiamento para actividades em áreas específicas foi sustentado principalmente por
recursos de doadores canalizados através de Prosaude, através de projectos com os programas
ao nível central do MISAU ou com as DPS, ou finalmente através de projectos implementados
por parceiros.
Entre 2012 e 201333, a proporção de recursos do Prosaude gasto especificamente nas áreas de
SRMNIA era cerca de 10% e a proporção por áreas específicas variava de ano por ano, de acordo
com as actividades planificadas. Esta proporção poderia realisticamente se aplicar aos anos
seguintes. Todavia devido as reduções do financiamento de Prosaude é possível que uma vez
cobertas as necessidades de despesas correntes para o funcionamento do sector o
financiamento para actividades específicas tenha sido reduzido.
Entre 2013 e 2015 houve uma redução do financiamento de doadores, seja canalizado através
do Prosaude, seja canalizado através de projectos. O financiamento canalizado através de
projectos reduziu de 438,673,809 USD em 2013 para 171,253,954 USD em 2015, de acordo com
o Mapa 1.
Cerca de 90% do financiamento canalizado através de projectos foi direccionado para as áreas
relacionadas com SRMNIA. Das áreas relacionadas com SRMNIA, o HIV/SIDA (acima de 40%), a
saúde reprodutiva e materna e a saúde infantil (incluindo o programa alargado de vacinação) e
a malária absorveram as proporções mais elevadas de recursos, com proporções variáveis de
ano por ano. Nota-se todavia que, devido à forma em que os projectos foram reportados e
classificados, os montantes de financiamentos referem-se ao total por cada área, incluindo
todas as actividades (e não somente as directamente relevantes para o caso de investimento) e
os medicamentos e equipamentos específicos. Isto aplica-se especialmente às áreas de
assistência hospitalar, HIV/SIDA, malária, TB, formação e colocação do pessoal e gestão de
recursos humanos.

O Mapa 2 mostra a percentagem do financiamento externo canalizado atreves de projectos
(excluindo Prosaude) que foi absorvida pelo MISAU e a percentagem do financiamento externo
(excluindo Prosaude) por áreas, com detalhe para as áreas de SRMNIA. Só cerca de 35-40% do
financiamento total de doadores para projectos foi gerido (ou tive como implementador) o
sector público, ou seja o MISAU no nível central, provincial ou distrital. As proporções variam
por área e ano. Por exemplo, só cerca de 30-35% dos recursos nas áreas relacionadas com
33

Relatório “Feasibility of Analysing the Value for Money of the 2014 Common Fund” preparado para
DFID em Maio de 2014. As alocações por programa e subprograma tinham sido calculadas com base nas
alocações do Prosaude para DPSs e direcções do MISAU.
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SRMNIA, em média, financiaram projectos e actividades implementadas pelo MISAU. Os
restantes 65-70% dos projectos financiados foram implementados pelos parceiros ou ONGs.
O Mapa 2 mostra que a maioria dos recursos nas três áreas específicas de saúde reprodutiva e
materna, saúde infantil e nutrição foram canalizadas através do MISAU.
Estas três áreas absorveram acima de 30% e até 40% de todos os recursos canalizados para o
MISAU. Cerca de 26% (em média) dos recursos geridos pelo MISAU foram absorvidos por
HIV/SIDA e cerca de 25% para outras áreas que constituem funções de apoio ao funcionamento
do sistema.
Acima de 40% dos recursos externos totais financiaram projectos nas áreas de HIV/SIDA e cerca
de 9-14% na saúde reprodutiva e materna. Uma proporção crescente de recursos, de 9% para
27% foi alocada para funções de apoio ao sistema.
As diferenças na afectação de recursos geridos pelos doadores e ONGs e os geridos pelo MISAU
são reflectidas no financiamento para as áreas de SRMNIA, como ilustrado na Figura 2. A maior
proporção dos recursos totais são absorvidos pelo HIV/SIDA. Todavia esta proporção é inferior
no financiamento canalizado pelo MISAU, em quanto as proporções para as áreas de Saúde
Reprodutiva e Materna, Saúde Infantil, Nutrição e gestão de recursos humanos são maiores.
Nota-se a ausência de financiamento para a saúde de adolescente. Contudo, importa ressaltar
que parte do financiamento de actividades de saúde reprodutiva e materna, de ITS e HIV/SIDA,
de promoção de saúde e envolvimento comunitário terá beneficiado os adolescentes.
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Mapa 1: Financiamento do sector saúde e áreas de SRMNIA 2013-2015, valores em USD

Total

2013
canalizado pelo
MISAU

2014
canalizado
Total
pelo MISAU

2015
canalizado
pelo MISAU

Total

Financiamento Total

701,725,010

743,662,285

Ffinanciamento externo para
projectos (sem Prosaude)

438,673,809

174,467,261 304,468,695

111,391,089

171,253,954

66,598,953

Áreas relacionadas com SRMNIA

395,549,427

133,146,095 278,473,102

88,776,709

149,251,049

48,831,011

Saúde Reprodutiva e Materna

59,731,886

35,337,852

28,423,311

15,322,174

18,715,786

8,127,217

25,312,132

16,621,563

20,162,308

16,661,713

14,155,340

12,155,000

67,415,304

168,992

219,690

219,690

0

Saúde infantil (incluindo PAV)

b)

Medicamentos e Artigos Médicos
Assistência Hospitalar

595,515,008

1,709,171

449,782

0

0

0

0

Saúde Ambiental

64,538

64,538

83,899

83,899

0

0

a)

174,873,080

56,747,589 143,233,368

31,569,447

71,451,389

11,674,281

ITS e HIV/SIDA
TB

a)

4,889,519

4,621,563

4,506,713

4,506,713

Malária a)

17,644,624

Nutrição

6,034,062

4,000,000

13,842,619

12,000,000

13,819,287

12,000,000

Promoção de saúde e env.com.

16,443,272

2,307,192

4,288,393

982,056

2,629,902

385,527

Infra estruturas de Nível I (CS)

6,108,389

6,108,389

Infra estruturas de Nível II (HD)

3,659,939

Formação e colocação do pessoal

8,461,064

3,516,188

12,395,724

3,624,578

10,192,229

2,736,122

Gestão de recursos humanos

3,202,447

3,202,447

3,806,440

3,806,440

1,752,864

1,752,864

43,124,383

41,321,166

25,995,593

22,614,380

22,002,905

17,767,942

Outras areas
Vigilância Ep. e Emergência

44,903,701

14,413,852

2,606,936

2,120,400

26,088

26,088

33,914

33,914

15,602,708

12,252,708

16,729,719

13,378,969

16,492,700

12,257,737

Género

102,220

102,220

132,886

132,886

0

0

Infra estruturas para administração

105,336

105,336

136,937

136,937

0

0

5,510,205

5,510,205

Planificação, SIS, M&A

Investigação em Saúde

1,938,756

443,200

119,102

88,639

Reforço do SNS e Reforma

7,085,570

7,085,570

8,843,034

8,843,034

18,263,704

21,306,044

Não detalhada
Prosaude

80,563,201

83,644,199

52,780,016

Financiamento do Governo

182,488,000

355,549,391

371,481,038

Despesas Correntes Total

143,970,459

258,488,141

295,501,289

Despesas Correntes (Central)

57,677,967

82,702,628

99,612,925

Despesas Correntes (Provincial)

86,292,492

98,855,545

107,276,384

76,929,968

88,611,981

38,517,541

97,061,250

75,979,748

27,217,803

79,204,263

61,468,113

Despesas Correntes (Distrital)
Despesas de Investimento Total
Despesa Investimento (Central)

Despesa Investimento (Provincial)
11,299,738
17,856,987
14,511,635
Notas:
1) Informação sobre Prosaude e Orçamento de Estado extraída de REO 2013, 2014, 2015. Taxas de câmbio: 2013: 1
USD = 30.5 MZN, 2014: 1 USD = 31.20 MZN, 2015: 1 USD = 31.8 MZN. O financiamento do Governo e dos parceiros
via Prosaude são canalizado para o MISAU na totalidade.
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2) Informação sobre financiamentos externo através de projectos extraída do IFE. Taxa de câmbio: 2013: 1 USD =
28.09 MZN, 2014: 1 USD =28.09 MZN; 1 USD =32.37.
3) a) Inclui o total do financiamento de GFTAM para esta áreas de acordo com a informação reportada no IFE, portanto
os montantes para medicamentos e consumíveis financiados com estas rondas são incluídos aqui; b) inclui o
financiamento da Gavi para vacinas e para fortalecimento de sistemas de saúde.

Mapa 2: Percentagem do financiamento externo do sector saúde para projectos (excluindo
Prosaude) canalizado para o MISAU e percentagem do financiamento externo, total ou do
canalizado para o MISAU, por área, 2013-2015.
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0

0
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4
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0

0

0

1
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0
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0

0
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2
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8
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Figura 2. Percentagem de financiamento externo para projectos por área de SRMNIA (20132015)
a) Total do financiamento externo para projectos (excluindo Prosaude)
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Saúde Reprodutiva e Materna

5. Financiamento do sector saúde e do caso de investimento (2017- 2021)
A Figura 1 apresenta o financiamento do sector saúde para os anos de 2016-2021 (valores em
milhões de USD) evidenciando uma tendência crescente do Orçamento de Estado para despesa
correntes e para o investimento até 2019. Os valores representam as propostas do sector
através do CDFMP 2017-2019, ainda não aprovadas pelo Ministério das Finanças. Previsões para
os anos 2020 e 2021 ainda não foram finalizadas até a data. O financiamento externo por outro
lado mostra um crescimento para 2017 com valores e uma redução de 2018 para frente. A
salientar que há compromissos ainda não confirmados e compromissos confirmados mas ainda
por planificar e distribuir entre anos e as áreas de actividades, por um total de 150 milhões de
USD, que não foram contabilizados. O Mapa 3 apresenta um nível mais desagregado destas
componentes. O financiamento do Governo por instituição e o financiamento de parceiros por
projectos são apresentados no Anexo IV (Mapa A: Orçamento de Estado, Mapa B: projectos
financiados por parceiros e Mapa C: Prosaude).
Figura 3. Financiamento sector Saúde 2016- 2021
milhões de USD
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Nota: FE = Financiamento Externo; FI = Financiamento Interno.
O OE na componente da despesa corrente, juntamente ao Prosaude e as doações em espécie
de alguns doadores, apoia o funcionamento do sector incluindo salários e despesas correntes
dos centros de saúde e hospitais distritais, aonde serão implementadas a maioria das acções do
plano, bem como a aquisição de medicamentos, material médico-cirúrgico, equipamento e
consumíveis e algumas actividades de programas de saúde incluindo as áreas de SRMNIA.
O orçamento de funcionamento executado em 2016 (176,337,889 USD) permanece bastante
abaixo do executado em 2015 (295,501,289 USD) e do para 2017 (313,091,728 USD). O
crescimento de 2015 para 2017 é devido à um incremento substancial das necessidades de
financiamento para despesas correntes do MISAU. O crescimento do Orçamento de Estado para
as despesas correntes ‘e verificado em todos os níveis mas proporcionalmente mais aos níveis
periféricos e particularmente ao nível distrital.
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Este aumento iria compensar parcialmente a redução nos desembolsos dos fundos de Prosaude
de 52,780,016 USD em 2015 para 28,850,621 USD em 2016 e, depois dum possível aumento
para 38,900,128 USD em 2017, para 5,085,411 USD em 2018 e 2019, 2,716,220 em 2020e
2,216,220 em 2021. A estimativa de financiamento de Prosaude é baseada na planificação dos
parceiros, cujo desembolso será condicional ao atingimento de acordo sobre os mecanismos de
gestão financeira e auditoria no memorando de entendimento. Detalhes sobre os desembolsos
previstos por cada um dos parceiros são disponíveis no Anexo IV, Mapa C. A redistribuição dos
fundos de Prosaude desembolsados para as acções de SRMNIA será concordada juntamente por
MISAU e parceiros.
Frente as reduções do Prosaude e possivelmente ao não incremento do financiamento interno
para despesas correntes, será portanto necessário sustentar as despesas correntes implicadas
pelas actividades do caso de investimento de SRMNIA através do financiamento externo. A
formação e recrutamento de recursos humanos adicionais (incluindo APEs), a aquisição de
medicamentos, contraceptivos, equipamento específico, bem como a realização se campanhas
e actividades nas comunidades irão necessitar deste tipo de financiamento.
O OE de investimento apoia a expansão da rede e as obras de manutenção de infra-estruturas
existentes (unidades sanitárias), bem como a compra de grandes equipamentos. A maioria do
orçamento de investimento de hospitais centrais e provinciais serve para manter e potenciar a
estrutura necessária à provisão de serviços. Construções de novos centros de saúde e grandes
reabilitações de centros de saúde e hospitais distritais (incluindo maternidades) são financiadas
pelo orçamento do nível central. O orçamento para despesa de investimento baixou de
75,979,748 USD em 2015 para 12,099,986 USD em 2016 e 23,716,513 USD em 2017. Este
orçamento sozinho não irá permitir sustentar a expansão dos serviços contemplada no caso de
investimento, como os novos centros de saúde nos novos distritos periféricos, a construção e
reabilitação de maternidades, a transformação de centros de saúde para hospitais distritais
(com bloco operatório, maternidade e enfermeira aumentadas), e a provisão de energia e água
canalizada em todos os hospitais distritais e centros de saúde tipo I.
O financiamento externo consiste de cerca 130 projectos (ou linhas de financiamento nos casos
em que os projectos ainda não foram planificados) reportados no IFE e com financiamento
confirmado para os próximos anos (Anexo IV, Mapa B). Destes cerca de 130, cerca de 100
financiam áreas que incluem as acções do plano SRMNIA num total de 238,932,195 USD em
2017, 37,610,247,337 USD em 2018, 26,057,783 USD em 2019, 17,968,522 USD em 2020 e
2,531,026 em 2021, de acordo com a informação reportada no Mapa 3.
Estes valores mostram uma tendência a redução do financiamento externos. Contudo é preciso
assinalar que há financiamentos concordados mas que ainda não foram alocados para
actividades e para cada área por um total de cerca de 150 milhões de USD entre 2017 e 2021
(detalhes a seguir), e que os financiamentos da CDC e parte dos do GFTAM, ainda não foram
incluídos nas estimativas. Estes poderiam representar valores bastante elevados.
Adicionalmente há propostas para financiamento da Gavi ainda em preparação. A lista dos
projectos já planificados, contabilizados no Mapa 3 e classificados por área encontram-se no
Anexo IV Mapa B. Detalhes adicionais sobre o financiamento planificado, mas ainda não
distribuído por projectos e área programática são disponíveis no Anexo II.
A proporção de recursos direccionados para, ou financiando projectos implementados através
de instituições públicas, na área de SRMNIA vária de 27% em 2016 para 18% em 2017 e 43% em
2018, como ilustrado no Mapa 4. Nota-se que que somente nas áreas de saúde infantil e
materna e reprodutiva, há uma maior proporção de financiamentos para projectos
implementados pelo MISAU. Esta tendência é confirmada pela informação reportada no Anexo
176

II. A elevada percentagem de financiamentos para a saúde infantil gerida pelo MISAU explica-se
tomando em conta que a maioria de financiamentos para esta área são para vacinas (fundos da
GAVI geridos pelo MISAU).
Nas outras áreas de SRMNIA, com exclusão de saúde materna, e saúde infantil, a maioria dos
parceiros está a planificar financiamentos através de projectos e na maioria dos casos
implementados por ONGs ou agências internacionais, em colaboração com as MISAU ou DPSs.
Ao analisar o mapa é preciso lembrar que o financiamento do GFTAM, que é canalizado através
do MISAU, não é reportado na totalidade, mas tampouco os projectos da CDC que costumam
ser implementados por ONGs. Muitos dos financiamentos externos não foram planificados para
os anos 2019 e seguintes e a maioria dos já planificado são os gerido pelo MISAU, o que explica
o aumento da percentagem . Informação sobre os overheads., de projectos geridos pelas ONGs
não foi reportada, o que dificulta estima-los. Os overheads são reportados na medida de pelos
menos 10% para financiamentos geridos por agencias internacionais e esperam-se mais
elevados para ONGs.
A maioria do financiamento externo já planificado, acima de 80% (92% dos projectos) em 2017
é direccionado para a área de SRMNIA. 31% é gasto em medicamentos e cadeia de distribuição
(a maioria deste através de um projecto financiada por USAID) e os restantes em HIV/SIDA (19%)
particularmente para as áreas de saúde materna e reprodutiva (12%), saúde infantil (12%) e
nutrição (4%). Nota-se em relação aos anos passados a existência de financiamentos específicos
para a saúde do adolescente . A Figura 4 mostra que a proporção do financiamento absorvida
por Saúde materna e reprodutiva saúde infantil e nutrição ira aumentar. Todavia é preciso
lembrar que os cálculos foram feitos na base das despesas já planificadas e muitas podem
financiar actividades que beneficiam os adolescentes, as vezes como grupo alvo.
Adicionalmente há financiamentos previstos mas que ainda não foram planificados para anos e
áreas específicas. A maioria destes financiamentos poderiam ser, mas ainda não foram,
destinados para actividades de SRMNIA. A maioria dos parceiros declarou-se interessada
especificamente na SRMNIA e com vontade de planificar a despesa de acordo com as prioridades
do MISAU. Trata-se dos financiamentos seguintes, por um total de acima de 150 milhões de
USD:
- DFID: 23.5 milhões GBP (2017 até Março de 2020) serão canalizados principalmente através
das Nações Unidas (OMS, FNUAP, UNICEF) para financiar actividades concordadas com o
MISAU e alinhadas com o Caso de Investimento; 7 milhões GBP para actividades para remover
barreiras a informação e acesso ao planeamento familiar (concurso);
- SDC: 24 milhões de CHF (2017 – 2020) com foco na província de Cabo Delgado e na qualidade
de serviços básicos de saúde com enfoque na água e saneamento;
- Banco Mundial: 105 milhões de USD entre 2018 e 2022 para apoiarem SRMNIA. O valor total
do Projecto será financiado pelo IDA (US$80.0 milhões) e o Global Financing Faclity - GFF MultiDonor Trust Fund (US$25 milhões);
- GAVI: Foi apresentada uma proposta, para vacina combinada Sarampo-Rubella em
substituição da de Sarampo. O financiamento incluiria: a) “cash” apara apoiar a campanha em
2017 e o próprio ? b) vaccine introduction Grant para apoiar a rotina de vacina com 900.000
USD em 2017. Somente após a aprovação a vacina será introduzida (espera-se para Outubro
de 2017). Poderia haver financiamento adicional para o roll-out nacional da vacina de HPV.
- AECID: haverá financiamento mas as prioridades de financiamento de 2018 para frente serão
por definir. Provavelmente serão financiados: 1) Continuação de actividades da Medicus Mundi
em Maputo e Cabo Delgado; 2) fortalecimento de cuidados primários; 3) Enfermarias modelo;
4) Investigação: 1 – apoio ao INS, 2 – apoio ao CAI (centro integrado vitimas de violência em
matola); 5) Nutrição – Província de Maputo em todos os distritos.
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- Irlanda: no ciclo 2018- 2020 (ou 2022) o apoio da Irlanda estará distribuído entre Prosaude e
apoio directo on-cut para duas províncias, canalizado através do governo provincial e depois
para toda a província e as DPSs de Inhambane e Niassa.
Mais detalhes sobre a disponibilidade e condições destes possíveis financiamentos são
reportados no Anexo II.
O Mapa 5 reporta os parceiros que tem financiado e irão financiar as varias áreas. Nota-se uma
concentração de 2017 para frente nas áreas de Saúde Reprodutiva e Materna, Nutrição,
Formação e colocação do pessoal e Promoção de saúde e envolvimento comunitário
Mapa 3 – Financiamento do sector e da SRMNIA e áreas de actividade do caso de
investimento (2016 - 2021), valores em USD
Área

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Financiamento Total

436,095,784

637,756,826

439,698,295

439,075,042

23,647,633

4,747,246

Total financiamento externo para
projectos (sem Prosaude)

218,807,288

262,048,458

47,744,855

29,048,848

20,931,413

2,531,026

Total SRMNIA
Saúde Reprodutiva e Materna
Planeamento familiar
Supervisão "de rotina"
Varias e não detalhadas
Saúde infantil (incluindo PAV)
Vacinas e cadeia de frio
Saúde escolar e do adolescente
Educação
SAAJ
Assistência Hospitalar
Equipamento para mater. e cir.
Medicamentos e Artigos Médicos
Med. obstetrícia e recém nascidos
Varias e não detalhadas
Malária
Redes mosquiteiras
Anti-maláricos
Testes
Varias e não detalhadas
TB
Med. / eq.medico para crianças a)
ITS e HIV/SIDA
Testes e medicação a)
Nutrição
Comunicação
Suplementos nutricionais a)
Varias e não detalhadas
Promoção de saúde e env. com.
Varias e não detalhadas
Infra estruturas Nível I (CS)
Novos centros de saúde
Infra estruturas Nível II (HD)
Maternidades, água e electricidade
Formação e colocação do pessoal

193,409,125
12,421,778
5,631,919
0
6,789,859
36,072,327
36,072,327
4,855,887
1,390,947
3,464,940
1,040,487
1,040,487
50,382,743
42,000
50,340,743
18,312,115
0
2,719,840
2,311,864
13,280,411
52,152
52,152
34,823,948
34,823,948
10,143,782
0
0
10,143,782
2,613,118
2,613,118
3,145,973
3,145,973
2,216,220
2,216,220
3,006,469

238,932,195
29,666,640
13,826,981
2,885,044
12,954,616
30,067,999
30,067,999
5,397,254
670,000
4,727,254
254,865
254,865
75511812
0
75511812
8,872,810
0
0
1,359,920
7,512,890
52,152
52,152
46,083,355
46,083,355
15,787,901
0
2,500,000
13,287,901
1,373,295
1,373,295
4,700,000
4,700,000
2,216,220
2,216,220
5,447,892

37,610,247
13,347,776
9,797,755
2,847,742
702,279
9,983,373
9,983,373
1,972,052
670,000
1,302,052
168,433
168,433

26,057,783
12,800,578
9,960,326
2,840,252

17,923,216
9,068,077
6,203,401
2,864,676

2,531,026
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1,827,500
670,000
1,157,500
87,541
87,541

52,152
52,152
1,079,087
1,079,087
4,789,248

1,073,553
1,073,553
4,779,437

1,075,925
1,075,925
4,851,161

4,789,248

4,779,437

4,851,161

2,216,220
2,216,220
4,001,906

2,216,220
2,216,220
3,272,954

2,928,054

2,531,026

Formação continua enfermeiras
SMI
Novas enf. SMI e equipe cirurgia
Gestão de recursos humanos
Salários adicionais
Varias actividades de SRMNIA
Não detalhadas

0

353,487

254,865

168,433

87,541

3,006,469
0
0
14,322,126
14,322,126

5,094,405
0
0
13,500,000
13,500,000

3,747,041

3,104,521

2,840,513

25,398,162

23,116,262

10,134,608

2,991,065

3,008,197

28,850,621

38,900,128

5,085,411

5,085,411

2,716,220

Financiamento do Governo

188,437,875

336,808,240

386,868,029

404,940,783

Despesa corrente
Nível Central
Hospitais Central
Nível Provincial
Nível Distrital

176,337,889
38,067,917
22,531,879
38,197,131
77,540,961

313,091,728
146,945,807
32,704,035
65,231,213
68,210,673

317,576,950
123,068,954
48,048,178
65,231,213
81,228,605

339,785,847
123,942,653
51,442,473
74,291,077
90,109,645

Despesa de Investimento
Nível Central
Hospitais Central
Nível Provincial
Nível Distrital

12,099,986
8,677,613
595,190
2,817,946
9,236

23,716,513
16,085,846

69,291,079
41,255,726
3,464,516
22,914,176
1,656,660

65,154,936
41,415,721
3,304,521
19,209,301
1,225,393

Financiamento de parceiros para
outras áreas
Prosaude

7,523,174
107,493

Notas:
1) Taxas de câmbio: 1GBP=1.35942 USD, 1 CHF=1.01638 USD, 1 Euro= 1.10776 USD, 1 YEN= 0.00923 USD,
1 CAN=0.7553 USD, 1 USD=62.79503 MZN, Fonte: OANDA, valor médio de 1 Jan 2016 à 20 Dez 2016.
2) Valores de fundos de financiamento externo baseado no preenchimento do IFE e informação
provisionada durante os encontros com parceiros, Novembro de 2016 e . Os valores representam o total
do financiamento, incluindo cistos de gestão.
3) O valor de financiamento de Prosaude de 2016 é baseado nos desembolsos reportado no REO DAF
2016.
4) Os valores do financiamento do governo através do Orçamento de Estado são baseados nas fontes
seguintes: 2016: REO DAF; 2017: Limites Lei Orçamento do Estado (LOE) actualizados até Fevereiro 2017;
2018-2019: Proposta CDFMP Sector Saúde - Abril 2016.
5) “Varias e não detalhadas” incluem financiamentos que não foi possível desagregar por area específica
tendo o valor de financiamento total para actividades que entrariam em varias áreas programáticas.
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2,531,026

2,216,220

Mapa 4 – Percentagem do financiamento externo do sector saúde para projectos (excluindo
Prosaude) canalizado para o MISAU e percentagem do financiamento externo, total ou do
canalizado para o MISAU, por área, 2013-2015.

a)

Percentagem do financiamento canalizado para MISAU, por área

2016 2017 2018 2019 2020

2021

Total financiamento de parceiros (non-Prosaude)

24

26

35

22

12

100

Area SRMNIA
Saúde Reprodutiva e Materna
Saúde infantil (incluindo PAV)
Saúde escolar e do adolescente
Assistência Hospitalar
Medicamentos e Artigos Médicos
Malária
TB
ITS e HIV/SIDA
Nutrição
Promoção de saúde e envolvimento comunitário
Infra estruturas de Nível I (CS)
Infra estruturas de Nível II (HD)
Formação e colocação do pessoal
Gestão de recursos humanos

27
51
93
0
0
0
0
100
0
78
26
62
0
34

27
26
80
0
0

43
28
100
0
0

24
29

14
0

100

0
100
0
25
74
100
0
54

3

16

Outras áreas

0
0

0

100
0
0

0
0

0
0

0
63

0
77

86

100

4

0

0

0

b) Percentagem do financiamento total por área

2016 2017 2018 2019 2020

2021

Saúde Reprodutiva e Materna
Saúde infantil (incluindo PAV)
Saúde escolar e do adolescente
Assistência Hospitalar
Medicamentos e Artigos Médicos
Malária
TB
ITS e HIV/SIDA
Nutrição
Promoção de saúde e envolvimento comunitário
Infra estruturas de Nível I (CS)
Infra estruturas de referência de Nível II (HD)
Formação e colocação do pessoal
Gestão de recursos humanos

6
19
3
1
26
9
0
18
5
1
2
1
2
0

12
12
2
0
31
4
0
19
7
1
2
1
2
0

35
26
5
0
0
0
0
3
12
0
0
6
10
0

49
0
7
0
0
0
0
4
18
0
0
9
13
0

51
0
0
0
0
0
0
6
27
0
0
0
16
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0

Área de SRMNIA

100

100

100

100

100

100
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c)

Percentagem do financiamento gerido pelo MISAU por área

2016 2017 2018 2019 2020

2021

Saúde Reprodutiva e Materna
Saúde infantil (incluindo PAV)
Saúde escolar e do adolescente
Assistência Hospitalar
Medicamentos e Artigos Médicos
Malária
TB
ITS e HIV/SIDA
Nutrição
Promoção de saúde e envolvimento comunitário
Infra estruturas de Nível I (CS)
Infra estruturas de Nível II (HD)
Formação e colocação do pessoal
Gestão de recursos humanos

12
65
0
0
0
0
0
0
15
1
4
0
2
0

17
54
0
0
0
0
0
0
9
2
11
0
7
0

23
61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0

60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0

Área de SRMNIA

100

100

100

100

100

100

Figure 4. Percentagem de financiamento externo total para projectos (excluindo Prosaude)
por área de SRMNIA (2016-2021)
100%

Gestão de recursos humanos

90%

Formação e colocação do pessoal

80%

Infra estruturas Nível II (HD)
Infra estruturas Nível I (CS)

70%

Promoção de saúde e env. com.

60%

Nutrição

50%

ITS e HIV/SIDA
TB

40%

Malária

30%

Medicamentos e Artigos Médicos

20%

Assistência Hospitalar
Saúde escolar e do adolescente

10%

Saúde infantil (incluindo PAV)

0%

Saúde Reprodutiva e Materna

2016
USD

2017

2018

2019

193,409,125 238,932,195 37,610,247 26,057,783

2020

2021

17,923,216

2,531,026
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Mapa 5 – Parceiros que financiam áreas de SRMNIA
Parceiros Financiadores

Áreas de SRMNIA

2016-2021

Saúde Reprodutiva e Materna

2013-2015
Canada, Flandres, Netherland,
DFID, UNFPA, USAID, WB

Saúde infantil (incluindo PAV)

Canada, Unicef, Gavi

WHO, GAVI, USAID

Saúde escolar e do adolescente

UNFPA

Netherlands, UNFPA, USAID

Medicamentos e Artigos Médicos

Flandres, USAID, WHO, UNFPA

CHAI, UNPFA, USAID

Assistência Hospitalar

Italia, Espanha (AECID)

CHAI, Flandres

Saúde Ambiental

WHO

ITS e HIV/SIDA

Catalunya, Clinton Foundation,
Flandres, GFTAM, Irish Aid,
Japan, Netherland, CDC, USAID

CHAI, GFTAM, UNICEF, USAID

TB

GFTAM

GFTAM, USAID

Malária

GFTAM, Netherland

GFTAM, DFID, USAID

Nutrição

Netherland, WB

Netherlands, CHAI, ITALIA,
UNICEF, World Bank , USAID

Promoção de saúde e envolvimento
comunitário

World Bank, Irlanda, UK,
Switzerland, UNFPA

Infra estruturas de Nível I (CS)

Catalunya, Denmark, Irish Aid,
Switzerland, USAID, WHO,
UNFPA
Belgium, Catalunya, Flandres

Infra estruturas de Nível II (HD)

EU, Italy

Netherland

Formação e colocação do pessoal

Denmark, EU, France, Italy,
Japan

Gestão de recursos humanos

Belgium, Germany, Netherland

Flandres, JICA, Espanha
(AECID), Canada, EU, UNFPA,
USAID
GFTAM

Canada, Flandres,
Netherlands, DFID, UNFPA,
UNICEF, WHO, USAID

EU, World Bank, USAID

Nota: O mapeamento de parceiros financiadores por área é baseado na atribuição por área programática
dos projectos reportados no IFE. Sendo a atribuição de cada projecto baseada na componente principal,
é possível que algumas áreas de financiamento segundarias de alguns parceiros não estejam aqui
reportadas.
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6. Mapeamento das ONGs
O Mapa 6 apresenta uma lista de ONGs operativas em 2015-2016 no sector saúde,
particularmente nas áreas de saúde materna, neonatal e infantil e nutrição. O mapeamento por
província é baseado na informação disponibilizada pela NAIMA+ sobre a presencia de ONGs
internacionais por províncias e seus pontos focais (Anexo V) e na informação disponibilizada por
parceiros sobre as ONGs envolvidas na implementação de projectos que serão financiados em
2017 e anos seguintes.
Foram identificadas e mapeadas por Província 26 ONGs internacionais que trabalham na saúde
materna, neonatal e infantil em Moçambique. Uma ONG foi considerada operativa numa
Província no caso em que tivesse pelo menos um projecto ai implementado,
independentemente da área de actividade. Das 26 ONGs, 4 não foram mapeadas por Província
sendo somente membros observadores da NAIMA+ e não estando reportada no catálogo
informação sobre elas. Todavia, duas destas (Nweti e ICRH) são bastante activas ao nível
nacional e nalgumas províncias na área da comunicação e promoção de saúde na comunidade,
sendo implementadoras de projectos em curso ou planificados pelos parceiros e reportados nos
Anexos II e IV.
O Mapa mostra que há províncias como Niassa em que ha só uma ONG activa e outras como
Sofala e Gaza em que há um numero muito mais elevado. A distribuição geográfica das ONGs
indica que há algumas, como por exemplo Pathfinder e Save the Children, que trabalham em
todas as Províncias e outras, como por exemplo MDM, CUAMM, JHPIEGO, que concentram as
suas actividades em províncias específicas,. Isto, juntamente à relevância das actividades por
áreas reflecte abordagens estratégicas diferentes entre as ONGs.
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Mapa 6 - ONGs na área de saúde materna neonatal e infantil por Província, 2015-2017

Saúde Materna
Neonatal e Infantil
Niassa

Nutrição/
Segurança
alimentar

Village Reach
ADPP, PSI

Cabo
Delgado

Nampula

Zambézia

Tete

Sofala

ONGs assinaladas por actividades nas áreas
específicas
Saúde Materna e
Saúde da
Saúde do
neonatal
Criança
Adolescente

CIC, CUAMM, MDM,
Pathfinder, Save the
Children,
SolidarMed, Village
Reach

CIC, EGPAF, PATH,
Pathfinder, Save the
Children, World
Vision

DREAM, FGH, PATH,
Pathfinder, Save the
Children, World
Vision

HKI, Pathfinder, Save
the Children, Village
Reach, World Vision

DREAM, HAI,
Handicap I, JHPIEGO,
CUAMM, Pathfinder,
Save the Children,
VSO

CIC, CUAMM,
FHI360, FHA,
Pathfinder, Save
the Children,
SolidarMed
Aga Khan, PSI

Mais Vida
(consórcio N´weti,
CESC & CIP)
CUAMM,
Pathfinder,
SolidarMed

Pathfinder,
Save the
Children

Forum Mulher,
Wiwanana,
Medicus Mundi,
Mais Vida
(consórcio N´weti,
CESC & CIP)
Pathfinder, PSI

Medicus Mundi,
CUAMM

Amodefa,
Wiwanana

EGPAF, Save the
Children

Pathfinder,
PSI, Save
the
Children,
World
Vision

CHAI, Forum
Mulher, Plan,
PATH, N´weti
Pathfinder, PSI

PATH

Plan, FDC
Coalizão,
N´weti
Pathfinder,
PSI, Save
the
Children,
World
Vision

Forum Mulher,
PSI, PATH

PATH

Coalizao,
Nafeza, FDC

HKI, Jhpiego,
Pathfinder, Save
the Children,
World Vision

Pathfinder

Save the
Children

Pathfinder,
Save the
Children,
World
Vision

PSI

CUAMM

CUAMM

CUAMM
FHI360, FHA,
Jhpiego, LWF,
Pathfinder, Save
the Children

CUAMM,
Pathfinder

Save the
Children

Pathfinder,
Save the
Children,
VSO

Sant’ Egídio,
PSI, PATH

CHAI, Forum
Mulher, PSI

Sant’ Egídio

Coalizao,

CIC FHI360,
ICAP, Jhpiego,
PATH,
Pathfinder, Save
the Children,
World Vision,
PSI
Save the
Children, PSI
Dream, FGH
FHI360, Jhpiego,
PATH,
Pathfinder, Save
the Children,
World
Vision,Tear
Fund, PSI
PSI
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Save the
Children

Manica

Inhambane

Gaza

Maputo
Provincia/
Maputo
Cidade

Child Fund, HAI,
JHPIEGO, Pathfinder,
Save the Children,
VSO
Child Fund,
Handicap I,
Pathfinder, PLAN

DREAM, EGPAF, HKI,
JHPIEGO, Pathfinder,
Save the Children,
Village Reach, VSO,
World Vision

Child Fund, CIC,
DREAM, GAIN,
Handicap I, JHPIEGO,
CUAMM, MDM,
PATH, Pathfinder,
Save the Children,
Village Reach, VSO

FHI360, Jhpiego,
Pathfinder, Save
the Children,

Pathfinder

PSI
FHI360, FHA,
Pathfinder,
PLAN, Tear Fund
Medicus Mundi,
PSI
HKI, Jhpiego,
LWF,
Pathfinder, Save
the Children,
World Vision

CHAI
Pathfinder, PSI

PSI

CHAI, N´weti

CIC, Dream,
CUAMM
FHI360, GAIN,
Jhpiego, LWF,
PATH,
Pathfinder, Save
the Children,

Sant’ Egídio,
PSI

Save the
Children

Pathfinder,
Save the
Children,
VSO
Pathfinder,
PLAN, PSI

CHAI
Pathfinder, PSI

EGPAF, Save the
Children

Pathfinder,
PSI, Save
the
Children,
VSO, World
Vision
N´weti

CUAMM,
Pathfinder, PSI

Save the
Children

Pathfinder,
PSI, VSO

ICRH, CHAI,
Medicus Mundi,
Pathfinder, Action
Aid, PATH

Medicus Mundi,

ICRH, PSI,
Pathfinder,
Action Aid

Sant’ Egídio,
PATH

Notas:
1) As ONGs nas linhas brancas são ONGs da NAIMA+ activas em 2015-206.
2) As ONGs nas linhas cinzentas são ONGs que irão implementar projectos de parceiros reportados no IFE para 20172020 e no Anexo II.
3) ONGs do Grupo NAIMA+ activas em Saúde Materna Neonatal e Infantil: CIC (Consejo Inra-hospitalario de
Cooperacion), DREAM Comunidade de San'Egidio, CUAMM, EGPAF (Elizabeth Glaser Pediatric Foundation), FGH
(Friends in Global Health), GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition), HAI (Health Alliance International), Handicap
International, HKI (Helen Keller International), ICAP, JHPIEGO, MDM (Medicos del Mundo), PATH, PLAN I, Pathfinder
I, PSI, Save the children, SolidarMed, Village Reach, VSO, World Vision. Fundação Ariel Glaser, ICRH, N’weti e OASIS
são membros observadores (actividades por província não são reportadas no catalogo).
4) Outras áreas de actividade identificadas no catalogo: Apoio a Instituições académicas, Apoio a Organizações locais,
Água e saneamento, Descentralização, Educação para a saúde, Ensaios clínicos e fármaco-vigilância, Fortalecimento
da cadeia de abastecimento, Fortalecimento de recursos humanos para a saúde, Fortalecimento de sistemas de
saúde, HIV/SIDA - prevenção, HIV/SIDA - tratamentos/cuidados, HIV/SIDA - mitigação de impacto, Juventude, Malária,
Medicina preventiva e saúde publica, M-Saúde, Nutrição e segurança alimentar, Pesquisas, Resposta a emergência,
Saúde comunitária, Tuberculose, Vulneráveis/ Marginalizados.
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7. Discussão de resultados
7.1 Principais resultados
Embora os financiamentos externos para 2017-2021 sejam estimados em valores inferiores ao
dos anos anteriores, isto é devido parcialmente à non inclusão de financiamentos concordados
mas ainda não planificados por ano e por área (cerca de 150 milhões de USD entre 2017 e 2022)
e de financiamentos possíveis mas ainda não concordados por parte de algumas agências.
Nota-se uma concentração do financiamento externo nas áreas de SRMNIA, como ilustrado na
Figura 5. O mapeamento de recursos, contando com financiamentos previstos mas ainda não
alocados para actividades específicas, mostra um financiamento para as actividades de SRMNIA,
acerca de 193 e 240 milhões de USD por ano em 2016 e 2017, e 37, 26, 18 e 3 milhões de USD
em 2018, 2019, 2020 e 2021 suportado através do financiamento externo para projectos (nonProsaude). Acima de 90% dos financiamentos externos para projectos será absorvido por
actividades de SRMNIA em 2017.
A maioria destes recursos será absorvida por medicamentos e cadeia de distribuição (31% em
2017), como ilustrado na Figura 6. Os restantes são absorvidos por HIV/SIDA (19%), por
actividades de saúde materna e reprodutiva (12% em 2017 incluindo planeamento familiar,
supervisão "de rotina" e outras), saúde infantil (12% em 2017 incluindo vacinas e cadeia de frio),
nutrição (4% em 2017) e promoção de saúde e envolvimento comunitário (1% em 2017). Notase a presencia de financiamentos específicos para a saúde do adolescente (2% em 2017) que
não aparecia nos anos anteriores.
Figura 5. Financiamento sector Saúde 2013- 2019
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Figura 6. Financiamento externo para projectos (excluindo Prosaude) 2013-2021, total e
percentagem por área de actividade.
c) Financiamento 2013-2019, total em USD
milhões de USD
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Em média 18% dos financiamentos para projectos na área de SRMNIA são canalizados através
do MISAU ou DPSs. A maioria de financiamentos para projectos na área de saúde infantil (80%
em 2017), e promoção de saúde e envolvimento comunitário (75%) são canalizados através do
MISAU ou DPSs, sendo financiando para vacinas ou fundos directos as DPSs. Nas áreas de saúde
reprodutiva e materna e de nutrição cerca de 25% dos financiamentos são canalizados para o
MISAU ou DPSs. Isto pode reflectir a capacidade das ONGs implementadoras de outreach da
população.
O exercício mostra um aumento do financiamento do Governo para o sector da saúde entre
2013 e 2015, particularmente para as despesas correntes. Esta tendência parece ter sido
interrompida em 2016 e poderia não continuar nos próximos anos apesar das estimativas de
necessidades crescentes reflectidas nas propostas de limites do CDFMP do sector saúde.
O aumento do financiamento interno para despesa corrente tem sido concentrado nas
afectações para o nível distrital. Ao mesmo tempo, não obstante a redução do financiamento
para investimento começaram a ser afectados recursos directamente para instituições do nível
distrital. Isto indica um nível crescente da descentralização dos recursos para o nível distrital.
Frente ao aumento do financiamento do Governo para despesas corrente, particularmente aos
níveis periféricos, o financiamento para investimentos em equipamento, manutenção e
construção de novas unidades sanitárias tem reduzido progressivamente ao nível nacional.
Ao mesmo tempo o financiamento de Prosaude, que tem tradicionalmente sustentado despesas
de funcionamento do sector nos anos anteriores, aparece também reduzir nos próximos anos.
Esta redução juntamente à potencial interrupção do aumento do orçamento do estado implica
que não só a expansão das actividades do sector, mas também o funcionamento das unidades
sanitárias e outras instituições do sector poderiam não suportadas.

7.2 Limitações
Ao interpretar a informação é necessário lembrar algumas limitações.
As previsões de financiamento interno com base no CDFMP reflectem propostas ainda não
aprovadas e portanto os valores reportados representam um valor máximo. Recomenda-se
actualizar estes valores ao ter o CDFMP 2018-2020. Os valores dos financiamentos previstos por
parte dos parceiros ainda poderão ser alterados em quanto somente os financiamentos já
aprovados foram contabilizados e alguns doadores ainda estão desenvolvendo a planificação
das próprias despesas. Espera-se portanto que o valor de financiamento por parte dos parceiros
aqui reportado para os anos 2017 e seguintes represente um mínimo.
As previsões de financiamentos externos ainda não incluem um total de cerca de 150 milhões
de USD entre 2017 e 2021 cuja distribuição por área e ano ainda não foi finalizada, os
financiamentos da CDC, e parte dos do GFTAM, bem como outros financiamentos que poderão
surgir no futuro. Portanto o valor reportado representa uma estimativa por baixo do
financiamento externo e as proporções absorvidas por actividades em cada área poderão ser
alterada ao acrescentar os financiamentos ainda não contabilizados.
188

O financiamento do Governo é atribuído às instituições do sector e permite ter uma ideia do
tipo de actividade financiada, mas esta classificação não permitem discriminar por actividades
específica de SRMNIA. Os financiamentos de parceiros são classificados por áreas na base das
principais actividades. Todavia o valor do financiamento pode não ser integralmente atribuído
à aquela área e outras actividades podem ser financiadas. Adicionalmente a maioria dos valores
incluem custos de gestão (overheads), que em média são na ordem de 5% para instituições
públicas Moçambicanas e num mínimo de 10% (até um máximo d e25% nalguns casos) em
projectos geridos por instituições internacionais. A informação disponibilizada não permite
identificar overheads na maioria dos casos. Todavia se estes fossem contabilizados implicariam
uma redução de pelo menos 10% do financiamento realmente destinado para às actividades do
caso de investimento.
Os valores dos projectos implementados pelas ONGs com financiamentos que provem de
doadores não cobertos pelo IFE não são reportados. Isto implica que provavelmente os valores
do financiamento para saúde não canalizado para instituições publicas (MISAU os DPSs) é
estimado por baixo neste relatório. Adicionalmente o mapeamento das ONGs da NAIMA+ foram
mapeadas com base nas áreas de trabalho reportadas no catalogo das ONG da NAIMA+ com
referencia a 2015-2016. Isto pode implicar que: a) algumas ONGs já não estejam activas nas
províncias indicada; b) algumas ONGs já não trabalhem na área indicada na província indicada.
O mapeamento por província provisiona informação sobre a disponibilidade de ONGs com
experiencia no terreno.
Os fundos privados que não canalizados através de instituições públicas não foram capturados
nesse exercício. Os financiamentos privados têm uma relevância provavelmente ainda limitada,
mas espera-se a disponibilidade de financiadores e provedores privados aumentar nos próximos
anos.

8. Conclusões e recomendações
8.1 Recomendações
Os resultados deste mapeamento mostram um interesse crescente dos parceiros de saúde na
área SRMNIA e a tendência a canalizar os recursos através de organizações internacionais e
ONGs que trabalham em colaboração com instituições públicas provinciais. A análise da despesa
de com base na instituição implementadora evidenciou como a maioria de financiamentos
sejam geridos por instituições públicas moçambicanas nas áreas de saúde infantil e promoção
de saúde, como reflexão de grandes financiamentos direccionados directamente para a compra
de vacina e apoio as actividades das DPSs.
A concentração de recursos em áreas diferentes em áreas diferentes de acordo com o
implementador (MISAU e DPSs ou Agencias internacionais e ONGs) poderia reflectir
discrepâncias nas prioridades destas instituições cerca da priorização de recursos. A
possibilidade de existência de prioridades discordantes junto ao incremento dos
implementadores nas áreas de SRMNIA cria a necessidade de coordenação através de
mecanismos apropriados para facilitar a gestão, evitar áreas e províncias subfinanciadas e/ou
para evitar duplicações de esforços.
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Recomenda-se usar o Caso de Investimento como a oportunidade para a concertação das
prioridades.
A maioria do financiamento externo já planificado, acima de 80% de 2017 para frente, é
direccionado para a área de SRMNIA, particularmente para medicamentos, HIV/SIDA e a saúde
materna e reprodutiva, a saúde infantil e nutrição. Todavia no caso de investimento são
previstas actividades de estas áreas específicas que necessitarão financiamentos substanciais
mas ainda não tem cobertura financeira. Igualmente a área da saúde de adolescente aparece
ainda não suficientemente financiada, não obstante alguns projectos possam incluir os
adolescentes como grupo alvo.
Recomenda-se a alocação de novos financiamentos ser alinhada co o caso de investimento e seu
custeamento.
Recomenda-se também criar a capacidade para absorção de financiamentos adicionais no sector
publico nas varias áreas de actividade através de fortalecimento continuo do sistema de saúde
publico ao nível central e provincial (incluindo administrações locais e unidades sanitárias
periféricas).
Com vista á aumentar a eficiência, actividades de promoção de saúde e envolvimento
comunitário e de saúde de adolescente poderiam ser desenvolvidas em colaboração com ONGs
que já trabalham no terreno em áreas relacionadas. Coordenação com o Ministério das Obras
Publicas poderia facilitar a dotação de energia e agua canalizada para as unidades sanitárias. Por
exemplo há projectos que os parceiros desenvolveram juntamente a este Ministério com este
objectivo e com enfoque na Província de Cabo Delgado e Niassa.
Recomenda-se a coordenação com outros sectores públicos, o sector não governamental e o
sector privado, não só na fase de elaboração do Caso de Investimento, mas nas fases de alocação
de financiamentos futuros. Aonde mecanismos de coordenação ainda não existam terão que ser
criados. A coordenação seria muito importante para a duplicação de custos. Mecanismos de
coordenação específicos e formas de financiamentos mais eficientes terão que ser discutido em
relação a implementação do Caso de Investimento e das actividades específicas par a desfrutar
das vantagens comparadas dos actores evolvidos.
Foi verificada a tendência para o aumento do financiamento do Governo para as despesas
correntes que não poderia não compensar a redução do financiamento externo (Prosaude e
projectos) para estas. Esta redução poderia prejudicar o funcionamento das unidades sanitárias
e outras instituições do sector e portanto a realização de actividades adicionas do caso de
investimento. Seria portanto recomendável, na priorização de recursos para os próximos anos,
uma atenção específica ao financiamento das despesas correntes das instituições do sector,
incluindo recursos humanos e consumíveis que serão igualmente necessários para as actividades
do caso de investimento e a expansão da cobertura dos serviços de SRMNIA.
Recomenda-se garantir financiamentos que permitam o fortalecimento do sistema nacional de
saúde público nos vários níveis como base para melhorias na prestação dos serviços de saúde
que sejam sustentáveis.
A tendência a descentralização de recursos directamente para o nível distrital poderá facilitar a
identificação de distritos com necessidades maiores e canalização de recursos para eles, bem
como a transparência nas afectações e a monitoria dos gastos.
Recomenda-se fortalecer as administrações e unidades santarias provinciais e distritais de forma
a aproveitar as oportunidades oferecidas pela descentralização.
Recomenda-se fortalecer a planificação e a coordenação para o financiamento e implementação
do Caso de Investimento ao nível provincial. Recomenda-se construir estas acima, e através o
fortalecimento dos, mecanismos já existentes no sector púbico.
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O sector privado não foi considerado mas poderá representar uma parte fundamental na
implementação do Caso de Investimento, seja em termos de financiamento, seja em termos de
implementação de actividades de forma potencialmente mais eficiente.
Recomenda-se a criação de mecanismos para a inclusão do sector privado com actor chave.

8.2 Recomendações para o desenvolvimento do mapeamento de recursos
O caso de investimento e o seu custeamento podem servir como ponto de partida para
identificação de áreas que irão necessitar financiamentos, para direccionar of financiamentos
concordados mas ainda não alocados. O mapeamento de recurso ainda não permite identificar
exactamente os financiamentos disponíveis para as actividades específicas identificadas no Caso
de Investimento de SRMNIA, mas serve para identificar áreas em que os financiamentos já
alocados são concentrados. Recomenda-se o seu uso para esta finalidade. Recomenda-se o seu
desenvolvimento de forma harmonizada com os instrumentos de planificação existentes e com
informação mais detalhada que permita a identificação das actividades financiadas.
Recomenda-se a continuação deste exercício como parte integrante da planificação do sector
saúde. Para este efeito seria possível usar os instrumentos de planificação existentes, prestando
maior atenção e acrescentando detalhes para as actividades específicas.
Durante a elaboração do orçamento de estado e do PES as actividades podem ser incluídas e
custeadas pelas direcções e departamentos responsáveis ao nível central e provincial e depois
da aprovação, a execução delas monitorada. A DPC e outros centros de custo (Direções) no
MISAU já tem trabalhado desta forma com orçamento de 2016 e 2017. A extensão desta pratica
às Direcções do MISAU central e provinciais que serão responsáveis pelas actividades de SRMNIA
seria recomendada.
Um exercício similar poderia ser feito na fase de preparação do CDFMP entre Janeiro e Abril de
cada ano para orientar a priorização de actividades do MISAU e dos parceiros.
Recomenda-se a inclusão de todas as actividades financiadas com fundos externos através de
projectos, mas somente nos montantes que financiam directamente as actividades incluídas nos
planos.
A informação sobre o financiamento externo poderia continuar a ser colhida através do IFE, de
forma mais indicativa e geral na fase de preparação do CDFMP e de forma mais detalhada (por
actividade) na fase de preparação do orçamento de estado. A DPC tem solicitado o
preenchimento de mapas com indicação de actividades específicas e seus orçamentos.
Recomenda-se que as actividades de SRMNIA sejam ai incluídas. O ficheiro do IFE permanece
um instrumento valido para colheita de informação, previa simplificação do formulário.
Para simplificação do IFE a fase de colheita de dados, recomenda-se circular somente a
informação do ano anterior e dos anos de interesse para a planificação. Recomenda-se a
exclusão de algumas colunas, guardando somente aquelas necessárias para a identificação e
descrição do projecto e a identificação da localização, a instituição beneficiaria e informação
sobre overheads. Recomenda-se guardar o sub-programa (ou área de implementação). Caso for
necessário, os programas e sub-programas poderiam ser revistos de forma a ser relevantes para
MISAU, DPSs e parceiros.
Finalmente seria aconselhável que o IFE desenvolvesse num sistema informatizado para a gestão
da informação financeira incluindo os financiamentos externos.
Recomenda-se a inclusão de actividades planificadas e financiadas de uma forma mais
detalhada.
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Na fase do preenchimento os parceiros deveriam ter atenção à classificação de financiamento
(isto implica ter a paciência de reportar fundos do mesmo projectos desagregados por áreas) e
reportar os montantes que realmente concorrem à realização de actividades do plano, ou do
sector mais no geral, excluindo ou evidenciando os custos de gestão de projectos. O MISAU
poderia facilitar este processo assinalando claramente as actividades prioritárias para
financiamentos adicionais. Isto deveria ser feito através de documentos como o Caso de
Investimento e na fase de preparação do CDFMP de forma a deixar tempo suficiente para os
parceiros e o MISAU juntamente planificar actividades. Recomenda-se seguir o calendário de
planificação do sector e a inclusão destas nos documentos de panificação do sector.
Recomenda-se a intensificação da recolha de informação sobre as actividades das ONGs de
forma mais sistematizada, através o cruzamento de informação colhida da rede da NAIMA+, dos
parceiros e das DPSs (ou SDSMAS) que são envolvidas nos acordos ao nível local.
Recomenda-se a criação de mecanismos para a inclusão de financiamentos e agentes financeiros
privados nos próximos mapeamentos. O trabalho desenvolvido para as Contas Nacionais de
Saúde, que inclui o sector privado, poderia servir como base inicial. Este poderia também
facilitar o dialogo com potenciais financiadores do sector privado.
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Anexo I: Documentos e pessoas consultadas para a recolha e análise da informação sobre
financiamento do Governo
Relatórios consultados:
Relatórios de Execução Orçamental da DAF MISAU dos anos 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Lei Orçamental do Estado de 2017 – Limites para as Instituições do Sector Saúde
Relatórios de OE Consolidado do e-Sistafe por UGB dos anos 2012, 2013, 2014, 2015
Cenário de Despesa e Financiamento de Médio Prazo 2017-2019 do Sector Saúde, submetido
ao MEF em Março 2016
Banco Mundial, Mozambique Health Public Expenditure Review 2009 – 2013 , draft report

Pessoas que ajudaram na recolha da informação e interpretação dos dados:
Daniel Simone (DPC – MISAU)
Virginia Guibunda (DPC – MISAU)
Hafiza Ismael (DPC – MISAU)
Salomão Lourenço (DAF – MISAU)
Jorge Perrolas (DAF-MISAU)
Alberto Musatti (Assessor Grupo técnico GTAF -MISAU)
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Anexo II: Parceiros consultados e resumo da informação
Lista de parceiros encontrados e resumo da informação colhida durante os encontros com
parceiros e contactos das pessoas encontrada

Inclui informação adicional sobre os financiamentos esperados por:
AECID
AFD – Franca
Banco Mundial
Canada - CIDA
CHAI - Clinton Health Access Initiative Mozambique
Cooperação Italiana
DFID - UK
Flandres
Fundo Global (GFTAM)
GAVI
Irish- AID - Irlanda
JICA
NAIMA
Netherland
OMS (WHO)
SDC Cooperação Suíça
UNAIDS
UNFPA
União Europeia
UNICEF
USAID

Nota: Até dia 14 de Abril de 2017, informação ainda não foi disponibilizada por CDC . A
informação do Fundo Global seria por desagregar por áreas de SRMNIA. Outras agências foram
contactadas, mas já não estão activamente envolvidas em financiamento de actividades no
sector saúde.
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Anexo III: mapa de programas e Sub-Programas do PQG e actividades chave do caso de
investimento de SRMNIA

Programas (Todos os
programas da
planificação MISAU)

Subprogramas (Todos os
subprogramas da planificação
MISAU)

Actividades específicas do Plano
dentro de cada subprograma

Saúde Pública
Privilegiando a Saúde da
Mulher e da Criança e
Assistência Médica

Saúde Reprodutiva e Materna

Planeamento familiar
Supervisão "de rotina"
Envolvimento de associações
profissionais do pessoal
HPV vacina
Vacinas e cadeia de frio
Medicamentos essenciais AIDI

Saúde infantil (incluindo PAV)
Saúde escolar (e do
adolescente)
Assistência Hospitalar (incluindo
saúde oral e outros programas
de Assistência Médica,
equipamento médico e hospitalar
e material médico cirúrgico)

Medicamentos e Artigos Médicos

Saúde Pública com
enfoque na Redução do
impacto das grandes
endemias e má nutrição

Educação
SAAJ
Equipamento grande e pequeno para
maternidades e cirurgias (Inclui 7 ou
8 HDs com todo equipamento de
base)
Material medico cirúrgico no geral
Cadeia de frio
Medicamentos de obstetrícia e
recém nascidos
Vacinas
Reagentes
Redes mosquiteiras

Malária

Anti-maláricos
Testes
TB
ITS e HIV/SIDA

Testes e medicação para mulheres
grávidas, crianças e adolescentes

Nutrição

Comunicação planeamento familiar
de adolescentes
Suplementos nutricionais para
adolescentes grávidas e crianças
Apoio a formação de técnicos de
nutrição

Lepra
Vigilância Epidemiológica e
Emergência
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Programas (Todos os
programas da
planificação MISAU)

Subprogramas (Todos os
subprogramas da planificação
MISAU)

Actividades específicas do Plano
dentro de cada subprograma

Saúde Pública com
enfoque na Redução do
impacto das grandes
endemias e má nutrição

Promoção de saúde e
envolvimento comunitário

APES s (plataforma móveis de
comunicação entre eles e as
enfermeiras de SMI, subsídios
mensais ainda por cobrir, supervisão)
Supervisão de APEs
Community based organization (área
de alimentação infantil - casamento
prematuros - tratados ao nível de
comunidade e aumento de
planeamento familiar ao nível da
comunidade talvez com novos
meios)

Desenvolvimento da
rede sanitária

Saúde Ambiental
Doenças Negligenciadas
Doenças não Transmissíveis
Saúde Mental
Medicina Desportiva
Medicina Tradicional
Infra estruturas para serviços de
referência de Nível I (CS)

Infra estruturas para serviços de
referência de Nível II (HD)

Desenvolvimento dos
recursos humanos

Infra estruturas para serviços de
referência de Nível III (HP)
Infra estruturas para serviços de
referência de Nível IV (HC)
Formação e colocação do
pessoal

Gestão de recursos humanos
Infra estruturas para rede de
formação
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Possibilidade de novos centros de
saúde nos novos distritos periféricos
(mas não novos HD)
Energia e água canalizada em todos
HD e CSI
Construção e reabilitação de
maternidades, água e electricidade
(7 ou 8 upgrade de CS para HD são
identificados no plano bloco
operatório, maternidade e
enfermeira aumentadas)

Formação continua no trabalho para
enfermeiras SMI
Formação de novas enfermeiras SMI
e enfermeiras especializadas e
equipes cirurgia (nível médio) e as
formações acontecem ao nível
provincial com coordenação do nível
central
Formação de APEs que existem
instituições já a funcionar e com
capacidade por apoiar
Previsão de custos adicionais de
salários de custeamento

Programas (Todos os
programas da
planificação MISAU)

Sustentabilidade e
gestão Financeira

Subprogramas (Todos os
subprogramas da planificação
MISAU)
Planificação, Sistemas de
Informação, Orçamentação e
Monitoria e Avaliação (Incluindo
Cooperação internacional)
Serviços de Gestão Financeira,
Logística e Manutenção
Infra estruturas para Logística e
Manutenção

Apoio institucional
administrativo

Género
Reforço e organização do SNS Reforma institucional
Investigação em Saúde
Infra estruturas para
administração
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Actividades específicas do Plano
dentro de cada subprograma
Apoio técnico em termos de
administração ao nível central e
provincial (não envolve
necessariamente reforma)
Apoio técnico em termos de:
Administração ao nível central e
provincial
Gestão de recursos na DPSs tipo
fundo comum provincial
Transportes (ambulâncias e gestão
de ambulâncias)
Apoio técnico em termos de
administração ao nível central e
provincial

Anexo IV: Ficheiro Excel com mapas de financiamento 2016-2020
Mapa A: valores de Execução de 2016 e limites orçamentais para 2017, 2018 e 2019 por
Instituição (ou Unidade Gestora Beneficiaria UGB) do sector.
Mapa B: lista de projectos por parceiros e indicação de: descrição, províncias e distritos, valores
em moeda de origem por cada ano. As estimativas de financiamento externo foram baseadas
nestes projectos.
Mapa C: financiamento de Prosaude detalhado por parceiros.

Anexo V: Mapeamento ONGs da NAIMA+

Fonte: Catalogo ONGs internacionais do sector Saúde, NAIMA+ 2016

198

