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MOASIS - Open Architectures, Standards and Information Systems  
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RAM - Memória de acesso aleatório (abreviatura do inglês Random Access 
Memory) 
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SNS - Serviço Nacional de Saúde 

SIS-ROH - Sistema de Registo de Óbitos Hospitalares 

TIC - Tecnologia de Informação e Comunicação 
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SSIISSTTEEMMAA  DDEE  RREEGGIISSTTOO  DDEE  ÓÓBBIITTOOSS  
HHOOSSPPIITTAALLAARREESS  ––  ((SSIISS--RROOHH))  

 

MMAANNUUAALL  DDEE  EESSPPEECCIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  
TTÉÉCCNNIICCAASS  

 

11..  Introdução  

Para a tomada de decisões sobre a saúde pública é essencial dispor de informações 
consistentes. Estas são igualmente necessárias para a formulação de políticas e para a 
elaboração de programas bem como para a sua orçamentação, monitoria e avaliação, para 
além de constituírem a base para aquilatar os compromissos do governo para com os cidadãos.  

O investimento em sistemas de informação para a saúde e a consequente colheita, análise e 
divulgação de dados sobre as causas de morte em Moçambique tem-se revelado insuficiente e 
com lacunas que importa minimizar considerando o aumento sempre crescente dos desafios na 
área de saúde. 

É pois tendo em conta este cenário que o uso de ferramentas apropriadas como as Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC) se mostra pertinente e inadiável para que a colecta, 
registo, processamento, armazenamento e disseminação de dados e informações sobre as 
causas de mortalidade intrahospitalar sirva de plataforma para a melhoria que se impõe. 

O presente manual procura descrever as especificações técnicas do aplicativo informático 
“Sistema de Registo de Óbitos Hospitalares” (SIS-ROH)1 desenvolvido pelo MOASIS2

                                                 
1 O SIS-ROH surgiu de uma iniciativa tripartida do Hospital Central de Maputo, Departamento de Informação para 
a Saúde (DIS) do MISAU e Universidade Eduardo Mondlane (UEM) visando implementar, de forma regular e 
rotineira, um sistema de registo de mortes hospitalares com possibilidade de expansão para todos os Hospitais do 
País. A informação produzida constitui um importante suporte para melhorar a qualidade da atenção hospitalar e 
ajuste das políticas de saúde pública a nível nacional e regional. 

 para 
apoiar o Ministério da Saúde (MISAU) na obtenção e tratamento de informação relevante para 

 
2 MOASIS é um programa de arquitecturas abertas, normas e sistemas de informação (baseado na Universidade 
‘Eduardo Mondlane’) que visa reforçar os sistemas de informação clínica e de saúde pública em Moçambique, 
usando tecnologias abertas. Tem parcerias com o Ministério da Saúde, universidades e organizações não 
governamentais nacionais e estrangeiras. 
O MOASIS mantém um grupo de desenvolvedores e consultores em arquitecturas abertas, padrões abertos e de 
desenvolvimento de software open source. 
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o conhecimento das causas de morte das unidades sanitárias do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) de nível II, III e IV.  

1.1. Propósito do Manual 

O Manual especifica as funções, requisitos, arquitectura do Sistema de Registo de Óbitos 
Hospitalares, abreviadamente designado SIS-ROH. Este sistema é importante para suportar a 
tomada de decisão em tempo útil com informação precisa sobre as principais causas de morte 
no país. O SIS-ROH é também um instrumento de ajuda na produção de estatísticas com base 
em variáveis seleccionadas pelo utilizador, dando a este vários ângulos de análise de dados 
sobre a mortalidade intrahospitalar. 

1.2. Escopo do produto  

O SIS-ROH é um aplicativo que permite fazer o registo automatizado de óbitos duma dada 
unidade sanitária. O SIS-ROH tem como objectivo prover informação sobre as principais causas 
de morte ocorridas na unidade sanitária. O sistema funciona a nível de unidade sanitária 
podendo fornecer dados aos restantes níveis do Sistema de Informação de Saúde (SIS) onde se 
pressupõe que existam condições técnicas (equipamento e recursos humanos) para o 
tratamento deste tipo de informação. Espera-se com este sistema uma maior flexibilidade na 
manipulação de dados sobre óbitos hospitalares; obtenção de informação mais fiável em 
tempo reduzido; criação da cultura do uso da codificação padrão da CID-10, entre outros3

Futuramente o SIS-ROH integrar-se-á no Sistema Nacional de Mortalidade (estatísticas vitais) 
permitindo o registo de todos eventos mortais dentro e fora do Sistema Nacional de Saúde, 
através do Certificado de Óbito. 

.  

 

1.3. Organização do manual 

Este manual encontra-se organizado em diferentes secções como a seguir se indica: Na secção 
2 são apresentados detalhadamente os requisitos do SIS-ROH. Na secção 3 é apresentada a 
arquitectura do sistema enquanto a secção 4 expõe os cenários de instalação do sistema. Na 
secção 5 são aduzidas as necessidades ou requisitos em termos de ‘hardware’ e ‘software’ para 
a instalação do sistema. 

                                                 
3 A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, frequentemente designada 
pela sigla CID (em inglês: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - ICD) fornece 
códigos relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas, 
circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou doenças. A cada estado de saúde é atribuída uma categoria única à 
qual corresponde um código, que contém até 6 caracteres. Tais categorias podem incluir um conjunto de doenças semelhantes. 
A CID é publicada pela OMS (revista periodicamente estando já na sua 10ª edição - a CID-10, como é conhecida (desenvolvida 
em 1992)) e é usada globalmente para estatísticas de morbilidade e de mortalidade, sistemas de reembolso e de decisões 
automáticas de suporte em medicina. O sistema foi desenhado para permitir e promover a comparação internacional da 
colecção, processamento, classificação e apresentação do tipo de estatísticas supra-citado. ICD ou CID é uma classificação base 
da Família Internacional de Classificações da OMS (WHO-FIC). 
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22..  Requisitos do Sistema  

2.1. Requisitos Funcionais  

R1. Registar/Alterar dados de pacientes.  

DESCRIÇÃO:  

O registo de pacientes subdivide-se em três: (a) registo de dados biográficos, (b) registo de 
dados sobre o internamento e (c) registo de dados sobre o óbito. As primeiras duas partes são 
necessárias pelo facto de não estar disponível um sistema registo de pacientes e internamentos 
com o qual o SIS-ROH podia se comunicar.  

O registo de doenças (causa de morte) deve ser feita observando as regras de codificação 
contidas na Classificação Internacional das Doenças - N1C 10 da OMS - (CID10) cujos dados e 
definições estão armazenadas na base da dados e são disponíveis na fase de atribuição da 
causa básica, directa ou de autópsia. 

.  

R2. Produzir relatórios por intervalos de tempo.  

DESCRIÇÃO:  

Sendo especificado um período, o nível de agregação do CID10, o sistema pode gerar um 
relatório com os dados de registo relativos ao período especificado. Os relatórios produzidos 
pelo sistema são os seguintes:  

1. Total de óbitos  

1.1. Por mês e por Serviço/Departamento  

1.2. Por faixas etárias e por Serviço/Departamento  

1.3. Por naturalidade  

1.4. Por sexo e faixas etárias 

1.5. Total geral de óbitos ocorridos no Hospital (Unidade Sanitária) por sexo e faixas etárias.  

2. Tempo de permanência dos pacientes falecidos nos Serviços/Departamentos/Hospital  

2.1. Óbitos com menos de 48 horas de internamento  
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2.3. Óbitos com mais de 48 horas de internamento  

2.4. Óbitos por cada causa básica de morte (quando possível) 

3. Causa básica e imediata de morte  

3.1. Por sexo  

3.2. Por faixa etária  

3.3. Por Serviço/Departamento  

3.4.Causa básica confirmada por autópsia  

   

2.2. Requisitos Não Funcionais  

Q1. O sistema deve ser seguro e de acesso restrito.  

Q1.1. Só utilizadores autorizados podem aceder ao sistema.  

DESCRIÇÃO:  

Q1.2. Devem existir 4 (quatro) tipos de utilizadores (administrador, super-operador, operador e 
super-operador) com diferentes privilégios no sistema.  

DESCRIÇÃO:   

O administrador é o profissional que deverá efectuar somente operações de administração 
sobre o sistema. 

O super-utilizador é o profissional que poderá registar dados fixos tais como doenças, usuários, 
departamentos, serviços, etc. 

O operador é o profissional que só poderá efectuar o registo de dados sobre os óbitos. 

O super-operador pode realizar todas as operações no sistema. 
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33..  Arquitectura do Sistema  

O SIS-ROH é uma aplicação desktop que funciona em sistemas operativos Windows. O SIS-ROH 
segue a arquitectura cliente-servidor. A figura 2 mostra o modelo conceptual do sistema.  

Figura 2. Modelo Conceptual do Sistema. 

 

   

O sistema é composto por 2 camadas: cliente4

   

 e base de dados. Estas camadas podem ser 
distribuídas em computadores, de diferentes maneiras criando diferentes cenários de 
implementação do sistema.  

3.1. Descrição das camadas  

A camada do cliente representa o SIS-ROH propriamente dito, que faz a ligação entre o usuário 
e os dados.  

A camada de base de dados é constituída pelo servidor de base de dados MySQL que é open 
source e que é distribuído gratuitamente.  

   

  

                                                 
4 aplicativo ou computador integrado numa rede de computadores. 
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44..  Cenários de Instalação (deploy) do Sistema  

O sistema pode ser instalado e configurado para ser usado (a) somente por standalone (Figura 
3) ou (b) em rede (Figura 4). 

No cenário (a) todas as componentes do sistema (cliente e o servidor de base de dados) são 
instalados no mesmo computador. 

No cenário (b) a componente de aplicação e a de base de dados são instalados em 
computadores exclusivos. 

A componente cliente é instalada em computadores que se comunicam com o servidor de 
aplicação através dos meios de rede.  

  

Figura 3. No cenário standalone todas as componentes do sistema são instaladas no mesmo 
computador.  
 

  

Figura 4. Cenário em rede. A base de dados e o cliente são instalados em computadores separados. Os 
clientes acedem aos dados através da rede.  
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4.2. Importação/Exportação de dados  

Os dados introduzidos podem ser exportados para uma base central (a situar-se 
preferencialmente nos órgãos centrais do MISAU) e intermédias (Provinciais) a fim de produzir 
estatísticas globais. É igualmente possível comparar e trocar pacientes entre hospitais.  

   

55..  Requisitos para instalação do Sistema  

Nesta secção são apresentados os requisitos mínimos, e recomendados para a instalação do 
sistema numa unidade sanitária.  

5.1 Hardware  

5.1.1. Em Standalone  

 1 PC com características ou especificações apresentadas na tabela 1 abaixo.  

Sistema operativo:  Windows Xp/Vista  
CPU:  Pentium 3.0Ghz +  
Memória RAM:  2+ Gb  
Disco Rígido:  Pelo menos dois com 80 GB+ cada  
Placa de Vídeo:  Que suporte pelo menos a resolução 1024x768  
Disco duro externo:  200 GB  
   DVD RW  

Tabela 1. Características dos PCs no ambiente standalone.  

 

5.1.2. Em Rede  

 PCs com as características ou especificações apresentadas na tabela 2abaixo.  

Sistema operativo:  Windows Xp/Vista  
CPU:  Pentium 3.0Ghz +  
Memória RAM:  2+ Gb  
Disco Rígido:  Pelo menos dois com 80 GB+ cada  
Placa de Vídeo:  Que suporte pelo menos a resolução 1024x768  
   DVD RW  
   Placa de rede ethernet  

Tabela 2. Características do servidor no ambiente em rede.  
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 1 Servidor com as características apresentadas na tabela 3 abaixo.  
 1 HUB.  

Sistema operativo:  Windows server  
CPU:  3.0 GHz dual core 64-bit +  
Memória RAM:  4+ Gb  
Disco Rígido:  Pelo menos dois com 160 GB+  
Placa de Vídeo:  Que suporte pelo menos a resolução 1024x768  
Disco duro externo:  200 GB  
   DVD RW  
Placa de rede:  1 GB + de largura de banda  

 

Tabela 3. Características dos PCs no ambiente em rede.  

   

5.2 Software  

Para correr o sistema é necessário dispor dos seguintes aplicativos (todos Open Source)5

• MySQL (

:  

http://www.mysql.com)  
• SISROH (MOASIS)  
• MY ODBC  
• MySQL Administrator  
• MySQL QueryBrowser  
• Sistema operativo que suporta os 3 itens acima.  

Para manipular os dados exportados é necessário dispor dos seguintes aplicativos:  

• Leitor de documentos PDF.  
• Manipulador de folhas de cálculo Excel (Windows Office ou software Open Source  

compatível: OpenOffice, etc.).  

                                                 
5 O termo open source (código aberto) refere-se a software também conhecido por software livre.  

http://www.mysql.com/�
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66..  Apêndice  
 

6.1. Definições e conceitos  

Administrador: 
 Profissional que somente pode efectuar operações de administração sobre o sistema 

SIS-ROH.  

Base de Dados:  
 (ou base de dados), são conjuntos de registos dispostos em estrutura regular que 

possibilita a reorganização dos mesmos e produção de informações. Um banco de 
dados/base de dados normalmente agrupa os registos utilizáveis para um mesmo fim. 
Um banco de dados é usualmente mantido e acessado por meio de um software 
conhecido como Sistema Gestor de Banco de Dados (SGBD). Normalmente um SGBD 
adopta um modelo de dados, de forma pura, reduzida ou estendida. Muitas vezes o 
termo banco de dados é usado como sinónimo de SGBD. 

 

Cliente-servidor:  
 É um modelo computacional que separa clientes e servidores, sendo interligados entre 

si geralmente utilizando-se uma rede de computadores. Cada instância de um cliente 
pode enviar requisições de dados para algum dos servidores conectados e esperar pela 
resposta. Por sua vez, algum dos servidores disponíveis pode aceitar tais requisições, 
processá-las e retornar o resultado para o cliente. Apesar do conceito ser aplicado em 
diversos usos e aplicações, a arquitectura é praticamente a mesma. 

 
Hardware: 
 É a parte física do computador, ou seja, é o conjunto de componentes electrónicos, 

circuitos integrados e placas, que se comunicam através de barramentos. Em 
complemento ao hardware, o software é a parte lógica, ou seja, o conjunto de 
instruções e dados processados pelos circuitos electrónicos do hardware. Toda a 
interacção dos usuários de computadores modernos é realizada através do software, 
que é a camada, colocada sobre o hardware, que transforma o computador em algo útil 
para o ser humano. Além de todos os componentes de hardware, o computador 
também precisa de um software chamado Sistema Operativo. O Sistema Operativo 
torna o computador utilizável. Ele é o responsável por gerir os dispositivos de hardware 
do computador (como memória, unidade de disco rígido, unidade de CD) e oferecer o 
suporte para os outros programas funcionarem (como Word, Excel, etc.)  
O termo "hardware" não se refere apenas aos computadores pessoais, mas também aos 
equipamentos embarcados em produtos que necessitam de processamento 
computacional, como os dispositivos encontrados em equipamentos hospitalares, 
automóveis, aparelhos celulares (telemóveis), entre outros. 
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Requisito funcional:  
 É um dos requisitos que, na essência, especifica o que deve ser feito no sistema. Indica 

qual deve ser a acção para cada entrada.  

Requisito não funcional:  
 É um dos requisitos que, essencialmente, descreve aspectos qualitativos do sistema 

como por exemplo manutenção, segurança, e usabilidade.  

Open Source: 
 O termo open source ou código aberto foi criado pela OSI (Open Source Initiative) e 

refere-se a software também conhecido por software livre. Genericamente trata-se de 
software que respeita as quatro liberdades definidas pela Free Software Foundation, 
inspiradas no projecto Debian, nomeadamente em "Debian Free Software Guidelines 
(DFSG)". Qualquer licença de software livre é também uma licença de código aberto 
(Open Source), a diferença entre as duas nomenclaturas reside essencialmente na sua 
apresentação; Enquanto a FSF usa o termo "Software Livre" envolta de um discurso 
baseado em questões éticas, direitos e liberdade, a OSI usa o termo "Código Aberto" 
sob um ponto de vista puramente técnico, evitando (propositadamente) questões 
éticas. Esta nomenclatura e discurso foram cunhados por Eric Raymond e outros 
fundadores da OSI com o objectivo de apresentar o software livre a empresas de uma 
forma mais comercial evitando o discurso ético. 

 

 Operador: 
 Profissional que apenas pode efectuar o registo de dados sobre os óbitos no sistema SIS-

ROH. 

Software: 
 É uma sequência de instruções a serem seguidas e/ou executadas, na manipulação, 

redireccionamento ou modificação de um dado/informação ou acontecimento. 
Software também é o nome dado ao comportamento exibido por essa sequência de 
instruções quando executada num computador ou máquina semelhante. 
Software também é um produto e é desenvolvido pela Engenharia de Software, e inclui 
não só o programa de computador propriamente dito, mas também manuais e 
especificações. Para fins contáveis e financeiros, o Software é considerado um Bens de 
capital. 
Este produto passa por várias etapas como: Análise Económica, Análise de requisitos, 
Especificação, Codificação, Teste, Documentação, Treinamento e Manutenção. 

Super-utilizador: 
  Profissional que pode efectuar o registo de dados fixos no sistema SIS-ROH tais como 

doenças, usuários, departamentos, serviços, etc. 

Super-operador: 
 Profissional que pode realizar todas as operações no sistema SIS-ROH. 
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SÉRIE DE OUTROS MANUAIS DO SIS-ROH 

 
Volume 1: - MMAANNUUAALL  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  PPAARRAA  OO  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  DDEE  RREEGGIISSTTOOSS  DDEE  

ÓÓBBIITTOOSS  HHOOSSPPIITTAALLAARREESS  ––  ((SSIISS--RROOHH)) 
Instrumento-guia com indicação de normas e procedimentos 
administrativos a serem seguidos pelos operadores e todo o pessoal 
envolvido no processo de recolha, elaboração e divulgação dos dados de 
mortalidade intra-hospitalar. 

 
Volume 3: - MMAANNUUAALL  DDOO  AADDMMIINNIISSTTRRAADDOORR  DDOO  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  DDEE  RREEGGIISSTTOOSS  DDEE  

ÓÓBBIITTOOSS  HHOOSSPPIITTAALLAARREESS 
Instrumento de apoio à instalação, administração, gestão, manutenção e 
utilização da ferramenta “Sistema de Registo de Óbitos Hospitalares” (SIS-
ROH) aos diferentes níveis de gestão da saúde em Moçambique que 
procura explicar de forma simples aos profissionais de saúde que actuam 
nesta área metodológica como podem manejar adequadamente o 
software tornando essa actividade mais simples, rápida, eficiente e eficaz. 

 
Volume 4: - MMAANNUUAALL  DDOO  UUTTIILLIIZZAADDOORR  DDOO  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  DDEE  RREEGGIISSTTOOSS  DDEE  ÓÓBBIITTOOSS  

HHOOSSPPIITTAALLAARREESS  
Documento que harmoniza e sistematiza a forma de utilização do aplicativo 
pelos profissionais afectos ao registo, recolha, tratamento e utilização de 
estatísticas sobre óbitos hospitalares actuando assim como instrumento de 
capacitação e auxílio na recolha, processamento, análise, disseminação e 
uso de informação sanitária sobre mortalidade hospitalar nos níveis II, III e 
IV. 
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