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HOSPITAL RURAL DE NHAMATANDA – EXPANSÃO SIS-ROH 

Entrega do 

computador 

para SIS-ROH 

ao HRN. Da 

esquerda para 

direita: 

 

 

 

 

 

 

Damião Mazive (técnico estomatologista), Delfina Helena Costa (técnica de sistema 

de informação DPS – Sofala), Emerson Zita (Moasis), Adelino Covane (Moasis), 

António Nhamizinga (Administrador do Hospital RN), Albertino Mualinque (Director 

Distrital de Saúde, Mulher e Accão Social).   

 

 

Entrega do 

computador ao 

director da 

DSMAS. 
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Formação de Técnicos.  

 

Técnico José Mugore, Micas Loureno, Damião Mazive e Paulo Maciel. 

 

Formação de clínicos em CID-10 e Certificado de Óbito 
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O Hospital Rural de Nhamatanda 

O Hospital Rural de Nhamatanda é um dos quatro hospitais de nível II, na Província 

de Sofala. Está situado cerca de 105km da Cidade da Beira, sob tutela da Direcção 

Provincial de Saúde de Sofala e possui 2 médicos. 

Este hospital possui vários serviços dentre os quais o de Ginecologia/Obstetrícia, 

Pediatria – Berçário, Medicina, Cirurgia e SUR. Serviços auxiliares de RX, Bloco 

operatório e Colheita de Sangue.  

O Serviço do Banco de Socorros é o que recebe maior número de pacientes com 

uma média de 30 referenciados/dia principalmente a partir o Centro de Saúde de 

Metuchira e Lamego. 

As mortes ocorridas no Banco de Socorros que são em média 2 ou 3/semana, se 

devem essencialmente ao tempo demorada entre a decisão de ir a unidade sanitária 

e o consumo de medicamentos tradicionais. Daí que as intoxicações por 

medicamentos tradicionais, poderá vir a ser uma das principais causas de morte no 

serviço. Só com o uso do Sistema, teremos melhores estatísticas de mortalidade nos 

serviços do hospital.  

 

1. Formação 

Em Março de 2012, o Moasis com o mandato do MISAU através do Departamento 

de Informação para a Saúde, iniciou no Hospital Rural de Nhamatanda a primeira 

formação do SIS-ROH – Sistema de Informação de Registo de Óbitos Hospitalares, 

Certificado de Óbito e Classificação CID-10, no âmbito da expansão deste sistema 

informático para mais 3 (três) hospitais do País. Nomeadamente Hospital Distrital de 

Nacala-Porto, Hospital Rural de Nhamatanda e o Hospital Rural de Chibuto.   
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Durante o período de capacitação constatou-se que o problema de cortes 

constantes no abastecimento de energia elétrica é preocupante muito embora 

estejam assegurados com o Gerador do hospital, os serviços de RX, Bloco 

Operatório, Maternidade e Banco de Socorros.  

Constatamos igualmente que a maior parte dos Certificados de Óbitos são 

preenchidos por Técnicos de Medicina acto, que é prática em várias outras unidades 

sanitárias com falta de médicos.  

a. Certificado de Óbito – Este instrumento já está em uso no HRN desde 

2011 e está a ser usado de acordo com a perceção de cada certificante. 

Houve formação nesta área que serviu para clarificar os clínicos da 

necessidade de fazer o preenchimento adequado tanto na codificação 

CID-10 quanto nas áreas relativas as mortes maternas e fetais segundo 

as normas do MISAU e do OMS.  

 

b. Codificação CID-10 – Todos os CO’s não tinham sido codificados nem 

descritas as causas Básica, Intermédia e Directa de morte. 

   

2. SIS-ROH 

Durante a primeira implantação do SIS-ROH nos hospitais provinciais, gerais e 

centrais do Pais, o sistema operativo Windows XP e Vista se mostraram compatíveis 

com o sistema. Hoje, com as pré-instalações dos sistemas operativos Windows 7, 

quando se adquirem os computadores, esta versão de Sistema Operativo tem 

trazido conflitos na instalação do SIS-ROH especialmente na conecção da base de 

dados (ODBC) ao sistema e outros.  
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Relativamente ao SIS-ROH instalado no HRN, foi necessário mudar o sistema 

operacional actual para o anterior XP para compatibilizá-lo aos componentes do 

pacote SIS-ROH.  

O computador se encontra no Gabinete do Administrador uma vez que não há ainda 

um NEP no Hospital para o efeito. A informação estatística é produzida no Gabinete 

do Enfermeiro Chefe. A responsabilidade pela recolha, introdução, armazenamento 

e produção de relatórios ficou a cargo de técnico indicado pelo Administrador 

(Damião Mazive).   

O Hospital tem o sistema de internet via wireless em pleno funcionamento. A rede 

alimenta o Bloco Administrativo e a manutenção é feita pelo técnico de informático 

da Direcção Provincial de Saúde da Sofala. 

 

Recomendações: 

• Criação do Núcleo de Estatística e Planificação; 

• Incluir no processo de formação contínua, o Certificado de Óbito e 

Classificação CID-10; 

• Melhorar a segurança do equipamento informático; 

Observações técnicas Moasis: 

• Actualização de todos manuais de formação do SIS-ROH – Administrador, 

Utilizador, Procedimentos, etc; 

• Compatibilização do SIS-ROH com o Windows 7; 

• Reforço do Laboratório-Moasis com 1 PC para testes de aplicação de natureza 

diversa. 


