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A primeira preocupação da equipe de trabalho de Moçambique (MISAU, mOASIS, CDC) foi a de 

compreender as razões por trás do sucesso e do fracasso de sistemas eletrónicos em Moçambique e, em 

geral em África.  

Vários sistemas anteriormente implementados foram analisados e considerados sem êxito por vários motivos: 

Entender os motivos de sucesso e fracasso 

mOASIS é a organização local responsável pelo desenvolvimento e implantação de sistemas 

informáticos de saúde locais, em conformidade com as normas, capacidades e contexto locais, 

permitindo a sustentabilidade tecnológica. Parte da equipe está instalada no MISAU, fornecendo apoío 

contínuo e colaborando de perto com os usuários com fim de enternder o contexto e necessidades reais 

do usuário. 

Definição de uma estratégia 

Em 2007, considerando os factores críticos de acordo com vários estudos e experiências 

internacionais, o MISAU decidu constituir uma equipa representando as três 

principais organizações: executor, regulador e usuário/benificiário desta experiência. 

O objectivo do projecto-piloto era estabelecer um sistema de mortalidade no principal 

hospital (HCM) do país usando um sistema informático (SIS-ROH). 

Criação de capacidades e trabalho no contexto local 

• Os sistemas são geralmente importados/ 

implementados por organizações externas 

• Os projectos são mutio ambiciosos e de longo 

termo, com poucos benefícios a curto prazo para 

os trabalhadores. 

• Má adaptação à cultura local de trabalho e ao 

contexto social. 

• Má localização dos sistemas e condições difíceis 

de infraestructuras locais (instabilidade da 

fonte de energia, condições ambientais, etc.) 

• Projectos complexos e caros de manter e 

expandir. 

• Falta de uma cultura de padrões de informática 

e de uso de dicionário médico. 

• Plano deficiente de desenvolvimento de 

capacidades internas, de transferência de 

tecnologia e estratégia de sustentabilidade. 

• Plataformas propriétarias caras e complicadas 

para desenvolver, utilizar ou manter no país 

• Deficiente envolvimento e participação dos 

usuários em todos os níveis 

A história e o projecto do Sistema de Registo de Óbitos Hospitalar 

O primeiro sistema 

eletrônico de mortalidade 

com base total no CID-10 é 

aprovado como sistema 

nacional. 

 >15.000 mortes registadas no Hospital 

Central de Maputo (2,5 anos) 

Em 2010, foi implantado em 

todos os hospitais centrais e 

provinciais (14 hospitais) 

O MISAU está planeando o 

alargamento para um Sistema 

Nacional de Mortalidade (SIS-

MOR) baseado no CID-10 

Primeira vez que 

Moçambique tem um 

Sistema routineiro de 

Registo de Óbitos 

Uso de codificação CID-10 completo 

 >1.300 mortes registadas no Hospital 

Geral José Macamo (6 meses) 

 Pleno desenvolvimento: software & 

manuais 

 Apoio contínuo na análise de dados e 

desenvolvimento de software 

 Apoio ao MISAU na definição do novo 

Certificado de Óbito e na formação 

nacional 

 > 3.000  mortes registados nos restantes 

Hospitais (< 6 meses) 

Layout do SIS-ROH 

Fluxo de dados no SIS-ROH 
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