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1. Contextualização  

A contratação de técnicos de informática, para trabalhar nas Direcções, Hospitais Provinciais e 

Centros de Saúde,  deriva do pedido de apoio manifestado pelo MISAU por constatar que falta de 

tecnicos de informática não permitia que os sistemas e computadores acabados de instalar 

funcionassem por longo periodo devido ao uso inadequado, excesso de virus, uso inadequado  por 

no âmbito da manutenção do parque informático da instituição nas diferentes áreas de saúde na 

Província.  

 

O principal objectivo dos ITPs alocados às 5 províncias que careciam de técnicos de informática, é   

apoiar inclusivamente as Direcções Distritais de Saúde e suas unidades sanitárias, na manutenção de 

Softwares1,  Hardwares2 e garantir o pleno funcionamento dos equipamentos no sistema de saúde 

provincial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Composto por uma sequência de instruções (comandos) e declarações de dados, armazenável em meio digital. 
2 Circuito integrados, placas ou ferramenta é a parte física do computador, ou seja, é o conjunto de componentes 

eletrônicos que se comunicam através de barramentos 
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2. PROVÍNCIA DE GAZA 

Para a Provincia de Gaza, o Moasis recrutou 1 técnico de informática que foi posteriormente afecto 

pelos Recursos Humanos do MISAU á Direcção de Provincial de Saúde de Gaza (DPSG).  

1. Apoio ao cumprimento do PES provincial:  O ITP deslocou-se junto a equipa da DPPC 

para os Serviços Distritais de Saúde, Mulher e da Acção Social - SDSMAS de Massingir, 

Mabalane e Chigubo no âmbito da auditoria de dados para a avaliação da informação 

estatistica e cumprimento das metas do PES.  

2. Apoio a expansão do Sistema de Informação de Medicamentos e Artigos Médicos - 

SIMAM: No cumprimento do PES o técnico de IT, esteve envolvido na capacitação 

(recebida com os técnicos da CMAM-Maputo), dos técnicos e expansão do aplicativo 

SIMAM nos Hospitais Rurais dos distritos de Chibuto, Manjacaza, Chicumbane e Chokwe.  

3. Visitas de supervisão provincial:  O ITP foi solicitado para dar apoio as visitas de 

supervisão no cumprimento do PES, para garantir que toda a informação estatistica 

esteja a ser recolhida e com a qualidade desejada. Na supervisão consegui-se obter o 

seguinte:  

 O SISROH está funcional em todos os (15) locais instalados incluindo o Hospital 

Privado Carmelo que reporta a DPS Gaza.   

 O SISH está em apenas 1 local - Hospital Provincial de Xai-xai e está operacional 

 O SIMAM encontra-se actualmente instalado em (14) locais incluindo (12) 

distritos, 1 Centro de Saúde da Cidade e Depósito do Hospital Provincial de  

Gaza. Ambos em funcionamento. 

 Dos (12) distritos visitados, (4) Unidades Sanitárias não possuem internet 3G 

nem LAN. Nomeadamente  Hospital Rural de Chicumbane, CS de Mabalane, CS 

de Chigubo e CS de Massangena. 

 (14) instalações foram actualizadas com anti-virus Kaspersky 2014, (1) com anti-

virus Norton 2014 e (1) com anti-virus AVG.  

2. Expansão dos aplicativos do SIS e SCS: Não houve expansão dos aplicativos geridos pelo 

DIS/MISAU. A SIS Compact Station - SCS, está em funcionamento e igualmente não foi 

expandido segundo o plano, estando actualmente instalada apenas no HPXX.   

3. Manutenção do SIS:  - durante o perido o MB teve (2) paralizações, (1) relativa a ficha de 

consultas externas do HR de Chokwe e (1) relativa a ficha do laboratório no CS da Macia. 

Todos problemas foram resolvidos.  - SISROH teve (2) paralizações no HR de Manjacaze e 

Hospital de Carmelo devido a formação do computador. - O SISH e SIMAM não tiveram 

paralização. 

4. Gestão do SIS:  Os dados do SISROH de todas US  foram já exportados ao nivel central no 

formato Excel para análise mensal de mortalidade.  
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3. CIDADE DE MAPUTO 

Para a cidade de Maputo, o Moasis recrutou 1 tecnico de informática que foi posteriormente afecto 

pelos Recursos Humanos do MISAU á Direcção de Saúde da Cidade de Maputo (DSCM).  

1. Apoio ao cumprimento do PES provincial: Apoio a (2) US no cumprimento do PES, uma 

no CS de Katembe e outra no CS 1º de Maio, na manutenção do MB. 

2. Visitas de supervisão provincial: Não realizadas, previstas para Setembro em (6) 

Direcções distritais, (3) hospitais gerais e (1) hospital psiquiátrico.  

3. Expansão dos aplicativos do SIS e SCS: Não houve expansão de nenhum aplicativo. As 

SIS Compact Station - SCS, estão em funcionamento com os aplicativos SISROH e SISH 

instalados no HGM e HGJM.   

4. Manutenção do SIS: Paralem da DSCM, foram realizada (6) visitas para manutenção de 

rotina aos hospitais de Mavalane, HGJM, CS de Ketembe, CHA,  CS de Zimpeto e CS de 

Bagamoyo para actualização dos aplicativos, restauração da rede de internet locais e 

infraestrutura informática. 

Help desk e suporte aos Centros de Saúde de Xipamanine, Chamanculo e Mavalane. 

Instalação do MB nos novos computadores; 

Configuração e montagem de novas impressoras na DSCM; 

Configuração e montegem de novos computadores na DSCM. 

5. Gestão do SIS: O SISROH e SISH instalados nos hospitais José Macamo e Mavalane 

respectivamente, estão em pleno funcionamento.  

Os dados do SISH e SISROH do Hospital Geral de Mavalane estão actualizados até até 

Julho.  

Os dados do SISH e SISROH do Hospital Geral José Macamo estão actualizados apenas 

até Maio devido a atrasos na introdução de dados pela falta de pessoal. 

Os Modems 3.5G da Movitel estão em funcionamento permitindo o envio de dados via 

internet ao nível central.  

 

4. PROVÍNCIA DE INHAMBANE 

Para a Província de Inhambane, o Moasis recrutou 1 técnico de informática que foi posteriormente 

afecto pelos Recursos Humanos do MISAU á Direcção de Provincial de Saúde de Inhambane (DPSI).  

1. Apoio na planificação do PES provincial:  As actividades de planificação do PES 

provincial contaram com: 

 Apoio técnico-informáticas na realização da reunião de planificação do PES 

no distrito da Maxixe - Chicuque. (secretariado, powerpoint para as 

apresentações, impressão de documentos e partilha).  

 Apoio técnico-informático para a reunião dos Parceiros com o departamento 

de planificação, realizada em Vilankulos.  

 Apoio tecnico-informático e acompanhamento a equipa de avaliação da 

Metodologia de Gestão e reconhecimento dos servicos com base em 

padrões de desempenho no distrito de Vilankulos. 
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2. Apoio ao cumprimento do PES provincial: Foi feita a manutenção do MB em todos os 

distritos pois, o sistema está funcional e foi assim garantida a administração e 

manutenção do aplicativo segundo o plano.  

3. Apoio na capacitação dos técnicos gestores dos Sistemas de Informação:  Foram 

capacitados pelo ITP, os tecnicos para digitação de dados do MB no distrito da Massinga.  

Formação em trabalho nos aplicativos SISROH e SISH a (2) técnicos do Hospital Provincial 

de Inhambane.  

4. Visitas de supervisão técnica: O ITP realizou durante esse periodo as seguintes visitas de 

supervisção técnica: 

 visita de supervisão para compilação de dados, reparação de computadores 

e impressoras em (3) distritos -  Zavala, Inharrime e Panda. 

 visita para compilação de dados, instalação de antivirus e reparação de 

computadores a (7) distritos, Funhalouro, Massinga, Panda, Maxixe, 

Inharrime Morrumbene e Zavala 

5. Expansão dos aplicativos do SIS e SCS: Não houve expansão de nenhum aplicativo.  

6. Infraestrutura de Saúde:  Instalação de uma rede TDM com sinal estável, Inventário do 

equipamento informatico da DPS, HPI incluindo o Centro de Formação de Saúde de 

Inhambane.  

7. Manutenção do SIS: - Os sistemas SIS-ROH e SISH  não tiveram paralização. Foi solicitado 

ao ITP para correcção de erros do MB em (7) distritos - Funhalouro, Massinga, Panda, 

Jangamo, Guvuro, Inhassoro e Centro de Saúde Urbano local. O SIMAM, foi corrigido nos 

distritos de Inharrime e Funhalouro. É um sistema que em Inhambane tem sido 

ultimamente gerido pelos técnicos da CCS. Poderá não ter apoio do ITP da provincia nos 

próximos meses porque está a cargo da referida ONG a distribuição de novos PC e a sua 

gestão. 

8. Gestão do SIS: Backup regular dos dados do SISH e SISH para HDD e CD que é guardado 

em lugar separado, actualização offline dos antivirus 3 vezes durante a semana. Envio 

regular de dados do SISROH do Hospital Provincial de Inhambane, em formato excel, 

para nivel central. 

 

5.  PROVÍNCIA DE TETE 

Para a Provincia de Tete, o Moasis recrutou 1 técnico de informática que foi posteriormente afecto 

pelos Recursos Humanos do MISAU á Direcção de Provincial de Saúde de Tete (DPST).  

1. Apoio na planificação do PES provincial: Apoio a reunião de planificação integrada com 

a presença de todos os distritos. Apoio ao sector de IT que registou a orçamentação das 

actividades do Plano Económico Social para 2015. 

2. Apoio ao cumprimento do PES provincial: Foram realizadas actividades de apoio ao PES,  

que garantiram o funcionamento contínuo e seguro do equipamento informático, 

(Suporte Técnico) e ao MB, em (7) distritos. Mágoe, Changara, Chifunde, Cahora Bassa, 

Marávia, Chiúta e Zumbo.  

Apoio na realização da reunião trimestral com os responsáveis dos NED's distritais para a 

limpeza e harmonização de dados. (1) reunião realizada no distrito de Chiúta.  
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3. Apoio na capacitação dos Profissionais da DPS e SDSMAS em matéria de Hardware e 

Software: O ITP capacitou (21) profissionais pertencentes apenas DPS Tete faltando os 

das SDSMAS dos restantes distritos.  A Capacitação foi feita em relação a Redes de 

conecçao Locais, Componentes de Hardware - sua utilização e gestão de Softwares no 

que se refere ao uso adequado dos aplicativos da MSOffice. 

4. Apoio a expansão do Sistema de Informação de Medicamentos e Artigos Médicos - 

SIMAM:  Nesta província, este sistema está ser expandido com o apoio técnico do IT. O 

IT instalou nos computadores da CMAM, o aplicativo de gestão remota para permitir 

que através dos modem 3.5G da Movitel se possa fazer a manutenção remota - a 

distância. Todo o sistema está a ser expandido acompanhado de um PC, uma 

impressora, uma UPS e um modem 3.5G da Movitel.  

A CMAM contou com o apoio técnico do ITP para (7) locais, designadamente Depósito 

de Medicamentos do HPT, DM da Cidade de Tete e os distritos de Angónia, Cahora 

Bassa, Changara, Moatize e Mutarara.  

5. Visitas de supervisão integrada provincial: Fez parte da equipa para apoio a supervisão 

integrada, o ITP, para garantir suporte técnico aos vários sectores em (5) distritos. 

Angónia, Macanga, Moatize, Mutarara e Tsangano. 

6. Infraestrutura de Saúde: Realizado o inventário do equipamento informático existente. 

Foram investariados em todos SDSMAS de todos distritos, Centros de Formação, DPS e 

hospitais um total de (186) computadores, dos quais (13) em estado avariado. Dos PC 

avariados constatou-se (1) em Angónia, (1) em Moatize, (2) na DS da Cidade de Tete,  (4) 

no Hospital Provincial de Tete e (5) no Instituto de Formação de Saúde de Tete - IFST . 

 Manutenção do SIS: Foi realizada a manutenção preventiva e de rotina à rede de 

internet local, hardware e software, na DPS, Depósito Provincial de Medicamentos e 

Instituto de Formação de Saúde. 

SISROH em funcionamento na DPS e HPI.  

Outras actividades integradas foram: 

 Deslocação para a manutenção do MB, a (3) distritos de Macanga, Chiúta e 

Chifunde.  

 Apoio no desenho de tabelas e formulários de inquérito para cobertura 

vacinal. 

 Apoio na análise da informação e suporte técnico aos digitadores de dados 

de cobertura vacinal no MB.  

  

7. Gestão do SIS: Não foi feita a recolha de dados do SISROH para o mês de julho no 

Hospital Rural de Ulónguè, devida a falta de recarga no modem 3.5G, sendo que as 

recargas já foram adiquiridas e em processo de carregamento.  

 Dados do HPT tem sido enviado regularmente ao nível central.  

 Cerca de 120 Certificados de Óbitos são inutilizados nos vários 

departamentos do HPT num periodo de 1mês. 

 O MB tem uma solicitação média de 6 vezes por mês e o SIMAM 5 vezes. 
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6.  PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA 

Para a Provincia da Zambézia, o Moasis recrutou 1 técnico de informática que foi posteriormente 

afecto pelos Recursos Humanos do MISAU á Direcção de Provincial de Sáude da Zambézia (DPSZ).  

1. Apoio ao cumprimento do PES provincial: Participação no Conselhor Coordenador 

Provincial.  Apoio técnico-informático e administrativo.  

2. Visitas de supervisão provincial: O ITP compôs a equipa das visitas de supervisão para 

apoiar tecnicamente na gestão dos dados do MB. Esteve presente em (4) distritos da 

Zambézia como Lugela, Namarroi, Mopeia e Morrumbala onde igualmente apoiou na 

actualizaçao do MB produzindo relatorios mensais.   

3. Apoio tecnico-administrativo a DPPC: Apoio a equipa de auditoria a localidade elevada 

a categoria de distrito de Mulevala, na aquisição de material informático. E participação 

no lançamento da primeira pedra para construção de um bloco operatório e enfermaria 

de Cirurgia no novo distrito de Mulevala.   

4. Manutenção do SIS: Foi solicitado a (5) distritos para fazer a correção de erros do MB e 

igualmente fazer a manutenção geral e actualização dos aplicativos, hardware dos 

computadores nos distritos de Pebane, Morrumbala, Lugela, Mopeia e Namarroi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


