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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

O desenvolvimento e a implementação de um sistema informático mais completo e seguro e em 

conformidade com o normado em "base para definição ou revisão de instrumentos e fluxos de 

informação para o SIS1", passa de entre outras acções, pela observância e operacionalização 

rigorosa do fluxo de dados da Unidade Sanitária para um Armazém Nacional de Dados. 

Todas as investigações e experiências desenvolvidas pela JEMBI/mOASIS e outras organizações 

similares, demostram claramente que um dos principais constrangimentos para uma bem-sucedida e 

ininterrupta implementação de software aplicacional dos Sistemas de Informação para área da 

Saúde moçambicana, prende-se com a dificuldade de garantir a operacionalidade e disponibilidade 

permanentes do hardware. 

Um dos factores que tem contribuído para esse cenário, relaciona-se com as dificuldades de se 

prover uma eficiente assistência técnica, sobretudo a nível distrital e local, face a problemas que são 

na maior parte dos casos provocados pelo uso inapropriado do equipamento ou software, 

nomeadamente o acesso a websites ou recurso a unidades removíveis de espaço, com o 

consequente elevado potencial de infecções. 

 

As SIS Compact Station (SIS-CS) foram introduzidas para apoiar os SIS nas unidades sanitárias, 

direcções distritais e provinciais de saúde, bem como nos armazéns de medicamentos e artigos 

médicos. Numa fase posterior, espera-se extender a sua utilização para as unidades de registo civil, 

no âmbito das estatísticas vitais para além de outros sectores que se entender necessário. 

 

Ao nível dos sistemas, de acordo com as necessidades e plano de implementação do SIS previsto 

para cada local estão instalados nas SIS Compact Station, diversos softwares aplicacionais como 

sejam SIS-ROH2, SIS-H3, Módulo Básico4, ao nível dos Hospitais e DPS. O SIBI5 está a funcionar 

em apenas duas instalações nomeadamente nas unidades sanitárias aonde decorreu o piloto do 

sistema de informação baseado no indivíduo e o SIMAM6, em apenas três instalações. 

 

Contudo, a visão é a de que a SIS Compact Station (SIS-CS) possa paulatinamente e a medida que 

a sua massificação tiver lugar, acomodar outras aplicações como sejam o SIS-MA7, Ferramenta 

Central8 e todas as outras que forem sendo desenvolvidas no âmbito dos SIS. 

 
 
 
 
 

                                                
1
  Sistemas de Informação de Saúde 

2
  Sistema de Registo de Óbitos Intra-Hospitalares 

3
  Sistema de de Informação Hospitalar 

4
  Novo Sistema de Monitoria e Avaliação do MISAU 

5
  Sistema de Informação Baseado no Indivíduo 

6
  Sistema de Informação de Medicamentos e Artigos Médicos 

7
  Novo Sistema de Informação para a Monitoria e Avaliação do MISAU 

8
  Software aplicacional para a gestão integrada dos Medicamentos e Artigos Médicos  
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I. INTRODUÇÃO 

Visando garantir implementações de projectos de informatização que garantam a conformidade com 

as normas emanadas em "base para definição ou revisão de instrumentos e fluxos de informação 

para o SIS", através da maximização da segurança nos processos de transmissão de dados e 

agregação de outras valias como sejam, o baixo consumo de energia do hardware usado, a 

neutralização de acções maléficas resultantes de infecções e ataques informáticos diversos e a 

limitação do uso abusivo de computadores e da internet, foi concebido o projecto SIS Compact 

Station. 

 

Com efeito, o mesmo introduziu um micro-computador completamente embutido, composto por um 

touch screen e sem acesso a diversos componentes da máquina, como sejam portas, disco duro, 

cd/dvd, etc. O SIS Compact Station, para além do sistema operativo, tem o suporte dum software 

específico desenhado pela mOASIS, Kiosk, que limita o uso na máquina dos aplicativos do Sistema 

Nacional de Saúde (SNS). 

 

II. HISTORIAL E EVOLUÇÃO DO SIS COMPACT STATION 

Em 2011 o primeiro protótipo do SIS Compact Station foi criado com base nos requisitos elaborados, 

este marcou o início de um processo contínuo de melhoria e aperfeiçoamento visando resolver todos 

problemas encontrados. 

Este capítulo visa mostrar a evolução do SIS Compact Station entre 2011 e 2014. Neste momento a 

última versão do SIS Compact Station é a versão III (v3) resultante de análise de prévias 

implementações e de certos avanços tecnológicos aplicáveis. 

Mencionado anteriormente, o primeiro protótipo do SIS Compact Station foi criado em 2011 onde 

consistia principalmente de uma caixa metálica protectora, um monitor, um micro computador e 

acessórios (rato, teclado, etc.). As imagens abaixo ilustram as características da primeira versão do 

SIS Compact Station (v1) 

 

 
 Figura 1 – SIS Compact Station versão 1 (SIS-CS v1) 
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De referir que esta versão foi apresentada ao MISAU como alternativa a ser investigada para a 

resolução do problema de vírus e má utilização dos computadores nos locais de implementação. Os 

testes e piloto do SIS Compact Station v1 trouxeram grandes mudanças em termos de hardware, 

com o objectivo de melhorar a mobilidade, segurança e apresentação do mesmo. 

Porém, nesta fase o maior desafio foi de encontrar uma companhia capacitada e flexível para 

produzir o SIS Compact Station de forma profissional através de uma colaboração formal. 

Depois de muitas tentativas com diversas organizações, foi encontrada na Cidade do Cabo uma 

empresa capaz de responder aos requisitos e a flexibilidade de ajustes financeiros, de produção, etc. 

requerida num produto novo no mercado. Desta colaboração nasceu a 2ª versão do SIS Compact 

Station (SIS-CS v2) respondendo a todos requisitos encontrados durante a implementação bem 

como a apresentação profissional do produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O resultado da implementação do SIS-CS v2 demonstrou robustez e resolução de problemas 

encontrados. Esta versão trouxe o equilíbrio de produção e implementação dos SIS-CS devido ao 

número reduzido de problemas encontrados. De adicionar que a SIS-CS v2 é, neste momento, a 

versão implantada em mais locais a nível nacional. 

A versão mais recente é a SIS-CS v3 (3ª versão) que tem pequenos ajustes e melhorias baseadas 

na implementação do SIS-CS v2. 

 
 

Figura 2 – SIS Compact Station versão 2 (SIS-CS v2) 

 

Figura 3 – SIS Compact Station versão 3 (SIS-CS v3) 
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III. OBJECTIVOS DO PROJECTO 

1. Objectivo Geral 
 

Introduzir no sector da saúde e outras instituições parceiras, uma opção tecnológica, “SIS Compact 

Station”, que concorra para a fácil consolidação dos dados aos distintos níveis de decisão, que 

induza a massificação do seu uso enquanto alternativa de baixo custo e de fácil manutenção e que 

promova a interoperabilidade entre os distintos sistemas de informação do sector da saúde. 

 
 

2. Objectivos Específicos 
 

 Criar uma estação electrónica que funcione como um computador inteiramente dedicado aos 
Sistemas de Informação de Saúde, seleccionados pelo Ministério da Saúde (MISAU); 
 

 Criar um mecanismo que limite a activação de infecções informáticas em dispositivos 
contaminados. 

 

 Adoptar um mecanismo que assegure o uso dedicado da internet para a realização de cópias de 
segurança dos dados e o envio e recepção dos dados de rotina de acordo com o fluxo do SIS 

 
 

IV. ESTRATÉGIA 

O desenho e implementação deste projecto decorrem da longa colaboração existente entre a 

mOASIS e a Direcção de Planificação e Cooperação (MISAU-DPC), no âmbito da implementação 

dos Sistemas de Informação de Saúde nas Unidades Sanitárias (US) e Direcções Provinciais de 

Saúde (DPS), tendo as SIS Compact Station se afigurado como uma das boas inovações implantadas 

no sector, por apresentarem vantagens como a maximização da segurança na transmissão de 

dados, a neutralização dos riscos de infecção e ataques informáticos, a mitigação dos danos 

resultantes do uso abusivo do equipamento de informática com a consequente racionalização do 

consumo da internet e ainda poupança no consumo de energia. 

 

O projecto compreendeu após a introdução nos locais de implementação, de um computador com 

hardware completamente redesenhado e embutido, software totalmente integrado com todas as 

funcionalidades dedicadas ao SIS e aptas para conformar com o fluxo automático de dados, usando 

conexão 3G de baixo custo para o envio de dados ao centro de dados (Data Center). Em alternativa 

aos casos de indisponibilidade de internet, a transmissão de dados é feita com recurso a um cartão 

de memória SD. Para mitigar as infecções de vírus devido ao uso do cartão de memória SD que é 

igualmente usado em outros computadores, as instalações incluem ainda um software antivírus, 

regularmente actualizado. 

É ainda útil referir que para os backups de dados, é utilizado o ownCloud, arquitectura em que é 

basicamente instalado um cliente de sincronização em cada SIS Compact Station e a aplicação faz o 
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backup e exporta os dados para um folder pré-determinado. Quando a SIS Compact Station tem 

acesso à internet, é feita uma sincronização do ownCloud com aquele folder. 

Inicialmente, foi efectuado um piloto com os primeiros quatro SIS-CS do primeiro protótipo. 

Seguidamente, outras oito unidades foram produzidas, estando presentemente o MISAU a adoptar a 

SIS-CS como computador padrão onde é possível.  

As implementações das SIS-CS foram aumentando, estando presentemente em funcionamento 13 

SIS-CS dos quais 4 em Hospitais Rurais, 5 em Hospitais Provinciais, 2 em Hospitais Gerais e 2 em 

Centros de Saúde. E foram entregues ao CMAM 3 SIS-CS com o sistema SI-MAM instalado. Cerca 

de 90% das US que estão usando as SIS-CS, fazem o uso dos sistemas instalados como o SISROH, 

o MB e o SISH, exceptuando duas US do sul do País (nomeadamente Centro de Saúde 1º de Maio e 

Hospital Polana Caniço) que actualmente usam o SIBI. E está disponível um lote de 30 SIS-CS 

prontas a serem implementadas até ao final deste ano. 

 

V. ACTIVIDADES DO PROJECTO 
Para a implementação deste projecto, foram realizadas uma série de actividades, a seguir descritas. 

 

1. Software 
 

Kiosk 

 

Objectivos 

O objectivo do software Kiosk é o de servir como um utilitário para restringir o acesso a todas as 

aplicações instaladas na máquina, exceptuando um grupo limitado de outras requeridas num 

ambiente do SIS. 

 

 

 

Estágio de Desenvolvimento 

A aplicação Kiosk foi desenvolvida em VB.NET, restringindo o acesso dos utilizadores a determinado 

software do sistema. Um utilizador Windows com menos previlégios é criado e só a senha deste 

utilizador é que é compartilhada entre o pessoal da unidade sanitária. Quando o utilizador acede ao 

sisitema, a aplicação Kiosk arranca automaticamente com o interface ocupando toda a tela e 

desabilitando o fecho da aplicação pela combinação ctrl+alt+del. 

 

O Kiosk apresenta alguns botões que permitem correr apenas as aplicações permitidas bem como 

algumas funções administrativas como sejam o backup via modem 3G e para o cartão de memória 

SD. 
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Sistemas de Informação para a Saúde 

Um número de softwares aplicacionais para suporte a sistemas de informação para a saúde funciona 

nas SIS Compact Station. Tais softwares incluem o Módulo Básico, SIS-ROH, SIS-H e ainda o SIBI e 

SIMAM. Tais aplicações são pré-instaladas pela equipa de infra-estruturas da mOASIS antes mesmo 

de serem enviadas aos diferentes sites para uso. 

 

Os softwares aplicacionais acima referidos, globalmete usados para a recolha de dados do SIS, 

estão desenvolvidos em diferentes tecnologias como sejam Java, Visual Basic 6 e Visual Basic.Net e 

usam diferentes gestores de bases de dados, a saber, Microsoft Access, MySQL e ainda Oracle XE. 

 

E o computador SIS Compact Station tem-se mostrado com capacidade suficiente para correr todas 

as aplicações acima mencionadas assim como para servir de servidor como é o caso do uso actual 

no âmbito do SIMAM. 

 

Utilitários 

Existem dois utilitários de software que estão disponíveis para os utilizadores normais das SIS 

Compact Station, nomeadamente o TeamViewer e o da conexão 3G. 

 

O TeamViewer é usado para garantir a assistência técnica remota aos utilizadores, nos casos em 

que são requeridas acções de suporte. O TeamViewer é muitas vezes usado para o suporte de 

terceira linha pela equipa de infra-estrutura para que ajudem o suporte de primeira linha, quando 

esta estiver no site resolvendo problemas ligados aos utilizadores ou sistemas. 

 

Ademais, as SIS Compact Stations estão ligadas a infra-estrutura da mOASIS, por recurso a uma 

conta do TeamViewer que permite o acesso não presencial das máquinas, eliminando deste modo a 

necessidade de conta e senha secreta para conexão, estando em curso o processo de transferência 

de conhecimento ao pessoal do MISAU para que no futuro esta infra-estrutura esteja ligada 

directamente a infra-estrutura do MISAU e alternativamente a da mOASIS. 

 

A aplicação 3G acima citada é igualmente necessária sempre que se pretenda estabelecer uma 

conexão de internet 3G. O utilitário é disponibilizado pela operadora, no caso a Movitel e é 

presentemente o único método de conectar as SIS Compact Stations a internet. 

 

Cloud 

Para o serviço online de backup's, é utilizado o ownCloud. Basicamente, é feita a instalação dum 

pequeno cliente em cada SIS Compact Station e a aplicação realiza o backup, sendo a informação 

guardada num directório já pré-determinado, para depois ocorrer a sincronização com a cloud assim 

que a SIS Compact Station tiver acesso á internet. 

 

O processo de sincronização está a ser aprimorado para respeitar os principios de accessiblidade dos dados 

de acordo com o fluxo do SIS, ou seja, a cadeia US -> Distrito -> Província -> MISAU. 
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2. Infra-Estrutura 
 

Hardware 

A última versão da SIS Compact Station é efectivamente uma pequena variante da máquina Lenovo. 

As máquinas estão embutidas numa caixa de metal desenhada à medida e o monitor, fisicamente 

fixado a caixa de metal. A caixa está trancada e apenas o teclado, mouse, botão de energia e leitor 

de cartão de memória é que estão expostos ao utilizador. Dentre os demais detalhes descritos nas 

especificações técnicas destacam-se as seguintes: 

 

 Fujitsu Core i3 2.6GHz (Mini) Server 

 4Gb de memória 

 451Gb de disco duro 

 Monitor 19” Dell 

 Revestimento Metálico 

 SDcard 

 3G modem  

 LAN (conexão física) 

 

As SIS Compact Station são enviadas aos locais de implementação com os modems 3G da Movitel e 

crédito para o SIM card com 1 Gb, para garantir o acesso á internet, para operacionalizar os backups 

(sincronização de dados) para o ownCloud ou ainda, para o suporte remoto com recurso ao 

TeamViewer. Os modems já vem fisicamente instalados na parte interna da SIS Compact Station e 

configurados, estando por isso livres de roubos ou mau uso.  

 

3. Segurança 
 

 

4.  Locais de Implementação  
 

Presentemente, as SIS Compact Station encontram-se implementadas em, pelo menos, um distrito 
por província, havendo casos em que as máquinas estão funcionando em mais do que um site. 
 

Local Sofwares Aplicacionais Instalados Utilitários Instalados Hardware 

Sincronização 
efectuada Província 

Distrito SISH SISROH 
Módulo 
Básico 

SIBI SIMAM 
Team 

Viewer 
Own 
Cloud 

3G SD Card 

Segurança de Hardware: 
• Fechadura de Bloqueio de acesso a 

Hardware. 

Segurança do Software: 
• Não permite a activação automática de 

dispositivos USB 
• Acesso credenciado ao ambiente de trabalho 

(quiosque)  
• Acesso credenciado para cada software do 

(quiosque) 

Não permite: 
• Correr em simultâneo mais do que 

programa (ex: correr MB-SIS, MS 
Word e MS Excel 

• O uso abusivo (visualização de filmes 
pornográficos, redes sociais em 
computadores que gerem dados do 
SNS 

• Roubo de componentes de 
computadores (discos duro, memórias, 
periféricos teclados,mouses) 

• etc 
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Local Sofwares Aplicacionais Instalados Utilitários Instalados Hardware 

Sincronização 
efectuada Província 

Distrito SISH SISROH 
Módulo 
Básico 

SIBI SIMAM 
Team 

Viewer 
Own 
Cloud 

3G SD Card 

Niassa Marrupa S S  S  N N S S S N S  

C.Delgado Pemba S S S  N N S S S S  N 

Nampula Monapo S S S  N N S S S S S 

Zambézia Quelimane S S S  N N S S S S S 

Tete Angónia S S S  N N S S S S S 

Manica Chimoio S S S  N N S S S S S 

Sofala Caia S S S  N N S S S N N 

Inhambane Inhambane S S S  N N S S S S S 

Gaza Xai-Xai S S S  N N S S S S S 

Maputo Prov HGJM S S S  N   S S S S   

Maputo Cid HGM S S S  N N S S S S N 

Maputo Cid HGPCan N N N S  N S S N N N 

 
 
 
 

VI. FLUXO E AGREGAÇÃO DOS DADOS 

 

Para o envio dos dados armazenados nos sistemas Módulo Básico, SIS-ROH, SIS-H e SIMAM, das 

Unidades Sanitárias (US's) ao longo do país para os níveis hierarquicamente superiores (distrital, 

provincial e/ou central), foi necessário implementar formas regulares e seguras de transmissão de 

dados, com recurso aos distintos meios de acordo com a situação real dos locais. A acessibilidade 
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permanente à internet para a maior parte das US's é indisponível ou instável, o que obrigou ao 

recurso da internet 3G móvel e cartões de memória SD como alternativas.  

 

É oportuno referir que, devido ao grande risco de infecções de vírus, foi desde logo excluída a 

alternativa de usar flash drives, para a cópia dos dados, usando-se apenas o recurso SDcard com 

recomendação de uso rigoroso de antivírus. 

 

1. Importação e Exportação Manual dos Dados 
 

Para a exportação e importação manual de dados é usado o cartão de memória SD, já que a SIS 

Compact Station tem disponível uma porta para esse dispositivo de armazenamento de dados. 

 
Na verdade, todas US's com computadores SIS Compact Station têm um cartão de memória SD, 

normalmente com uma capacidade mínima de 1Gb, para ai armazenar os dados e ainda, um leitor 

do mesmo cartão, para tornar possível que se faça o tratamento dos dados exportados de outros 

PCs “convencionais”. O Kiosk permite o acesso a ferramentas do MS office (Excel e Word) apenas 

quando invocados a partir das funcionalidades existentes em cada aplicativo limitando assim o uso 

para fins não relacionados com o SIS. 

 
Existe um botão disponível no Kiosk que permite que se inicie uma conexão à internet, assim que o 

utilizador proceda com essa instrução. 

 

Existem disponíveis no Kiosk, para o envio e Recepção de Dados, dois botões que permitem 

Importar Dados de SDCard e Exportar Dados para SDCard. Existe ainda a opção de realizar o 

backup de cada base de dados ou de todas as bases de dados em simultâneo 
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Figura 4 - Esquema de Envio de Dados usando cartão SD 
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2. Importação e Exportação de Dados via Internet 
 

Conforme referido acima, ao ligar-se o SIS Compact Station, o utilizador terá disponível para além 

dos botões que acedem aos sistemas instalados na máquina, botões que permite o acesso as 

operações usadas para a importação e exportação. No caso, os botões são designados de Importar 

Dados via Internt (3G) e Exportar Dados via Internet (3G) e são usados para o envio de dados e 

recepção de updates do SIS. 

 

Actualmente são dois os mecanismos usados para o Backup e sincronização de dados nas SIS 

Compact Station e outros níveis hierarquicamente superiores, nomeadamente ownCloud explicado 

acima ou ainda o DropBox. No caso deste, particularmente usado no SIMAM, a sincronização dos 

dados é feita com recurso a DropBox já criada para o efeito e daí a informação é acedida pela 

CMAM9. 

 

 
Figura 5 - Interface SIS-CS executando Backup online 

 
 
 
 
 
 

                                                
9
  Central de Medicamentos e Artigos Médicos 
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VII. CUSTOS OPERACIONAIS 

A SIS Compact Station é um computador fabricado na África do Sul, junto de uma entidade que é 

parceira da mOASIS. Contudo, mais do que a disponibilização desta opção tecnológica, o que a 

mOASIS promove é a ideia em si, sendo previsível que a máquina possa ser montada em 

Moçambique por uma outra empresa, visando tornar esta abordagem sustentável. 
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Para além dos custos fixos que compreendem essencialmente a aquisição do equipamento, 

acompanhado dos cartões de memória e modem's 3G, são de referir os custos correntes para a 

operacionalidade das SIS Compact Station, essencialmente restritos as recargas de crédito dos 

cartões usados nos modems, para acesso á internet. 

 

Apesar de vários modelos de aquisição que vem sendo testados, esforços estão sendo feitos para 

buscar alternativas mais sustentáveis e que permitam o recarregamento dos créditos, centralmente. 

 
A tabela abaixo resume o que constituem os principais custos operacionais, decorrentes no uso de 

uma SIS Compact Station. 

                     (valores em meticais) 

Material  Qty Pr Unitário 

Modem USB 3G  1 1,699.00 

SD Card 1GB  1 400,00 

Recargas Mensais (1GB) 1 600.00 

TOTAL 1 2,699.00 

Estão aqui certamente excluídos os custos de recursos humanos para a implementação do projecto, 

bem como os custos de produção e montagem da SIS Compact Station. 

 

 

VIII. MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

1. Assistência Técnica 
A equipa de implementação da mOASIS presta assistência técnica presencial em Maputo e via 

email/telefone, em instalações localizadas nas restantes partes do país. Aqui é adicionalmente usado 

o TeamViewer, para prestar assistência técnica de primeira linha, nos computadores. 

 
Para o caso das actualizações aos sistemas, que normalmente ocorrem sem periodicidade definida e 

que resultam como resposta a problemas específicos identificados pelos utilizadores, os ficheiros 

são enviados pelo Departamento de Informação para a Saúde (DIS) para o nível provincial e/ou 

directamente a US. Quando as actualizações resultam de pedidos expressos do DIS, a mOASIS 

gera os ficheiros contendo as alterações requeridas aos sistemas e depois monitora a distribuição 

junto dos sites de implementação.  

 

As actualizações são sempre enviadas com as instruções detalhadas para a sua operacionalização, 

existindo duas formas de disponibilização, nomeadamente pelo acesso á internet ou com o recurso a 

um cartão SD. 

 

Existem porém algumas actualizações que resultam da necessidade de melhoramento dos SIS e 

que podem não resultar de alguma solicitação do DIS. A distribuição continua a ser feita pelo DIS, 

acompanhadas de instruções detalhadas sobre a actualização em si. 
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Ao nível provincial, existem técnicos de informática que são periodicamente capacitados para 

assegurar a manutenção do software localmente pelos técnicos de nível central da mOASIS, estando 

igualmente em curso a transferência de capacidades de manutenção e assistência técnica ao nível 

central do MISAU. 
 

Actualização Manual 

Com recurso ao cartão de memória SD, os ficheiros de actualização são enviados para o nível 

provincial e deste, para as Unidades Sanitárias. Uma vez que as portas USB das SIS Compact 

Station não são de acesso público (as portas estão localizadas na parte traseira do computador e 

este está trancado na caixa), é sempre definido um “Administrador” ao nível da Unidade Sanitária. 

Esse funcionário, que é sempre do nível Provincial e que só abre a máquina com a expressa 

permissão do nível Central (DIS), é que tem a chave que permite o acesso as portas acima 

referidas.  

 

 

 

Actualização por Internet 

A actualização dos sistemas é enviada pelo nível central (DIS) para o nível provincial e/ou 

directamente a US. A imagem a seguir mostra o esquema desta operação. 
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Figura 6 - Esquema de Envio/Recepção de Updates dos SIS usando 3G Card 
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2. Desafios e Próximos passos 

Software 

 

Kiosk 

 

Desafios 

Apesar do Kiosk ser um software que se pode usar na sua versão corrente, existem alguns 

problemas que ainda precisam ser resolvidos. Nalguns casos é possível pressionar a combinação 

ctrl+alt+del, o que garante o acesso ao ambiente do sistema operativo, quando tal não deveria 

acontecer. Ademais, existem máquinas que usam aplicações com interface web (SIBI), o que faz 

com que o utilizador tenha acesso ao navegador de internet, situação não desejável sobretudo 

quando a conexão 3G tiver sido estabelecida. 

 

A aplicação utilizada para fazer a conexão 3G tem botões com links para websites de social media, 

mas o acesso está inibido ao pelo Kiosk, dado se entender que os mesmos nada tem a ver com o 

trabalho normal dos utilizadores. 

 

Outra anormalidade é o facto de a máquina dar uma mensagem de erro e parar de funcionar ao se 

fazer um backup sem que o cartão de memória SD haja sido antes introduzido no computador. 

 

 

Próximos passos 

É necessário proceder a actualização da documentação do Kiosk, por forma a tornar possível e 

coerente a sua configuração pelos implementadores, bem como a extensão de mais funcionalidades 

ou correcção de problemas, pelos desenvolvedores. 

 

Nesse contexto, devem ser bloqueadas todas as combinações de teclas, como por exemplo o 

ctrl+alt+del, bem como garantir que o sistema não páre de funcionar quando se tenta fazer um 

backup ao cartão de memória, sem que o mesmo haja sido previamente introduzido na máquina. 

 

Afigura-se igualmente necessário buscar um mecanismo que permite o envio e recepção de dados 

de rotina seguindo o fluxo estabelecido no SIS.  

 

Torna-se ainda imperioso a configuração do firewall do Windows para bloquear todos os websites, 

exceptuando aqueles que estiverem a correrem na máquina local e os necessários para os backups 

ao ownCloud. 

 

A médio prazo, deve-se considerar o uso duma solução de código aberto para o Kiosk, de forma a 

ter uma documentação consistente bem como uma comunidade de suporte, no caso da necessidade 

de aumento de funcionalidades. 
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Sistemas de Informação para a Saúde 
 

Desafios 

Os distintos softwares aplicacionais (Módulo Básico, SIS-ROH, SIS-H e SIBI) que funcionam para o 

suporte aos sistemas de informação para a saúde, estão desenvolvidos em uma variedade de 

tecnologias, nomeadamente Java, Visual Basic 6 e Visual Basic.Net, o mesmo acontecendo com os 

gestores de bases de dados (Microsoft Access, MySQL, Oracle XE). Isso exige habilidades de um 

conjunto de ferramentas por parte dos implementadores e dos desenvoledores da mOASIS, situação 

que em nada contribui para a sustentabilidade sobretudo das actividades de manutenção. 

 

Próximos passos 

É indispensável uma visão estratégica visando harmonizar as distintas tecnologias e bases de dados 

em uso, reduzindo deste modo a quantidade de ferramentas de gestão requeridas para as SIS 

Compact Station. Por outro lado, isso significará que os desenvolvedores não necessitarão de 

dominar uma variedade expressiva de arquitecturas como tem ocorrido até agora. 

  

 

Utilitários 

 

Desafios 

A aplicação usada para estabelecer as conexões de internet 3G, que é disponibilizada pela 

operadora móvel que fornece o modem, apresenta ao utilizador botões permitem o acesso à sites 

como o Facebook.  

 

Próximos passos 

Por forma a ter um melhor controle sobre as conexões de internet nas SIS Compact Statiom, é 

necessário que se consiga um mecanismo que inicia e termina uma conexão de internet, sem 

necessidade de recorrer a aplicação disponibilizada pelo provedor, estando já em curso algumas 

investigações nesse sentido. 

 

 

Infra-Estrutura 

 

Hardware 

 

Desafios 

Devido a uma abordagem de suporte que ainda não está consolidada, ainda não é possível ter um 

conhecimento pontual sobre a realidade nos sites de implementação, sendo notórias algumas 

situações em que as SIS Compact Station não são usadas por problemas de muito fácil solução. 
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Próximos passos 

Adoptar uma metodologia de monitoria de uso dos SIS Compact Station, por forma a ter uma 

informação no melhor tempo útil, sobre situações de interrupção do uso. Presentemente se pode 

inferir sobre o uso, a partir da frequência dos backup's cloud, mas é imprescindível melhorar a forma 

de apurar a informação sobre o uso ou não das SIS Compact Station. 

 

Sites de Implementação 

 

Desafios 

Presentemente, não existem mecanismos para acompanhar as seguintes actividades: 

 Arranque automático de conexão de internet; 

 Monitoria da actividade na rede bem como do consumo da largura de banda; 

 Verificação do crédito disponível nos cartões dos modem's 3G e; 

 Recarregamento remoto dos cartões. 

 

Por isso, em muitos casos, não se sabe ao certo em que actividades é consumido o crédito adquirido 

para o acesso a internet, com o exclusivo fim de servir para a transmissão de dados e actualização 

dos sistemas do SIS. Normalmente as situações são despoletadas quando não são mais recebidos 

backups desses sites.  

 

Próximos passos 

É preciso abordar os desafios acima mencionados, por forma a garantir que os backups são 

enviados e em tempo útil, que se tem uma ideia sobre o uso das máquinas e que se sabe para que 

efeito as conexões á internet são usadas, planificando o recarregamento dos créditos de forma mais 

consequente. 

 

De referir que neste momento as SIS Compact Station não estão sincronizadas com os Servidores 

do MISAU, DPS e nem ao nível dos SDSMAS, mas sim com o ownCloud acessível para o mOASIS, 

podendo ser acessível a qualquer nível desde que tenha acesso a internet e as permissões para o 

efeito. As SIS Compact Station foram desenhadas de forma a assegurar o fluxo padrão de 

informação do SIS (Distrito  DPS  Nivel Central), havendo por isso necessidade de aprimorar o 

mecanismo de sincronização dos backup's de acordo o normado. 

 

 

IX. Fontes de financiamento 

Os fundos para a implementação do projecto que introduziu e disseminou a SIS Compact Station 

tiveram o financiamento de vários e diferentes mecanismos e doadores. 

Abaixo a tabela detalhada do número de SIS Compact Stations produzidos e os respectivos 

mecanismos e financiadores/doadores. 
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Financiador Nº de SIS Compact Station financiados 

Center of Disease Control and Prevantion (CDC) no 
âmbito do Co-Ag com a Jembi/MOASIS 

19 SIS Compact Stations 

University San Francisco Califórnia (UCSF) no 
âmbito da parceria UCSF-Jembi/MOASIS 

18 SIS Compact Stations 

Twinning Center no âmbito da parceria Twinning 
Center-Jembi/MOASIS 

10 SIS Compact Stations 

Health Network Metrics – World Health Organization 
(HNM-WHO) no âmbito do projecto MOVE_IT gerida 
pela Jembi/MOASIS 

5 SIS Compact Stations 

World Health Organization (WHO) no âmbito do 
projecto Estatísticas Vitais com a Jembi/MOASIS 

1 SIS Compact Station 

TOTAL Nº de SIS Compact Station 53 SIS Compact Stations 

 

De referir que das 53 SIS-CS produzidos, 18 SIS-CS foram implantados no âmbito de expansão e 

implementação de diversos Sistemas de Informação (SIS-ROH, SIS-H, MB, SIMAM, etc.) e também para 

conectividade do MISAU, 30 SIS-CS esperam alocações de acordo com o plano anual de implementação do 

SIS em conjunto com o MISAU e 5 SIS-CS são os antigos protótipos que não encontram-se em uso. 

 

X. Cronograma de execução 

O projecto SIS Compact Station iniciou no ano 2011 com a documentação da análise do problema no terreno 

e concepção básica da solução, seguindo-se a concepção do primeiro protótipo e testes do mesmo. Abaixo a 

tabela descritiva e cronológica com base nos planos anuais da MOASIS. 

 

PROJECTO SIS COMPACT STATION 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

Documentação e análise do problema e concepção da solução básica 
teórica (elaboração dos requisitos); 

        

Concepção, montagem e testagem do protótipo no laboratório;         

Apresentação do protótipo ao MISAU;         

Analise e procura no mercado de companhias capacitadas para 
produção das SIS-CS; 

        

Produção e montagem de 3 SIS Compact Station v1 e software 
regulatório (Kiosk); 

        

Pilotagem do SIS-Compact-Station em 6 locais: 3 com o sistema 
completo (hardware e software), 3 somente com o software regulatório 
(Kiosk); 

        

Analise das vantagens e desvantagens do SIS Compact Station e 
recomendações; 

        

Análise de outras experiencia tecnológicas em condições semelhantes 
(bibliográfica e se possível no terreno) - visita de estudo ao BAOBAB no 
Malawi; 

        

Apresentação do relatório final do piloto, análise de funcionamento e 
recomendações ao MISAU; 
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Produção e montagem de 15 SIS-CS v2 (com base na analise e 
recomendações no relatório anterior); 

        

Instalação do sistema Kiosk nas SIS-CS v2 produzidas e testagem de 
transmissão de dados usando conexão de internet 3G; 

        

Expansão do SIS Compact Station v2 de acordo com o plano de 
expansão do SIS do MISAU; 

        

Análise da implementação do SIS Compact Station v2 e proposta de 
melhorias; 

        

Proposta de uma ferramenta que permite a análise de dados ao nível 
Distrital, Provincial e Unidade sanitária; 

        

Melhoria na monitoria remota do SIS-CS (TeamViewer, etc.);         

Suporte e manutenção das SIS-CS;         

Desenvolvimento de um sistema informático mais completo e seguro 
(SIS-CS v3) com os fluxos de dados da unidade sanitária para um 
armazém de dados Nacional Fase 1: dados do SIS-ROH 1.0); 

        

Desenvolvimento de um sistema informático mais completo e seguro 
(SIS-CS v3) com o fluxo de dados harmonizado com o fluxo do SIS 
(Fase 2: SIS-ROH 1.0: Unidade sanitária-> Distrito-> Provincial-> 
Nacional); 

        

Expansão do SIS Compact Station v3 de acordo com o plano de 
expansão do SIS do MISAU; 

        

Conclusão do relatório final do SIS Compact Station (2011-2014);         

 

 

XI. Equipa do projecto (responsabilidades) 

Abaixo, os diferentes colaboradores que participaram neste projecto. 
 

Entidade Função 

Jembi/MOASIS 

 Concepção do SIS Compact Station 

 Desenvolvimento do projecto 

 Implementação 

 Suporte e manutenção 

 Gestão e coordenação geral do projecto 

Applied logic 
 Construção e produção do SIS Compact Station 

 Assistência técnica 

Ministério da Saúde (MISAU) 
 Assistência técnica 

 Apoio na expansão e implementação 

Center of Disease Control and Prevantion (CDC)  Apoio financeiro 

World Health Organization (WHO)  Apoio financeiro 

Health Metrics Network (HMN)  Apoio financeiro 

Twinning Center  Apoio financeiro 

Universidade San Francisco Califórnia (UCSF)  Apoio financeiro 

 


