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1. Contextualização 
O Ministério da Saúde é o órgão central do aparelho de Estado, que de acordo com os 
princípios, objectivos e tarefas definidas pelo Governo, dirige, planifica e assegura a 
execução da legislação e políticas de saúde no Sistema Nacional de Saúde.  

É no quadro das competências atribuídas pelo Decreto Presidencial no 34/2015, de 23 de 
Novembro que o Ministério da Saúde tem vindo a fazer grandes reformas estruturais ao 
nível do sector com vista a melhoria das condições de saúde dos moçambicanos no seu 
todo.   

Para a implementação de políticas e estratégias, o Ministério da Saúde tem um quadro de 
referência legal e normativo que orienta as suas práticas no seu cotidiano. O Programa 
Quinquenal do Governo 2015-2019, o Plano Estratégico do Sector 2014 – 2019 e Planos 
Económico e Sociais Anuais constituem ferramentas indispensáveis para a orientação 
politica e operacional do Sector.  

As reformas levadas a cabo no âmbito dos sistemas de informação de saúde em geral têm-
se traduzido pela melhoria da informação produzida e que é geralmente utilizada para a 
tomada de decisões racionais, visando ainda a melhoria dos processos de planificação, 
monitoria e avaliação dos programas e serviços prestados à população. 

A introdução dos sistemas médico-electrónicos de seguimento de pacientes ao nível do 
sector tem-se mostrado oportuno e eficaz no quadro da melhoria dos processos de gestão 
com vista a melhoria da eficiência dos cuidados e tratamentos bem como da gestão dos 
próprios processos dos doentes do SNS, sendo mais fácil o seu seguimento. 

A institucionalização do sistema de seguimento electrónico de pacientes, prevista para 52 
unidades sanitárias em 2018, demanda uma série de processos organizativos que irão 
concorrer para uma melhoria global dos resultados pretendidos. A adopção deste sistema 
constitui um factor fundamental da mudança de paradigma institucional, o qual deve ser 
gerida com muita sabedoria e persistência.  

Geralmente a introdução de novas plataformas, normas e procedimentos têm de algum 
modo trazido uma série de problemas organizativos que podem causar algumas 
disfunções no estabelecimento de uma nova cultura organizacional, levando a alguma 
insatisfação e consequente baixa de produtividade em alguns locais. Os novos paradigmas 
devem ser considerados como essenciais para a melhoria dos processos organizacionais 
e requerem um processo de planificação da mudança de acordo com os reais contextos e 
desafios emergentes.   

É neste sentido que a identificação de estruturas de implementação, a definição de tarefas 
e responsabilidades, a identificação de mecanismos de coordenação e institucionalização 
de uma estratégia de comunicação se revelam fundamentais para o desenvolvimentos da 
mudança estruturada e/ou planejada. 

O Governo de Moçambique e seus parceiros de cooperação consideram a introdução do 
Sistema Electrónico de Seguimento dos Pacientes como prioritária no quadro dos esforços 
inerente à melhoria dos processos de gestão, em particular do programa do HIV, visando 
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alcançar os objectivos do milénio e o Plano de Aceleração no que concerne à redução de 
novas infecções e a retenção em tratamento das pessoas vivendo com HIV/SIDA.  

A existência de processos clínicos baseados em papel não se mostram adequados nesta 
fase em que as tecnologias de informação têm estado a ganhar terreno em muitas 
organizações e no mundo, incluindo na África Austral. Assim, o Ministério da Saúde definiu 
como estratégico reformar a área dos sistemas de informação como factor decisivo para 
o sucesso global e melhoria dos processos organizativos à escala nacional. 

Fica claro que o envolvimento dos trabalhadores do Sistema Nacional de Saúde na gestão 
da mudança é considerado crucial, uma vez que os mesmos serão os principais actores na 
implementação das mudanças propostas por se considerarem vitais e adequadas ao 
contexto actual do país. 

Estrategicamente o Ministério da Saúde tem consciência e clareza da necessidade de um 
envolvimento permanente dos trabalhadores da Saúde na implementação do novo 
Sistema Electrónico de Seguimento de Paciente. É neste contexto que os programas de 
formação e capacitação necessitam de ser racionalmente institucionalizados para a 
viabilização do projecto e satisfação dos principais actores: os profissionais de saúde que 
actuam nas unidades sanitárias.  

O Ministério da Saúde tem estado a trabalhar intensamente e com a ajuda dos parceiros 
de cooperação, na busca de fontes seguras de financiamento para sustentar este projecto 
estruturante e inovador, onde há um olhar específico para a focalização das acções no 
âmbito das pessoas como factores de sucesso. 

Os parceiros de cooperação em geral e o CDC em particular, reconhecendo a importância 
do envolvimento do capital humano nestes processos transformacionais têm vindo a criar 
condições para a viabilização de financiamento para o alargamento dos processos 
tendentes a socialização dos trabalhadores nesta conjuntura.  

A alocação de recursos financeiros por diferentes intervenientes nestes processos não 
pode ser considerado como um fim que garanta o sucesso correspondente. É importante 
que as estratégias de comunicação sejam introduzidas e disseminadas por toda o Sistema 
Nacional de Saúde. O factor de socialização para a mudança constitui um elemento 
essencial para a minimização das incertezas. A comunicação eficiente e eficaz sobre os 
determinantes da mudança nas unidades sanitárias são essenciais. As unidades sanitárias 
selecionadas são compostas por diferentes funcionários e com níveis culturais e 
educacionais diferentes. Por isso, a ênfase na formação sobre as mudanças e adopção de 
uma modelo racional de comunicação constituem elementos chave para o sucesso.   

A descrição dos perfis profissionais dos principais actores que estarão envolvidos nos 
diferentes processos de capacitação e de implementação do sistema tomarão em linha 
de conta estes elementos socioculturais, para além das suas competências profissionais.  
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2. Gestão da implementação do sistema electrónico de seguimento de 

pacientes 
Um factor de sucesso para a condução dos processos de mudança com a adopção do 
Sistema de Seguimento Electrónico de Pacientes, passa necessariamente pela 
institucionalização de uma estrutura de gestão central ao nível do Ministério da Saúde. A 
criação de um Grupo de Gestão Estratégica dirigida e coordenada pela Direcção de 
Planificação e Cooperação é considerada crucial e vital para a planificação, coordenação 
das acções concorrentes a implementação do sistema à escala nacional. É igualmente 
crucial que exista um canal de comunicação claro, objectivo  

O grupo de gestão estratégica para seu funcionamento pleno deve adoptar um conjunto 
de atribuições e competências próprias. Este grupo deve ser maioritariamente composto 
por elementos multidisciplinares dos diversos grupos de trabalhos constituídos por 
gestores de: programa do HIV, laboratórios clínicos e a área de medicamentos, DIS, DTIC, 
DRH, departamento de infraestrutura, para além dos parceiros de cooperação que 
apoiam diretamente a implementação do sistema. Este grupo, devido à sua 
multidisciplinaridade, possui um conjunto de competências suficientes para desenvolver 
uma gestão racional do processo de implementação do Sistema de Seguimento 
Electrónico de Pacientes dentro dos níveis de eficiência. 

Os grupos de trabalho criados (Infraestruturas, Monitoria e Avaliação/Programas 
(HIV/PTV/FAR/LAB/TB), Políticas/Protocolos, MISAU/Parceiros) são pela sua natureza 
constituídos para dar suporte técnico ao grupo de gestão estratégica. Do ponto de vista 
de coordenação e comunicação interna, os grupos de trabalho subordinam-se à 
coordenação geral, dirigida pela Direcção de Planificação e Cooperação. 

   

Figura 1 - Estrutura de gestão interna do Ministério da Saúde – nível central 

 

 

De um modo geral, ao nível do MISAU e no quadro das suas competências e atribuições, o 
desenvolvimento da estratégia de implementação do sistema de seguimento de pacientes é 
da responsabilidade exclusiva desta entidade que representa em primeira mão o Governo de 
Moçambique na área da Saúde. Os parceiros de cooperação têm vindo acompanhar todos os 
processos e fazer cumprir as respectivas diretivas técnicas e operacionais definidas pelo 
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Governo. O grupo de gestão estratégica é um órgão deliberativo sobre questões cruciais 
ligados aos aspectos de operacionalização técnica do sistema.  

É neste sentido que o desenvolvimento de estratégias de comunicação e a introdução de 
mecanismos de coordenação constituem elementos chave para o sucesso de qualquer 
processo de mudança. De realçar que as mudanças esperadas para acolher este novo sistema 
passam não só pela introdução de um sistema electrónico, como também de pequenas 
alterações estruturais que possam ser necessárias nos locais físicos, a implantação de todo 
um parque informático, que pela sua natureza irá implicar também um reforço no sistema de 
segurança física da unidade sanitária. Outra grande mudança que poderá ser vista como um 
constrangimento é o fluxo de atendimento que deverá de estar em sintonia com o novo 
sistema desenvolvido e com a directizes estabelecidas pelo Programa de HIV.  

A existência no Ministério da Saúde de recursos humanos altamente qualificados como 
Especialista de Hardware, Especialista de Software, Analista de Sistemas, Especialista de 
Monitoria & Avaliação constitui um elemento importante para o alcance dos objectivos 
previstos, cabendo aos parceiros de cooperação apoiar as várias iniciativas e demandas 
apresentadas para o reforço e qualificação da capacidade institucional e para melhoria dos 
processos ao nível institucional. 

É com muita satisfação que o MISAU tem vindo a aumentar progressivamente a sua 
capacidade técnica, através de aumento progressivo de recursos humanos especializados nas 
várias áreas de intervenção em geral e em particular na área dos sistemas de informação. Um 
outro factor de destaque é o facto de estar a fazer investimentos em tecnologias de 
informação e comunicação ao nível das províncias. Estes elementos factuais e concretos são 
um testemunho vivo do compromisso do Governo de Moçambique para a melhoria 
progressiva desta área de interesse colectivo.    

Os Departamentos de Tecnologias de Informação e Comunicação (DTIC) e Informação para a 
Saúde (DIS) têm desempenhado um papel relevante na condução técnica interna deste 
processo, provendo às lideranças do MISAU subsídios técnicos para que as decisões sejam 
prontamente tomadas e em tempo útil.  

Figura 2 - Estrutura de implementação do sistema electrónico de seguimento de paciente 
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A estrutura de implementação do sistema electrónico de seguimento de pacientes deve 
obedecer a uma estrutura piramidal que integra os gestores da Direcção Provincial de Saúde, 
Serviço Distrital de Saúde Mulher e Acção Social e Unidade Sanitária.  

A implementação efectiva deve ocorrer ao nível da Unidade Sanitária, onde os processos 
transformacionais e ou de mudança deverão ocorrer sem grandes sobressaltos. É 
adicionalmente ao nível da unidade sanitária que os processos de transferência das 
competências do ponto de vista de domínio do sistema devem estar focalizados. Portanto, a 
capacitação dos implementadores (usuários) deverá ter lugar a este nível. No entanto, é 
crucial o envolvimento de representantes distritais e provinciais, nomeadamente os que 
respondem pelas áreas de SIS e de infraestruturas, que serão previamente formados como 
“supervisores” para dar apoio ao nível das US. 

A Direcção Provincial de Saúde, bem como os SDSMAS deverão dispor de uma capacidade de 
gestão do sistema, dispondo de recursos humanos, materiais e tecnologias na quantidade 
certa. A ausência destes elementos poderão perigar o processo de implementação do 
sistema.   

Em qualquer processo de mudanças, a implementação de um sistema é algo complexo que 
envolve vários determinantes. Como é sabido, não bastará apenas dispor de equipamento 
informático, do software e de imediato definir os perfis e atribuir privilégios aos potenciais 
usuários ao nível das unidades sanitárias, é deveras importante que os trabalhadores 
envolvidos sejam formados a usar o sistema e a fazer a sua manutenção para que obtenham 
as competências necessárias para fazer face aos desafios que se colocam em cada fase de 
implementação.  

No geral todos os intervenientes envolvidos no processo de implementação do sistema 
devem, sem excepção participar deste processo. Para que a acção de capacitação ocorra sem 
sobressaltos é importante que sejam definidos os respectivos perfis profissionais (disponíveis 
no anexo I), com vista a definir com exatidão as características e competências que cada um 
dos intervenientes deve possuir.  

Adicionalmente, os programas de capacitação são considerados essenciais quando 
desenvolvidos com enfoque no profissional. Visam entre vários objectivos assegurar que os 
profissionais possam entender, colaborar e participar positivamente em todas as fases de 
implementação das mudanças que pela sua natureza são consideradas vitais para o progresso 
organizacional.   

2.1 Mudanças nas responsabilidades 
 

Mudança é o acto de variar ou de alterar modos convencionais de pensamento ou 
comportamento. Nas organizações ou instituições, é um movimento repentino importante e, 
ao mesmo tempo, um produto elementar dos esforços de desenvolvimento organizacional, 
reformulando os modos pelos quais as pessoas e grupos trabalham juntos. 

Sempre que os gestores tentam propor algum tipo de mudança, logo se espera resistência 
como resposta, porque pessoas tendem a resistir àquilo que percebem como ameaça à 
maneira estabelecida de fazer as coisas. Quanto mais intensa a mudança, mais intensa tende 
a ser a resistência. 
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A introdução do sistema electrónico de seguimento dos pacientes implicará uma mudança 
radical na forma de ser e de estar ao nível das unidades implementadoras do sistema. Os 
gestores aos diferentes níveis de intervenção devem ser capazes de assumir com os 
compromissos traduzidos pela implementação efectiva do sistema. Significa ainda, que será 
necessário adoptar uma nova cultura de trabalho onde o engajamento, a apropriação e a 
responsabilização serão vitais para o sucesso da implementação deste sistema. O processo 
irá ainda implicar a adopção de mecanismos rígidos de monitoria sistemática das várias 
operações ao nível das unidades de implementação e ao nível central.   

Os gestores centrais, provinciais e distritais deverão ser previamente dotados de novas 
competências, não somente as técnicas em relação ao sistema, mas as de instalação, 
organização, monitoria e avaliação do processo de implementação. A existência de falhas ou 
outro tipo de disfuncionalidade na operacionalidade do sistema poderá criar uma série de 
desconfianças e desmotivação dos usuários. Pelo que a definição clara das responsabilidades 
a todos os níveis se faz necessário, para que os processos decorram com relativa normalidade 
e dentro dos requisitos definidos. Um exercício desta natureza será feito para que cada 
interveniente possa ter clareza das suas atribuições e responsabilidade.  

Este é um sistema que irá funcionar online, estando toda a informação guardada no servidor 
central ao nível do MISAU. Para garantir os mecanismos de supervisão e apoio às unidades de 
implementação está previsto uma equipa de suporte ao nível central e ao nível provincial com 
vista a assegurar que os procedimentos desenhados sejam inteiramente cumpridos. 

O desenho de uma estrutura organizacional através de um organograma simples e claro tem 
um papel central na ilustração dos vários órgãos existentes ao nível da organização. Este 
processo deve ocorrer em todas as unidades sanitárias de modo que cada função delegada 
seja visível na estrutura da organização e de acordo com os perfis pré-definidos pelo próprio 
sistema. Em última análise, a definição dos termos de referência dos perfis com funções 
delegadas se mostra essencial. 

2.2 Mudança nos planos de trabalho  
 

Um plano de trabalho constitui uma ferramenta fundamental para a gestão dos processos 
numa organização. Os gestores aos vários níveis deverão preparar os respectivos planos de 
trabalho por forma a reduzir os níveis de improvisação ao nível dos seus locais de trabalho. 
Para tal e como já foi dito, é necessário que exista um canal de comunicação entre os níveis 
centrais e a periferia, que funcione de forma clara e objectiva, para que cada gestor local 
possa ter o tempo necessário para o ajuste do seu plano de trabalho. 

A implementação do SESP compreende várias fases em que todas elas requerem a 
participação e colaboração activa dos diferentes sectores, tanto ao nível central como ao nível 
das DPS, SDSMAS e da própria unidade sanitária. Ora, as unidades sanitárias tem já planos de 
trabalho bem definidos para prestar atendimento as dezenas ou mesmo centenas de 
pacientes diariamente. A implementação deste projecto ira implicar um desvio de alguns dos 
técnicos de saúde para a apropriação do sistema na sua unidade o que irá implicar inevitáveis 
alterações nos planos de trabalho.  

Figura 3 – plano de trabalho para implementação do SESP 
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  O quadro abaixo descreve as principais fases, com as respectivas tarefas e etapas definidas 
pelo grupo de trabalho liderado pela DPC/MISAU em Março de 2018 

 

Tabela 1 – Lista de tarefas e principais actividades  de planificadas para o SESP 

Tarefas Actividades Recursos 
Procurement e 
Financiamento 

o Procurement 
Preparação do plano de financiamento 

MOASIS/JEMBI; 
CDC 

Aquisição e configuração de 
equipamentos e materiais 

o Alocação de ordem dos equipamentos 
o Monitoria dos prazos de entrega 

o Entrega dos equipamentos 
o Montagem, Instalação e Configuração dos equipamentos 
o Aprovação pelo MISAU 

MOASIS/JEMBI; 
CDC; 
MISAU 

Planificação e 
Concepção 

o Infraestruturas 
o  - Teste de conformidade dos equipamentos e softwares 
o  - Desenvolvimento de ferramenta e Avaliação rápida das 

US (recursos, fluxo, sistemas, etc) 
o  - Avaliação das US em infraestrutura (edifícios, 

eletricidade, rede, comunicações, mobiliário, etc) 
o  - Desenvolvimento de ferramenta e Avaliação do Fluxo de 

trabalho das US 

o Desenvolvimento do PoC 

o  - Desenvolvimento de funcionalidades mínimas 
o  - Desenvolvimento e conclusão dos módulos 
o  - Interoperabilidade com SISMA e outros sistemas 
o  - Testes ao PoC: MISAU Pré-Piloto; trimestrais 

MISAU; 
MOASIS/JEMBI; 
CDC; 
UCSF 

Desenvolvimento de 
Recursos Humanos 

o Mapeamento de Pessoal treinado em SESP/TI 
(SNS/Parceiros) 

o Mapeamento de Pessoal treinado em PoC 

o Definição de Perfis e Responsabilidades na infraestrutura e 
PoC para o pessoal do SNS 

DRH; 
MOASIS/JEMBI;CDC;
UCSF 
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Implementação 

o Infraestrutura 

o  - Segurança (grades, cadeados, etc) 
o  - Servidores 
o  - Computadores 
o  - Electricidade 

o  - Rede 

o  - Comunicações 
o  - Mobiliário 

o Sistema PoC 

o  - Ambientes de testes na US: Servidor local (2) 
o  - Ambiente definitivo: Servidor no MISAU/DPS via GovNet 

MISAU;MOASIS/JEMB
I;CDC;UCSF 

Formação e Suporte 

o Infraestrutura 

o  - Elaboração de materiais de formação 

o  - Identificação de formandos 

o  - Formação de Utilização On Job (MISAU, DPS, US) 
o  - Formação de em Suporte (MISAU, DPS, US) 
o  - Formação de Formadores em Utilização e Suporte 

(MISAU, DPS, US) 
o Sistema PoC 

o  - Elaboração de materiais de formação 

o  - Identificação de formandos 

o  - Formação de Utilização On Job (MISAU, DPS, US) 
o  - Formação de Suporte (MISAU, DPS, US) 
o  - Formação de Formadores em Utilização e Suporte 

(MISAU, DPS, US) 

MISAU;MOASIS/JEMB
I; CDC; UCSF; 
Parceiros PEPFAR 

Comunicação 
o Mensais 
o  - MISAU (DPS, DNAM, DNSP) 
o  - Grupo Alargado de Parceiros 

MISAU; CDC 

Gestão do Projecto 
o Relatórios 
o Administração, Monitoria e Controlo 

MISAU;CDC;MOASIS/
JEMBI;UCSF 

 

2.3 Mudança nos fluxos de atendimento ao paciente  
 

O fluxo de atendimento ao paciente vivendo com HIV foi definido pelo programa de HIV e 
implementado em todas as US que prestam serviços de Cuidados e tratamentos para o HIV. 
No entanto as US nem todas prestam os mesmos serviços por faltas de recursos quer 
humanos, quer materiais ou mesmo de condições fisicas e atmosféricas para poder seguir o 
fluxo completo. Assim durante a implementação do SESP uma das principais actividades a 
serem desenvolvidas é a avaliação do fluxo de atendimento em cada US.  

O levantamento detalhado e específico dos fluxos antes da implementação do SESP permitirá 
identificar e descrever claramente as actividades realizadas pelos intervenientes, os 
documentos e a informação envolvida em cada etapa de atendimento ao paciente. A revisão 
desses fluxos permitirá garantir a conformidade com os Regulamentos estabelcidos pelo 
MISAU assim como identificar os problemas existentes no atendimento e na gestão da US. 
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Com objectivo de melhorar o atendimento ao paciente e a gestão da US, a revisão dos fluxos 
existentes da US deverá culminar com proposta de alterações, sendo a gestão das dessas 
mudanças um processo bastante crucial para o sucesso do projecto. A mudança nos fluxos de 
atendimento poderão afectar, entre outros, os seguintes aspectos: 

 Alteração na forma como as actividades são realizadas, permitindo com a 
utilização do SESP, a automação de algumas tarefas, aumentando assim a 
eficiência nos diversos processos. 

 Alteração nos perfis e responsabilidades do pessoal envolvido no processo, 
podendo existir necessidade (ou não) de movimentação do pessoal que está 
mais apto, ou seja necessário, para realizar outras actividades identificadas no 
novo fluxo. 

 Alteração nos espaços físicos, melhorando assim o fluxo de trabalho na US. 

 Alteração no próprio fluxo, caso a US não esteja a seguir os processos definidos 
pelo MISAU ou Programa de HIV. 

De uma forma geral podemos encontrar diferentes tipos de fluxo de atendimento consoante 
o estado de atividade do paciente: 

1. Fluxo do novo paciente HIV ; 
2. Fluxo de seguimento do paciente HIV; 
3. Fluxo de novo paciente HIV nas paragens únicas; 
4. Fluxo de seguimento do paciente HIV nas paragens únicas; 
5. Fluxo de atendimento no Laboratório; 
6. Fluxo de atendimento na Farmácia; 
 

As paragens únicas podem ser as seguintes: 

a. Saúde Materna Infantil (SMI) onde existem os fluxos de atendimento ao novo 
paciente HIV e de seguimento nas Consultas Pré-Natais (CPN) e Consultas de Criança em Risco 
(CCR); 

b. Programa Nacional de Combate a Tuberculose(PNCT); 
A revisão e mudança dos fluxos na US poderá igualmente implicar a identificação de outras 
necessidades, por exemplo, de mais pessoal e/ou de mais espaços físicos, devendo o MISAU 
estar preparado para gerir e responder as novas solicitações. No entanto, com o investimento 
no projecto do Sistema Electrónico de Seguimento dos Pacientes pretende-se, na medida do 
possível, melhorar os fluxos com as condições tanto de RH como de infraestruturas existentes 
nas USs. 

2.3.1. Situação Actual do fluxo de Novo paciente versus Seguimento 

De uma forma geral actualmente o fluxo de atendimento dos pacientes vivendo com 
HIV/SIDA inicia nas UATS, Triagem de Adultos, SAAJ, PF, CPN ou TB onde os pacientes são 
identificados. Faz-se o aconselhamento pré-teste e, caso o paciente concorde, faz –se o teste 
rápido. Quando o resultado é positivo procede-se com o aconselhamento pós-teste e o 
paciente é encaminhado para Aceitação para Abertura do Processo Clínico, excepto nos casos 
do CPN e TB, onde a abertura do processo clínico é feita no próprio gabinete do CPN ou TB 
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(Paragens Únicas). Quando se trata de pacientes provenientes da UATS, Triagem de Adultos, 
SAAJ ou PF, após abertura do Processo na Aceitação, o paciente é encaminhado para APSS e 
de seguida para Consulta Clínica (onde são obtidos os sinais vitais do paciente). O clínico, por 
ser a primeira consulta, irá iniciar o tratamento (caso o paciente concordar), prescrever 
medicação e requisitar os exames laboratoriais, agendando no fim a data da próxima 
consulta. Após a consulta clínica, o paciente dirige-se a Farmácia para aviação dos 
medicamentos e/ou para Colheita de Sangue na Sala de Tratamento da US. O paciente 
regressa com o cartão do doente onde estão especificados o NID e as próximas visitas de 
seguimento agendadas. 

Durante a visita de seguimento, o paciente dirige-se a Aceitação com o seu cartão do doente. 
Na Aceitação com base no NID do paciente, procura-se o processo clínico no Arquivo e o 
paciente segue para as visitas agendadas: APSS e/ou Consulta Clínica (onde são recolhidos os 
sinais vitais do paciente). Em caso de necessidade pode voltar a fazer o aviamento de 
medicação, caso o clínico prescreva novos medicamentos, e exames laboratoriais caso seja 
requisitado pelo clínico. 

  

2.3.2 Proposta de Alterações no Fluxo de Atendimento ao Paciente 

O novo Sistema de Seguimento Electrónico do Paciente (PoC) foi concebido para responder 
as solicitações do MISAU segundo o esquema a baixo. 

 

Figura 4 – Fluxo de recolha de informações sobre o paciente 

 

 

Com a implementação do novo sistema são propostas algumas alterações no fluxo de 
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implementação em cada US. Poderão ainda se verificar outras alterações necessárias 
consoante o desenvolvimento do sistema e das lições aprendidas durante o piloto:  

1. A abertura dos Processos dos Novos Pacientes, passará a ser efectuada no Sistema 
Informático POC. 

2. A atribuição do NID passará a ser feita pelo Sistema Informático POC. 

3.  Os Sinais Vitais recolhidos passarão a ser registados e consultados pelos clínicos 
através do Sistema Informático POC.  

4. O Diário das Consultas passarão a ser registadas no Sistema Informático POC pelos 
clínicos, podendo se obter listagens específicas para gestão da US. 

5. A marcação das próximas consultas deverá ser feita no Sistema Informático POC, 
podendo assim obter-se diariamente e automaticamente a lista de pacientes para 
as consultas, levantamento de medicação e análise de laboratórios.  Desta forma, 
a US poderá fazer o seguimento de pacientes faltosos de uma forma mais eficiente 
e eficaz. 

6. O controlo e gestão de stock da Farmácia passará a ser feito automaticamente 
pelo Sistema Informático POC. 

7. A gestão do Arquivo passará a ser feita através do Sistema Informático POC., 
melhorando bastante o trabalhode gestão da US. 

8. Os resultados do laboratório serão disponibilizados através do Sistema 
Informático POC. 

 

2.4 Perfil e funções dos RH dedicados ao Sistema electrónico de seguimento de 

pacientes  
 

A formação geral no âmbito do sistema electrónico de seguimento de pacientes acentuará no 
aprofundamento das competências técnico-profissionais e do desenvolvimento dos 
profissionais ao nível das unidades sanitárias. Mais do que possuir conhecimentos específicos 
e especializados torna-se necessário adquirir um conjunto de competências genéricas sobre 
a operacionalidade do sistema, como ainda a capacidade de observar novos conhecimentos, 
a flexibilização, a autonomia, a liderança, a capacidade para trabalhar em equipa, a rapidez 
de abordar, adaptação às mudanças do contexto das unidades sanitárias, resolver problemas 
e a capacidade de comunicar de forma eficaz.  

Reconhecendo os desafios emergentes com a introdução do sistema electrónico de 
seguimento de pacientes, a Jembi Health Systems desenvolverá um vasto e abrangente 
programa de formação alargada para os administradores e usuários ao nível das unidades 
sanitárias selecionadas. A ausência de uma caracterização e/ou definição do público-alvo 
pode, de certa forma, perigar o progresso normal da actividade formativa e não só. 
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A definição dos perfis profissionais pretende responder com alguma margem de certeza sobre 
quem e para que área formar, tentando trazer elementos que caracterizam os sujeitos do 
próprio processo de formação.   
 
O Perfil profissional é definido como um 
conjunto de características ou competências necessárias ao desempenho de uma actividade, 
cargo ou função. Neste sentido, o desenvolvimento de perfil profissional permitir-nos-á 
descrever as características essenciais dos funcionários do Sistema Nacional de Saúde que 
serão objectos do processo de formação. Este processo visará identificar escrupulosamente 
características técnicas e comportamentais e que seguramente irão proporcionar algum êxito 
durante o processo de formação. 

 

2.5 Normas, procedimentos, confidencialidade, segurança, sigilo profissional. 
 

Uma das principais questões que se coloca com a implementação de um sistema electrónico 
de seguimento de pacientes é a segurança. Questões relacionadas com a segurança, 
privacidade e confidencialidade relacionadas a um Sistema Medico Electrónico devem ser 
bem abordadas e do domínio de todos os usuários a todos os níveis. Estes tipos de sistemas 
podem operar em ambientes internos e externos, sendo que os dados podem estar 
disponíveis dentro e fora da unidade sanitária. Ou seja, os sistemas podem operar entre 

parâmetros do software, sistema operacional e hardware em uso dentro da rede da unidade 

(ambiente interno), e/ou dentro de parâmetros de software, sistema operacional e hardware em 

uso fora da rede da unidade (ambiente externo). Quando falamos de Sistemas de Informação para 

a Saúde utilizando um Sistema de Registo Electronico, os dados estão acessíveis ou são partilhados 
internamente com as pessoas que estão na unidade onde os dados são recolhidos e 
armazenados. Os dados estão também acessíveis e poderão ser partilhados com pessoas 
externas à unidade, a outros níveis do sistema de saúde, sendo que os servidores estarão 
disponíveis ao nível das DPS e a nível central no MISAU onde pessoas externas à US terão 
acesso a estes dados. Este método de interacção de informação entre os vários níveis de 
ambiente interno e externo aumenta a vulnerabilidade de segurança dos dados e 
consequentemente, a importância de aumentar a segurança de sistemas e dados e garantir 
que a privacidade e a confidencialidade dos pacientes sejam respeitadas. 

É de notar que a segurança de dados está mais directamente relacionada à garantia de que 
os dados de um paciente permaneçam confidenciais, porque se concentram especificamente 
na protecção contra acesso não autorizado ou não intencional. A segurança do sistema 
controla o acesso e a autenticação do utilizador, enquanto a segurança de dados protege os 
dados contra acesso não autorizado. O primeiro activamente “adjudica” o acesso aos dados 
do paciente para as pessoas apropriadas, enquanto a segurança de dados activamente 
“impede” o acesso aos dados do paciente para pessoas inadequadas. 

Como forma de garantir a segurança do Sistema e a segurança dos dados, o sistema foi 
desenvolvido de forma a criar acessos e credenciais que fornecem privilégios aos utilizadores, 
autorizando o acesso ao sistema para o pessoal apropriado e impedindo que outras pessoas 
estranhas tenham acesso ao sistema e aos dados das fichas do paciente, sendo que: 
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 Nomes de utilizador e senhas controlam quem pode interagir com um recurso, neste 
caso, o Sistema de EMR. 

 Garantem que nenhuma parte não autorizada consiga acessar o teu perfil e fazer 
quaisquer alterações no sistema que possam ser ilegais. 

 Também garantirá que ninguém além de si ou do administrador do sistema possa 
acessar o perfil do utilizador e alterar os dados para utilizador, por exemplo, alterar 
dados para contacto, etc. 

Enfatizar ainda que os nomes de utilizador e as senhas contribuem para garantir que os 
utilizadores preservem a privacidade do paciente e que os registos de saúde dos pacientes 
permaneçam confidenciais. A Direcção de cada unidade sanitária estabelece as funções de 
acesso do utilizador que podem ser dados a diferentes cargos enquanto a programação ou 
atribuição real de funções e privilégios de acesso do utilizador no Sistema será feita pelos 
administradores do sistema, pelo que poderá ser necessário uma reestruturação ao nível de 
cada US. 

Todas as outras questões relacionadas com as Normas e Procedimentos de Sistemas de 
Informação para a Saúde foram tido em conta durante o desenvolvimento deste sistema com 
base no Diploma Ministerial em Abril de 2012 que aprova as normas de referências técnicas 
a serem utilizadas para gerir e adequar qualquer subsistema de informação em saúde 
baseado no indivíduo para o Serviço Nacional de Saúde. 

 

2.6 Análise das necessidades de formação e requalificação do pessoal 
 

A implementação do Sistema electrónico de seguimento de paciente apresenta uma 
multiplicidade de desafios decorrentes da necessidade de assegurar os resultados desejados. 
Considerando ainda que este processo envolverá uma boa parte dos trabalhadores da 
unidade sanitária e do SNS no geral. A identificação das competências actuais e futuras deve 
constituir um ponto de partida para o desenvolvimento das actividades de formação aos 
vários níveis. Neste contexto é importante que sejam desenvolvidas intervenções que tornem 
este processo factível. 
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Questões de partida Principais respostas Acções a desenvolver 

O que deve ser ensinado 
durante a formação? 

Conteúdo da formação. Elaboração dos planos temáticos 

Porque deve ser ensinado? Necessidade de 
Introdução de gestão de 
mudanças 

Implementação de mudanças 
culturais 

Quem deve aprender? Pessoas que necessitam 
melhorar as suas 
competências. 

Funcionários que estarão 
envolvidos na implementação do 
sistema nas unidades sanitárias 

Como se deve ensinar? Métodos e recursos para 
aprendizagem de adultos 

Definir métodos de ensino e 
aprendizagem 

Quem deve ensinar? Seleção de formadores Identificação dos perfis dos 
facilitadores 

Onde deve ser ensinado? Local e equipamentos 
necessários. 

Identificação dos equipamentos 
necessários para apoiar o processo 
de formação e respectivos locais 

Quando deve ser ensinado? Data ou período ideal Elaboração do plano e cronograma 
de formação 

 

 

 

 

ACÇÕES A DESENVOLVER: 

a) Elaboração dos planos temáticos 

Foram criados vários grupos de trabalho que estão neste momento empenhados no 
desenvolvimento e elaboração dos planos temáticos para a formação de usuários e 
administradores e técnicos de Helpdesk. Estes planos temáticos visam definir 
primariamente os conteúdos de formação, bem como a definição das competências 
profissionais futuras para um desempenho ideal dos profissionais.  

b) Implementação de mudanças culturais 

Os processos de formação visam introduzir novas formas de actuação ao nível das 
unidades sanitárias. A implementação das mudanças através dos processos de formação 
é vista como sendo uma medida adequada para o sucesso de qualquer mudança.  
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c) Funcionários que estarão envolvidos na implementação do sistema nas unidades 
sanitárias 

Os potenciais alvos destas formações são essencialmente aqueles que futuramente irãi 
trabalhar na implementação do sistema. A definição dos perfis dos profissionais que 
estarão expostos ao processo de formação constituiu uma ocasião nobre para o sucesso 
dos processos transformacionais ao nível das unidades sanitárias. 

d) Definir métodos de ensino e aprendizagem 

A definição dos métodos de ensino e aprendizagem constitui um mecanismo que 
concorrerá para o alcance de bons resultados na fase de implementação da formação. A 
disposição dos manuais, vídeos tutoriais, brochuras e guiões de utilização do 
equipamento informático para a capacitação dos profissionais, adopção das aulas 
expositivas com material audiovisual, aulas em laboratório, leitura de livros e textos 
complementares, bem como realização de exercícios escritos, orais, práticos e teóricos se 
revelam importante para o alcance da qualidade nos processos de formação. Neste 
processo, os formadores serão dotados de técnicas pedagógicas que concorrem para o 
alcance de bons resultados. 

Os materiais desenvolvidos e/ou em desenvolvimento estão em consonância com a 
descrição dos perfis dos candidatos e dos objectivos educacionais previstos. Cada 
participante terá um conjunto de manuais de formação que o permitirão acompanhar 
sem grandes sobressaltos a absorção de conhecimentos.  

e) Identificação dos perfis dos facilitadores 

A definição dos perfis dos facilitadores é algo de importância vital. É neste sentido que 
dar-se-á uma atenção particular para esta componente. As competências dos facilitadores 
deverão ser comprovadas para que possam exercer a sua actividade de formação dentro 
dos níveis de aceitabilidade e confiabilidade. 

f) Identificação dos equipamentos necessários para apoiar o processo de formação e 
respectivos locais 

Esforços serão multiplicados para que os materiais de formação sejam devidamente 
disponíveis no tempo certo, lugar certo e na quantidade certa, independentemente do 
lugar onde a formação irá se desenvolver. É responsabilidade dos responsáveis pela área 
de formação assegurar primariamente a criação de condições de base para que os 
materiais estejam disponíveis.  

g) Elaboração do plano e cronograma de formação 

A elaboração do plano e cronograma de formação são elementos essenciais na 
planificação das actividades de formação. Por este motivo, estas acções devem ocorrer 
quanto antes para que se evitem surpresas e improvisações.  

 



 
Organização, Estrutura, Processos e Gestão da Mudança no âmbito da implementação do novo Sistema 
Médico Electrónico de Seguimento do Paciente  

 

 
  18 

 

2.7 Resistência a mudança: envolvimento, apoderamento, plano de comunicação, 

participação, formações, seminários. 
 

● Envolvimento dos trabalhadores 

A resistência a mudança faz parte da natureza humana. Por isso mesmo, o Ministério da 
Saúde e no âmbito da institucionalização do programa de mudança com adopção do sistema 
de seguimento electrónico de pacientes deve tomar em conta que existirão fatores internos 
e externos que possam concorrer para o recrudescimento da resistência a mudança.  

No geral a ausência da informação sobre a natureza, amplitude e benefícios da mudança 
poderá desencadear processos que possam pôr em causa este desiderato. A fraca capacidade 
interna de disseminação de informação poderá constituir um grande factor crítico. Por isso, 
para reduzir os níveis de resistência é imprescindivelmente necessário que a preparação da 
mudança seja feita de forma racional, é importante ainda que os gestores das unidades 
sanitárias e usuários dos sistemas sejam ouvidos sobre o processo em causa e, ao mesmo 
tempo, desencadear mecanismos para a modificação do comportamento das lideranças ao 
nível das áreas de implementação do sistema. O envolvimento de todos os segmentos da 
organização para a gestão da mudança assume um papel determinante sem o qual, as 
resistências motivadas por factores múltiplos poderão recrudescer e perigar desta forma os 
objectivos pretendidos. As singularidades dos seres humanos vêm demonstrando que o 
desconforto pelo desconhecido é algo a ser combatido. É por isso que os condutores da 
mudança nunca devem subalternizar o papel do trabalhador nestes processos.  

● Estratégias de comunicação 

A Comunicação dentro das unidades sanitárias abrangidas deve ser vista como um elemento 
estratégico para enfrentar mudanças e possíveis resistências ao conjunto de medidas que se 
pretende introduzir. A comunicação deve ser feita de forma periódica e sistemática com o 
envolvimento dos gestores dos diferentes sectores da unidade sanitária. Este processo irá 
facilitar a disseminação de informações úteis e necessárias para a boa gestão do processo de 
implementação do sistema electrónico de seguimento de pacientes.    

Os responsáveis das unidades sanitárias têm uma responsabilidade acrescida no 
desenvolvimento de acções de comunicação horizontal e vertical. A falta de partilha de 
informação sobre processos novos ao nível das unidades sanitárias gera um clima de 
instabilidade, desconforto e desconfiança aos diversos níveis, gerando deste modo conflitos. 
Em algumas situações, a desinformação tem sido utilizada como estratégia de 
desestabilização dos sectores de actividades. Por esses motivos, os gestores devem assumir 
de forma proactiva o seu papel na liderança dos processos de comunicação interna visando a 
disseminação das informações úteis para a implementação das mudanças. Ao nível das 
unidades de gestão deve ser estabelecido um processo de comunicação fluido, objetivando 
elevar o nível de participação dos diferentes actores nos processos transformacionais. A 
realização de reuniões gerais com os trabalhadores, com uma agenda clara sobre o que se 
pretende mudar, reduzirá substancialmente algumas tensões internas.  
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A cooperação é tida como um instrumento de vital importância no processo de gestão da 
mudança visando aumentar a participação efectiva e activa dos trabalhadores das unidades 
sanitárias. A estrutura formal da unidade sanitária não pode constituir um obstáculo para o 
desenvolvimento de políticas e estratégias de comunicação. As estruturas 
informais/lideranças (enfermeiros, etc…) existentes ao nível das unidades de implementação 
têm tanto valor, quanto às estruturas formais. É dentro desta óptica que urge encontrar 
mecanismos que tornem o processo de comunicação mais democrático e inclusivo. Em última 
análise a resistência à mudança tem um impacto negativo no desenvolvimento das relações 
de trabalho e harmonia interna. 

● Formação para a mudança 

A formação para a mudança e mitigação das resistências constitui um elemento agregador 
nos processos transformacionais. Não é racional adotar medidas estruturantes visando 
mudar algo sem que se repense nas estratégias para a mudança de comportamento dos 
integrantes da organização.   

A formação para além de prover competências técnicas tem também um potencial para a 
promoção de boas práticas como a ética e moral ao nível da organização e tem um caráter 
agregador de todos os integrantes da organização. 

No conjunto de módulos previstos para a formação, para além dos aspectos técnicos, os 
participantes estarão dotados de ferramentas indispensáveis sobre a gestão da mudança, 
com vista a minimização das resistências às mudanças de contextos. Este módulo se revela 
fundamental por trazer aspectos relevantes sobre as razões da introdução do sistema de 
seguimento electrónico dos pacientes à escala nacional.  

Em resumo, a resistência a mudanças é um fato social com o qual os agentes de mudança 
tem que se haver para alcançar êxito em suas tentativas de promover as mudanças hoje tão 
naturais e necessárias.  

● Liderança na gestão da resistência à mudança 

“A liderança é tida como o exercício de uma influência não coerciva que visa coordenar os 
membros de um grupo organizado na persecução dos objectivos organizacionais”.  

Um gestor de uma unidade sanitária é considerado uma peça fundamental para a condução 
das mudanças estruturais, reduzindo em grande medida quaisquer manifestações tendentes 
ao declínio do processo de transformação e de mudança. Uma das responsabilidades do líder 
é de conduzir as mudanças dentro dos níveis planificados e dentro dos objectivos 
previamente definidos. Um líder da mudança deve ser exemplar e transparente nas suas 
Práticas Diárias. Neste contexto, para que as mudanças possam surtir os efeitos desejados, 
os líderes devem ter claro a sua responsabilidade no contexto organizacional, devem ainda 
promover uma comunicação interna de forma clara e abrangente e finalmente, ter a 
capacidade para conduzir as reformas necessárias. O líder deve ser persistente de modo que 
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alcance seus objectivos, devendo para o efeito assegurar que a sua equipe assuma as suas 
responsabilidades em todo processo de implementação das mudanças. 
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3. Anexo I - Definição dos Perfis Profissionais para a gestão do processo 

de Formação dos RH das US no âmbito da implementação no novo 

EMR - POC. 
 

3.1 Introdução  
 

Os parceiros de cooperação com destaque para o CDC através dos fundos do PEPFAR, 

tem vindo a prestar apoio multifacetado em vários domínios, com destaque particular para a 

área dos sistemas de saúde.   

É dentro deste quadro que o CDC pretende apoiar o Ministério da Saúde e através da 

Jembi/mOASIS na implementação do sistema electrónico de seguimento de pacientes com 

HIV – Point of Care (PoC).  

A escassez de recursos humanos para a saúde e a sua distribuição equitativa no país 

continua a ser um dos maiores desafios do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em Moçambique 

para a implementação de sistemas de seguimento de pacientes.   

A formação visa entre outros objectivos preparar trabalhadores do Serviço Nacional de 

Saúde para executar as tarefas exigidas para o desenvolvimento organizacional e institucional 

através de melhoria dos processos. Tratando-se de um novo sistema o mecanismo de 

formação será em duas fases, sendo a primeira formação de base com uma carga horária bem 

preenchida e a segunda fase uma formação em serviço, ou seja, feito ao nível da unidade 

sanitária orientado ao uso e conhecimento do sistema em si.  

A formação no âmbito do POC acentuará o aprofundamento das competências técnico-

profissionais e do desenvolvimento dos trabalhadores ao nível das unidades sanitárias. Mais 

do que possuir conhecimentos específicos e especializados torna-se necessário adquirir um 

conjunto de competências genéricas sobre a operacionalidade do sistema, como ainda a 

capacidade de observar novos conhecimentos, a flexibilização, a autonomia, a liderança, a 

capacidade para trabalhar em equipa, a rapidez de abordar, adaptação nas mudanças do 

contexto das unidades sanitárias, resolver problemas e a capacidade de comunicar de forma 

eficaz.  

Reconhecendo os desafios emergentes com a introdução do POC, a Jembi Health 

Systems pretende desenvolver um programa de formação alargado para os Administradores, 

Usuários e técnicos de Helpdesk do sistema ao nível das unidades sanitárias selecionadas. 

Assim, a definição dos perfis profissionais dos vários integrantes deste processo se releva 

importante.  

A ausência de uma caracterização e/ou definição do público-alvo pode, de certa forma, 

pode perigar o progresso normal da actividade formativa e não só. 

A definição dos perfis profissionais pretende responder com alguma margem de certeza 

sobre quem formar, tentará trazer elementos que caracterizam os sujeitos do próprio processo 

de treinamento.   

 



 
Organização, Estrutura, Processos e Gestão da Mudança no âmbito da implementação do novo Sistema 
Médico Electrónico de Seguimento do Paciente  

 

 
  22 

 

3.2 Conceito de perfil profissional 
 

Perfil profissional é definido como um conjunto de características ou competências 

necessárias ao desempenho de uma actividade cargo ou função. Neste sentido, o 

desenvolvimento de perfil profissional permitir-nos descrever as caraterísticas essências dos 

funcionários que serão objectos do processo de treinamento no âmbito do POC. Este processo 

visará identificar escrupulosamente características técnicas e comportamentais e que 

seguramente irão proporcionar algum êxito durante o processo de treinamento. 

 

3.3 Caracterização dos Grupos Profissionais alvos da formação no âmbito do POC. 

 

3.3.1 Descrição geral dos Usuários do Sistema 
 

De uma forma geral é esperado que todos os usuários do sistema devem ser quadros 

do MISAU, tenham conhecimentos de informática na óptica do utilizador, conhecimentos 

aprofundados sobre normas terapêuticas e fluxo de atendimento, cuidados e tratamentos de 

pacientes com HIV nas US, normas de ética e deontologia para atendimento de pacientes e 

profissionais de saúde no geral. Devem também saber registar, recolher, analisar e interpretar 

informações relativas aos pacientes e que sejam pertinentes para o sistema de registo, dentro 

da sua área de trabalho, saber manusear e fazer manutenção preventiva básica dos 

equipamentos informáticos colocados à sua disposição. Devem ainda saber ser zelosos na 

preservação e fazer usos correcto e não abusivo dos equipamentos electrónicos e 

informáticos existentes na US, adaptar-se aos diferentes contextos de mudança, e ser 

resiliente às mudanças contextuais e sua adaptação à evolução das tecnologias de gestão de 

pacientes, dos processos, dos medicamentos e dos demais materiais necessários ao 

melhoramento do atendimento ao paciente e ainda respeitar os direitos dos pacientes, ser 

moral, Ético e Deontologicamente correcto no tratamento dos colegas e pacientes. 



 
 

 

 

 

Competências Conhecimentos de: 
Conhecimentos 

aprofundados: 
Saber Fazer Saber ser 

Especialista 

e/ou Médico de 

Clínica Geral/ 

Medicina 

Preventiva/ 

Médico Chefe 

 - Técnicas de liderança, 

de gestão de equipas e de 

comunicação. 

 - Estrutura organizacional. 

 - Organização interna do 

hospital. 

 - Legislação de Higiene e 

Segurança no trabalho. 

 - Politica Nacional de 

Saúde. 

 - Gestão de mudanças. 

 

 - Políticas e estratégias de 

tratamento das doenças 

transmissíveis com 

destaque para o HIV. 

  - Linhas terapêuticas do 

TARV e contra outras 

doenças concomitantes. 

 - Formulário Nacional de 

Despensa de 

Medicamentos. 

 - Políticas e Sistemas de 

Qualidade para tratamento 

antirretroviral. 

 - Técnicas de 

Biossegurança. 

- Planificação, gestão e 

avaliação de programas de 

Saúde ao nível da unidade 

sanitária. 

 

 - Analisar indicadores de 

saúde com enfoque na 

componente do HIV. 

 - Elaborar planos de 

formação continua e em 

serviço para os 

funcionários e monitorar o 

seu desempenho 

rotineiramente. 

 - Planos de Manutenção 

dos equipamentos 

existentes. 

 - Planos operacionais e sua 

respetiva monitoria. 

 - Definir objetivos 

operacionais e 

hierarquização de 

prioridades na sua área de 

actuação. 

 - Líder e gestor de equipas, 

promovendo a motivação e 

o cumprimento das normas 

de tratamento 

antirretroviral. 

 - Cumprimento de políticas 

de tratamento ao nível da 

unidade sanitária. 

 - Demonstrar capacidade 

de comunicação e de 

relacionamento 

interpessoal. 

 - Demonstrar capacidade 

de resolução de problemas 

decorrentes da adoção das 

novas tecnologias. 



 
Organização, Estrutura, Processos e Gestão da Mudança no âmbito da implementação do novo Sistema Médico Electrónico de Seguimento do Paciente  

 

   2 
 

 - Definir os materiais e os 

meios tecnológicos e 

humanos necessários. 

 - Calcular as quantidades 

de meios tecnológicos e de 

consumíveis.  

 - Interpretar fluxos de 

pacientes na unidade 

sanitária. 

 

Técnico de 

Medicina Geral 

 - Técnicas de liderança, 

de gestão de equipas e de 

comunicação. 

 - Organização interna do 

hospital. 

 - Legislação de Higiene e 

Segurança no trabalho. 

 

 - Políticas/ estratégias de 

tratamento das doenças 

transmissíveis. 

 - Linhas terapêuticas. 

 - Formulário Nacional de 

Despensa de 

Medicamentos. 

 - Políticas e Sistemas de 

Qualidade para tratamento 

antirretroviral. 

 - Analisar indicadores de 

saúde com enfoque na 

componente do HIV. 

 - Planos de treinamento 

dos funcionários e 

monitorar a sua execução.  

 - Elaborar planos e 

objetivos operacionais e 

hierarquizar de prioridades 

na sua área de actuação. 

 - Líder e gestor de equipas, 

promovendo a motivação e 

cumprimento das normas 

de tratamento 

antirretroviral e 

cumprimentos de politicas 

de tratamento ao nível da 

unidade sanitária. 

 - Demonstrar capacidade 

de comunicação e de 

relacionamento 

interpessoal. 
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- Politica Nacional de 

Saúde. 

 - Técnicas de 

Biossegurança. 

 

 

 - Definir os materiais e os 

meios tecnológicos e 

humanos necessários. 

 - Calcular as quantidades 

de meios tecnológicos e de 

consumíveis.  

 - Interpretar fluxos de 

pacientes na unidade 

sanitária. 

 

 - Demonstrar capacidade 

de resolução de problemas 

decorrentes da adoção das 

novas tecnologias. 

  

Agente de 

Medicina Geral 

 - Gestão de equipas e de 

comunicação. 

 - Organização interna do 

hospital. 

 

 - Linhas terapêuticas para 

o tratamento 

antirretroviral. 

 - Formulário Nacional de 

medicamentos. 

 - Técnicas de 

Biossegurança. 

 

 - Analisar indicadores de 

saúde com enfoque na 

componente do HIV. 

 - Elaborar planos de 

manutenção dos 

equipamentos existentes 

recorrentes. 

 - Elaborar planos 

operacionais e fazer a sua 

respectiva monitoria. 

 - Definir objetivos 

operacionais e 

- Líder e gestor de equipas, 

promovendo a motivação e  

 - Fazer a gestão de 

medicamentos e dos 

demais materiais 

necessários à boa 

prestação. 

 - Demonstrar capacidade 

de comunicação e de 

relacionamento 

interpessoal. 



 
Organização, Estrutura, Processos e Gestão da Mudança no âmbito da implementação do novo Sistema Médico Electrónico de Seguimento do Paciente  

 

   4 
 

hierarquização de 

prioridades na sua área de 

actuação. 

 - Interpretar os diferentes 

fluxos de pacientes na 

unidade sanitária. 

 

 - Demonstrar capacidade 

de resolução de problemas 

decorrentes da adoção das 

novas tecnologias. 

  

Técnico 

Superior de 

Enfermagem 

 

 - Gestão de equipas e de 

comunicação. 

 - Organização interna do 

hospital em particular do 

sector de enfermagem. 

 - Legislação de Higiene e 

Segurança no trabalho. 

 

 - Cuidados de 

Enfermagem. 

 - Tratamento das doenças 

transmissíveis. 

 - Técnicas de 

Biossegurança 

 

 - Analisar indicadores de 

saúde com enfoque na 

componente do HIV. 

 - Planos de Manutenção 

dos equipamentos 

existentes. 

 - Planos operacionais e sua 

respetiva monitoria. 

 - Definir objetivos 

operacionais e 

hierarquização de 

prioridades na sua área de 

actuação. 

 - Gerir equipas de 

enfermagem, promovendo 

a sua motivação e 

cumprimento das normas 

de tratamento 

antirretroviral. 

 - Demonstrar capacidade 

de comunicação e de 

relacionamento 

interpessoal. 
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 - Interpretar fluxos de 

pacientes na unidade 

sanitária. 

Técnico de 

Enfermagem 

 - Informática na óptica do 

utilizador. 

 - Técnicas de liderança, 

de gestão de equipas e de 

comunicação. 

 - Estrutura organizacional 

do hospital com destaque 

para a área de 

enfermagem. 

 

 - Políticas e estratégias de 

tratamento das doenças 

transmissíveis. 

 - Linhas terapêuticas. 

 - Técnicas de 

Biossegurança. 

 

 - Analisar indicadores de 

saúde com enfoque na 

componente do HIV. 

 - Planos de Manutenção 

dos equipamentos 

existentes. 

 - Planos operacionais e sua 

respetiva monitoria. 

 - Definir objetivos 

operacionais e 

hierarquização de 

prioridades na sua área de 

actuação. 

 - Interpretar fluxos de 

pacientes na unidade 

sanitária. 

 

 - Gerir equipas, 

promovendo a sua 

motivação e cumprimento 

das normas de tratamento 

antirretroviral. 

 - Demonstrar capacidade 

de comunicação e de 

relacionamento 

interpessoal. 
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Técnico 

Superior de 

Laboratório 

 - Técnicas de liderança, 

de gestão de equipas e de 

comunicação. 

 - Estrutura organizacional 

com destaque para a área 

de Laboratório. 

 - Organização interna do 

hospital. 

 

 - Politicas e estratégias de 

tratamento das doenças 

transmissíveis. 

 - Linhas terapêuticas. 

 - Políticas e Sistemas de 

Qualidade para tratamento 

antirretroviral. 

 - Técnicas de 

Biossegurança 

 

 - Analisar indicadores de 

saúde com enfoque na 

componente do VIH. 

 - Planos de Manutenção 

dos equipamentos 

existentes. 

 - Planos operacionais e sua 

respetiva monitoria. 

 - Definir objetivos 

operacionais e 

hierarquização de 

prioridades na sua área de 

actuação. 

 - Interpretar fluxos de 

pacientes na unidade 

sanitária. 

 

 - Gerir equipas, 

promovendo a sua 

motivação e cumprimento 

das normas de tratamento 

antirretroviral. 

 - Demonstrar capacidade 

de comunicação e de 

relacionamento 

interpessoal. 

 

Técnico Médio 

de Laboratório 

 - Técnicas de liderança, 

de gestão de equipas e de 

comunicação. 

 - Políticas e estratégias de 

tratamento das doenças 

transmissíveis. 

 - Procedimentos para 

tratamento antirretroviral. 

 - Analisar indicadores de 

saúde com enfoque na 

componente do HIV. 

 - Gerir equipas, 

promovendo a sua 

motivação e cumprimento 

das normas de tratamento 

antirretroviral. 
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 - Estrutura organizacional 

com destaque para área 

do laboratório. 

 - Organização interna do 

hospital. 

 - Legislação de Higiene e 

Segurança no trabalho. 

 

 - Gestão de estoque de 

medicamentos. 

 - Gestão da cadeia logística 

de medicamentos e 

consumíveis. 

 - Domínio das 

biotecnologias 

laboratoriais. 

 - Procedimentos de gestão 

de medicamentos. 

 - Linhas terapêuticas. 

 - Formulário Nacional de 

medicamentos. 

 

 

 - Planos de Manutenção 

dos equipamentos 

existentes. 

 - Planos operacionais e sua 

respetiva monitoria. 

 - Definir objetivos 

operacionais e 

hierarquização de 

prioridades na sua área de 

actuação. 

 - Interpretar fluxos de 

pacientes na unidade 

sanitária. 

 

 - Demonstrar capacidade 

de comunicação e de 

relacionamento 

interpessoal. 

Técnico Básico 

de Laboratório 

 - Técnicas de liderança, 

de gestão de equipas e de 

comunicação. 

 - Políticas e Sistemas de 

Qualidade para tratamento 

antirretroviral. 

 - Analisar indicadores de 

saúde com enfoque na 

componente do HIV. 

 - Planos de Manutenção 

dos equipamentos 

 - Adaptação à evolução das 

tecnologias de gestão de 

pacientes. 

 - Demonstrar capacidade 

de comunicação e de 
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 - Organização interna do 

hospital com destaque 

para a área do laboratório.  

 - Formulário Nacional de 

medicamentos. 

 

 - Gestão de estoque de 

reagentes e outros 

consumíveis. 

 - Domínio das 

biotecnologias 

laboratoriais. 

 

existentes do seu sector de 

trabalho. 

 - Interpretar fluxos de 

pacientes na unidade 

sanitária. 

 

relacionamento 

interpessoal. 

Técnico 

Superior de 

Farmácia 

 - Informática na óptica do 

utilizador. 

 - Técnicas de liderança, 

de gestão de equipas e de 

comunicação. 

 - Estrutura organizacional. 

 - Organização interna do 

hospital. 

 - Legislação farmacêutica. 

 

 - Políticas/ estratégias de 

tratamento das doenças 

transmissíveis. 

 - Linhas terapêuticas. 

 - Formulário Nacional de 

medicamentos. 

 - Normas e procedimentos 

de gestão de 

medicamentos 

 - Gestão de estoque de 

medicamentos. 

 - Lei do medicamento. 

 

 - Analisar indicadores de 

saúde com enfoque na 

componente do VIH. 

 - Planos de Manutenção 

dos equipamentos 

existentes. 

 - Planos operacionais e sua 

respetiva monitoria. 

 - Definir objetivos 

operacionais e 

hierarquização de 

prioridades na sua área de 

actuação. 

 - Adaptação à evolução das 

tecnologias de gestão de 

pacientes. 

 - Demonstrar capacidade 

de comunicação e de 

relacionamento 

interpessoal. 
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 - Divulgação das normas 

de gestão de 

medicamento. 

 - Interpretar fluxos de 

pacientes na unidade 

sanitária. 

 - Interpretar a lei do 

medicamento. 

 

Técnico Médio 

de Farmácia 

 - Técnicas de liderança, 

de gestão de equipas e de 

comunicação. 

 - Estrutura organizacional. 

 - Organização interna do 

hospital. 

 - Legislação Farmacêutica. 

 

 - Políticas/ estratégias de 

tratamento das doenças 

transmissíveis. 

 - Linhas terapêuticas. 

 - Conhecimentos da Lei do 

Medicamento. 

 - Formulário Nacional de 

medicamentos. 

 - Políticas e Sistemas de 

Qualidade para tratamento 

antirretroviral. 

 - Analisar indicadores de 

saúde com enfoque na 

componente do HIV. 

 - Planos de Manutenção 

dos equipamentos 

existentes. 

 - Planos operacionais e sua 

respetiva monitoria. 

 - Definir objetivos 

operacionais e 

hierarquização de 

prioridades na sua área de 

actuação. 

 - Adaptação à evolução das 

tecnologias de gestão de 

pacientes. 

 - Demonstrar capacidade 

de comunicação e de 

relacionamento 

interpessoal. 
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 - Gestão de estoque de 

medicamentos. 

 - Domínio das 

biotecnologias 

laboratoriais.  

- Procedimentos básicos de 

gestão de medicamentos. 

 

 - Interpretar fluxos de 

pacientes na unidade 

sanitária. 

 - Divulgação dos 

procedimentos de gestão 

de medicamentos 

 

Técnico Básico 

de Farmácia 

 - Técnicas de liderança, 

de gestão de equipas e de 

comunicação. 

 - Estrutura organizacional. 

 - Organização interna do 

hospital. 

 - Legislação farmacêutica 

 

 - Políticas/ estratégias de 

tratamento das doenças 

transmissíveis. 

 - Linhas terapêuticas. 

 - Formulário Nacional de 

medicamentos. 

 - Gestão de estoque de 

medicamentos. 

 - Procedimentos de gestão 

de medicamentos. 

 

 - Planos de Manutenção 

dos equipamentos 

existentes. 

 - Divulgação das normas 

de gestão de 

medicamentos 

 - Interpretar fluxos de 

pacientes na unidade 

sanitária. 

 

 - Adaptação à evolução das 

tecnologias de gestão de 

pacientes. 

 - Demonstrar capacidade 

de comunicação e de 

relacionamento 

interpessoal. 
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Técnico 

Superior de 

Administração

/Hospitalar 

 

 - Técnicas de liderança, 

de gestão de equipas e de 

comunicação. 

 - Estrutura organizacional. 

 - Normas de gestão 

hospitalar. 

 - Organização interna do 

hospital. 

 - Legislação sanitária e 

hospitalar 

 

 - Normas de gestão 

hospitalar 

 - Organização interna do 

hospital. 

 - Legislação hospitalar e 

sanitária 

 

 - Planificar actividades de 

formação dos funcionários. 

 - Avaliar o desempenho 

global do hospital. 

 - Analisar indicadores de 

saúde com enfoque na 

componente do HIV. 

 - Planificar a manutenção 

preventiva dos 

equipamentos de 

informáticos colocados à 

sua disposição. 

 - Definir objetivos 

operacionais e 

hierarquização de 

prioridades no hospital 

como um todo. 

 - Divulgação das normas 

de gestão hospitalar. 

 - Interpretar fluxos de 

pacientes na unidade 

sanitária. 

 - Um exemplo na gestão da 

propriedade pública.  

- Adaptação à evolução das 

tecnologias de gestão de 

pacientes. 

 - Demonstrar capacidade 

de comunicação e de 

relacionamento 

interpessoal. 

 - Líder das mudanças da 

unidade sanitária. 
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 - Desenvolver e 

Implementar políticas que 

elevem a motivação e 

desempenho dos 

trabalhadores. 

 - Controle operacional e 

patrimonial 

 

Técnico Médio 

de 

Administração

/Hospitalar 

 

  - Técnicas de liderança, 

de gestão de equipas e de 

comunicação. 

 - Estrutura organizacional. 

 - Organização interna do 

hospital. 

 - Legislação hospitalar e 

sanitária. 

 

 - Políticas/ estratégias de 

tratamento das doenças 

transmissíveis. 

 - Gestão hospitalar 

 

 - Planificar actividades de 

formação e treinamento 

dos funcionários. 

 - Avaliar o desempenho 

global do hospital. 

 - Planificar a manutenção 

preventiva dos 

equipamentos de 

informáticos colocados à 

sua disposição. 

 - Definir objetivos 

operacionais e 

hierarquização de 

 - Um exemplo na gestão da 

coisa pública. 

 - Adaptação à evolução das 

tecnologias de gestão de 

pacientes. 

 - Demonstrar capacidade 

de comunicação e de 

relacionamento 

interpessoal. 

 - Líder das mudanças da 

unidade sanitária. 
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prioridades no hospital 

como um todo. 

 - Divulgação das normas 

de gestão hospitalar. 

 - Interpretar fluxos de 

pacientes na unidade 

sanitária. 

 - Desenvolver e 

Implementar políticas que 

elevem a motivação e 

desempenho dos 

trabalhadores. 

 - Controle operacional e 

patrimonial. 

Auxiliar de 

Administração 

 

 - Estrutura organizacional 

do hospital 

 - Organização interna do 

hospital. 

 

 - Estatuto dos Funcionários 

e Agentes de Estado 

(Direitos e deveres). 

 - Gestão documental. 

 

 - Garantir a manutenção 

preventiva dos 

equipamentos de 

informáticos colocados à 

sua disposição. 

 - Implementar normas de 

gestão administrativa. 

 - Um exemplo na gestão da 

propriedade pública. 

 - Adaptação à evolução das 

tecnologias de gestão de 

pacientes. 

 - Demonstrar capacidade 

de comunicação e de 
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 - Interpretar fluxos de 

pacientes na unidade 

sanitária. 

 - Controle operacional e 

patrimonial. 

 

relacionamento 

interpessoal. 

 - Agente da mudança. 

 

Estatístico/ 

Técnico de 

sistemas de 

Informação/ 

Técnico de 

Planificação 

- Normas do 

funcionamento do registo 

de pacientes. 

 - Estrutura organizacional 

e fluxo de informação. 

 - Análise de dados e 

produção de relatórios. 

 - Organização interna do 

hospital. 

 - Legislação sobre 

confidencialidade de 

dados hospitalares e 

sanitários. 

- Políticas/ estratégias de 

tratamento das doenças 

transmissíveis. 

 - Linhas terapêuticas. 

 - Formulário Nacional de 

medicamentos. 

 - Gestão de estoque de 

medicamentos. 

 - Gestão de pacientes. 

 - Normas do 

funcionamento hospitalar. 

- Planificar actividades de 

actualizações do sistema 

para os funcionários. 

 - Garantir a manutenção 

preventiva e correctiva de 

todos os equipamentos 

electrónicos e informáticos 

da US. 

 - Definir objetivos 

operacionais e 

hierarquização de 

prioridades no hospital 

como um todo. 

 - Interpretar os diferentes 

fluxos de pacientes na 

unidade sanitária.  

 - Ser o elo de ligação com 

os SDSMAS e DPS para 

garantir o funcionamento e 

manutenção de redes e 

comunicações. 

 - Garantir o bom uso e as 

regras de segurança e boas 

práticas de todo o parque 

informático incluindo redes 

e comunicações. 

 - Promover acções de 

actualizações periódicas do 

sistema e comunicações 

aos profissionais da US. 

 -  
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Agente de 

Serviço 

 

 - Normas de 

funcionamento do 

cadastro de paciente. 

 

 

 - Normas do 

funcionamento do Hospital 

 

 - Garantir a manutenção 

preventiva dos 

equipamentos de 

informáticos colocados à 

sua disposição. 

 - Implementar normas de 

gestão administrativa. 

 

 - Demonstrar capacidade 

de comunicação e de 

relacionamento 

interpessoal. 

- Agente da mudança. 

 - Elo de comunicação entre 

o novo sistema e o público 

no geral. 

 

 


