
 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA:  

FORMAÇÃO DE ADMINISTRADORES (FORMADORES) E USUÁRIOS 

 

1. Introdução 

A introdução do Sistema de Gestão Electrónica de Pacientes à escala nacional tem-se 

configurado como uma demanda crescente, com vista a uma mudança global nas práticas 

administrativas de gestão de informação dos pacientes. A determinação do MISAU e a 

contribuição de vários parceiros em resposta à necessidade primária de fortalecer os 

profissionais de saúde do SNS providenciando uma ferramenta robusta, inteligente, de fácil 

compreensão e uso, estruturada, segura, escalável e conforme com as fichas e instrumentos 

de SIS para a recolha e análise de informação relevante.  

 

Assim, surgiu o novo Sistema de Registo Electrónico de Pacientes (SESP) ou Point of Care 

(PoC) como tem vindo a ser tecnicamente designado – um sistema renovado de registo, 

seguimento e disponibilização em tempo real de informação de saúde dos pacientes 

assistidos no SNS. Numa primeira fase, o sistema estará disponível para responder aos 

pacientes vivendo com HIV, mas ao longo da sua implementação estará apto a responder a 

todo tipo de doenças de carácter habitual e recorrente. 

 

No entanto, a escassez de recursos humanos para a saúde e a sua distribuição equitativa no 

país continua a ser um dos maiores desafios do SNS em Moçambique para a implementação 

de sistemas de seguimento de pacientes e é deste modo que o capital humano constitui um 

recurso vivo, inteligente e imprescindível para a implementação das políticas e estratégias 

de desenvolvimento de qualquer país. Assim, com a introdução deste sistema urge a 
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necessidade de capacitar grande parte dos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, por 

forma a dotá-los de competências e habilidades técnicas essenciais para o seu bom 

desempenho dentro dos níveis de eficiência e eficácia. 

 

O processo de formação será conduzido pelo MISAU com a colaboração da Jembi/UEM-

mOASIS, que visa formar um grupo de formadores de técnicos do sector de saúde em 

matérias do Registo Médico Electrónico (RME). Este grupo de formadores terá a missão de 

replicar a formação nas US selecionadas pelo MISAU. Em cada US será selecionado todo o 

pessoal que tenha o perfile relevante e que faça parte das actividades diárias das US. 

 

2. Objectivos 

Administrar a formação a todos os intervenientes da área de saúde em matérias 

relacionadas ao SESP e garantir a transferência de conhecimento a todos usuários do 

sistema. 

 

2.1. Objectivos Específicos 

2.1.1. Formar a equipe do MISAU (DPC, DIS, Programa de HIV) 

2.1.2. Formar supervisores/administradores do processo nas DPS e SDSMAS/NED para 

servirem de formadores em matérias do SESP. 

2.1.3. Formar usuários nas Unidades Sanitárias em matérias do SESP. 

 

3. Metodologia 

As formações serão realizadas em dois moldes: i) Formações em formato de workshops, ii) 

Formações no local de trabalho (on-the-job training): 

a) Formações em formato de workshops: As formações iniciais serão feitas em grupo, 

sobre temas específicos (e.g. conceitos básicos de hardware), num local fora da US. 

b) Formações no local de trabalho: As formações serão feitas em cada US com os 

funcionários selecionados. 

 

3.1. Metodologia de Trabalho para cada módulo 

As sessões serão apresentadas nos seguintes moldes: 
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 Apresentações breves 

 Demos 

 Exercícios práticos, interactivos com feedback e mentoring 

 

3.2. Temas a serem apresentados 

1. Gestão de mudanças e Novas abordagens de atendimento de pacientes 

2. Introdução ao SESP, sistema de RME 

3. Navegação do Sistema RME e Fluxo de trabalho 

4. Acesso ao RME com Segurança 

5. Usando o SESP para recolher dados no Registo 

6. Visão Geral da Qualidade de dados 

7. Entrada de dados no SESP: Inscrição no Programa e Vitais 

8. Entrada no SESP: Visitas Clínicas 

9. Utilização de dashboards e relatórios para Tomada de Decisão 

10. Criação de relatório e ajuda 

11. Introdução a SIS Compact Station 

12. Aspectos de Segurança e Manutenção Eléctrica 

13. Aspectos de Segurança e Manutenção de Redes 

 

3.3. Duração: 5 dias de formação (1 dia hardware, 1 dia segurança e manutenção 

da nova infraestrutura, 3 dias POC software) 

 

4. Participantes 

A formação do POC tem como grupo alvo os funcionários das Unidade Sanitárias 

considerados os usuários do sistema e os supervisores destes aos níveis central, provincial e 

distrital.  

 

4.1. Formação para Administradores/Formadores 

4.1.1. MISAU Nível Central:  

 Representantes da DPC/DIS e Programa de HIV 

4.1.2. DPS: 
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 Responsáveis provinciais do programa de HIV e do SIS 

 ITs 

4.1.3. DDS/SDSMAS:  

 Especialista e/ou Médico de Clinica Geral/Medicina Preventiva/Médico Chefe 

 Estatístico/Técnico de Sistema de informação/técnico de planificação 

 

4.2. Formação para Usuários 

4.2.1. Unidade Sanitária:  

 Especialista e/ou Médico de Clinica Geral/Medicina Preventiva/Médico Chefe 

 Técnico de Medicina Geral 

 Agente de Medicina Geral 

 Técnico Superior de Enfermagem 

 Técnico de Enfermagem 

 Técnico Superior de Laboratório 

 Técnico Básico de Laboratório 

 Técnico Superior de Farmácia 

 Técnico Médio de Farmácia 

 Técnico Básico de Farmácia 

 Técnico Superior de Administração/Hospitalar 

 Técnico Médio de Administração/Hospitalar 

 Auxiliar de Administração 

 Estatístico/Técnico de Sistema de informação/técnico de planificação 

 Agente de Serviço 

 

5. Materiais e Manuais de Formação 

Os seguintes materiais serão usados: 

 Manual de Formador: contem instruções para o Formador com todos aspectos de 

como realizar a formação, incluindo todos exercícios práticos, equipamento 

necessário; 

 Manual de Usuário; 
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 Manual de Hardware; 

 Manual do Software; 

 Manual de segurança e manutenção da nova infraestrutura; 

 Questionário de Avaliação dos módulos/sessões de formação para melhorar as 

ferramentas de formação; 

 

 

Além disso o material para os formadores incluirá: 

 Handouts (guião de exercícios práticos) 

 Apresentações de PPT (com notas para formadores); 

 Checklist de materiais necessários para formação de usuários; 

 Vídeos tutoriais; 

 Job aids 

 

6. Equipamento 

Será necessário o seguinte equipamento para garantir o sucesso das sessões de formação: 

 SIS Compact Stations 

 Laptops 

 Projector 

 Servidor para o Software 

 Modems (e crédito) 

 Blocos de notas 

 Canetas 

 Flipcharts 

 Marcadores 

 

 

7. Cronograma e Agenda 

7.1. Cronograma das Actividades gerais de Formação 

# Nome da US Datas de Tipo de Local Ponto Focal Observações 
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Formação Formação 

1   Workshop    

2   On-the-job    

       

 

 

7.2. Agenda das actividades de Formação 

Será disponibilizada para cada formação com os respectivos detalhes logísticos. 

8. Local 

Para a formação no local de trabalho (on-the-job training) as sessões terão lugar em cada 

Unidade Sanitária. Os locais para as formações em grupo serão identificados por local de 

acordo com o cronograma das actividades de Formação. 

 

9. Recursos 

A Jermbi/UEM-mOASIS, sob o financiamento do CDC/PEPFAR providenciará toda a logística 

e fornecerá o material necessário para a realização do evento. 

 

Maputo, 28 de Junho de 2018 

"O presente projecto foi possível graças a uma parceria entre Moçambique e o Povo 

Americano através do financiamento da PEPFAR - CDC" 

 

 

 


