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Quadro Resumo do Relatório da Avaliação de Prontidão (Readiness 
Assessment) 
 



Nome 

Tipo

Distrito

Provincia

Coordenadas geográficas

Responsável da US

Serviços

Equipa
Nome Organização Celular

Nilsio Tomson MISAU/DTIC 84 8383071 

Julia Chiluvane MISAU/DTIC 84 2488345

Duarte Retrato DSCM 84 2491010 

Michele Santoro Jembi/mOASIS 84 3586630

Adelino Covane Jembi/mOASIS 84 5811920 

Pinki Meggi Jembi/mOASIS 84 6076749 

Carlos Dos Santos Jembi/mOASIS 84 8646011 

Sulemane Mane Jembi/mOASIS 84 8191385 / 86 1481955

Nataniel Cumbe Jembi/mOASIS 82 7580570 / 84 9435359

Colaço Chongo CCS 82 6801431

Felizardo Chaguala CCS 84 4593477 / 82 4126527

Visitas realizadas

Datas 26 Abril 2018 30 Abril 2018 02 Maio 2018

04 Maio 2018 08 Maio 2018 09 Maio 2018

11 Maio 2018 16 Maio 2018

Fluxo / processos
Aceitação

Digitação/ Arquivo

Aconselhamento/APPS

Consulta Clínica / 
Gabinete Médico

N/A

1. Abertura do Processo no papel e no POC;
Alterações propostas

N/A

N/A

N/A

Descrição

- 3 Blocos concentrados num raio de 50 mt.
- Bloco Principal onde está concentrada a maioria 
dos serviços e gabinetes;
- Bloco das consultas CCR, PN e Consulta de 
Pediatria;
- Bloco das residências dos funcionários.

1449

60

7h - 11h

Rede Nacional, contador CREDELEC

Não tem

1 laptop usado pela Digitadora do CCS

Actual
1. Abertura do Processo Clínco em papel;
2. Atribuição do NUID manual.

1. Digitação dos dados do Processo Clinico no Software OpenMRS 
Retrospectivo, e posterior arquivo dos Processos Clínicos.

1. Apenas Arquivo dos Processos Clínicos;

1. Preenchimento dos dados da consulta no 
Diário de Consultas de APPS, existente no 
Processo Clínico, e no POC.

1. Recolha do peso, altura e sinais vitais e 
registo no Processo Clínico e no software POC.
2. Preenchimento dos dados do Processos 
Clínico no Diário de Conculta Clínica, existente 
no Processo Clínico e no software POC;
4. Preenchimento dos resultados do laboratório 
no procesos clínico e no software POC.

N/A

N/A

Resumo do Relatório da Avaliação de Prontidão (Readiness Assessment)  - CS Romão

Centro de Saúde Romão

Tipo I

Ka Mavota

Maputo Cidade

-25.8721109785642, 32.63034727333034

Dra Sofia Marta Massimbe

HIV, SAAJ, PF, GAAC, PNCTL(TB), PTV/CCR, Consulta Pré-Natal, ATS, Farmácia, Consultas Externas Adulto e Pediatrica

Levantamento Informações Gerais (Anexo 1: Inquérito de Avaliação da US; Anexo2: Fotos do CS Romão)

Dados sobre a realização do Readiness Assessment  (Equipa, Visitas Realizadas)

1. Preenchimento dos dados da consulta no Diário de Consultas de APPS, 
existente no Processo Clínico;
2. Preenchimento de Livro de Protocolo de Consultas e APPS.

1. Recolha do peso, altura e sinais vitais e registo no Processo Clínico;
2. Preenchimento dos dados da Consulta no Diário de Consulta Clínica, 
existente no Processo Clínico;
3. Preenchimento de Livro de Protocolo de Consultas do Médico;
4. Preenchimento dos resultados do laboratório no Processo Clínico;

Item

Dados da Unidade Sanitária (US)

Fluxos de pacientes e informativos (Anexo 3: Análise dos fluxos existentes e propostas para Change Management)

Email

engtomson14@gmail.com

juliachiluvane@gmail.com

duarte.retrato@gmail.com

santoromik@gmail.com

aacovane@gmail.com

Média de pacientes de HIV atendidos por dia

Fonte primária energia eléctrica

Backup energia eléctrica

Equipamento informático existente

Período "pico" de atendimento

Tipo de construção

Pacientes Activos em tratamento de HIV

pinki.meggi@gmail.com

carlos.dossantos@jembi.org

sulemanemane@gmail.com

natanieljohane@gmail.com

colaconhongo@ccsaude.org.mz

felizardochaguala@ccsaude.org.mz

Observações

O tecto do CS Romão é constituido por chapas 
IBR e tecto falso em contraplacado. Sugere-se 
a colocação de grades por baixo do tecto falso 
em contraplacado para prevenir a entrada de 
intrusos pelo tecto.



Farmácia

Sala de 
Colheita/Tratamento

Paragem única CCR

Paragem única PNCTL

A ser executado por: 

Dias úteis de trabalho:

Descrição

Estimativa custos 
(materiais e 
intervenções 
propostas)

Terra

Quadro Geral

Rede de distribuição

Consumo energia eléctrica  8.000 Mts/mês

A ser executado por: 

Dias úteis de trabalho:

Descrição

Estimativa custos 
(materiais e 
intervenções 
propostas)

Pontos de rede

LAN / WAN

Quadro de distribuição de 
dados

A ser executado por: 

Dias úteis de trabalho:

Tipo de equipamento

Servers

2 (dois) dias úteis (1 Supervisor e 2 técnicos durante 5 horas por dia)

Local de instalação
1 mini server principal e 1 mini server de backup 
para ser instalado na sala de dados. 1 Servidor 
principal do MISAU será instalado p/ testes do 
piloto.

Observações

Equipamento informático a ser instalado (Anexo 5d: Lista equipamento informático)

Segundo o plano do projecto, este mini server irá funcionar apenas 
p/piloto 2US, p/ efeitos de teste de POC na LAN. Após a instalação do 
servidor central e da WAN, o mini-server será removido.

Sem pontos de rede Instalação de 12 pontos de rede

1. Abertura do Processo Clínco em papel e no 
software POC;
3. Consulta Clínica, e preenchimento dos 
dados da consulta no Processo Clínico e no 
POC;
4. Aviamento de Medicamentos, e actualização 
no processo clínico, e no software POC;
6. Transferencia da mãe e caso necessário da 
criança p/ Processo de Seguimento de Adultos 
no software POC;
1. Abertura do Processo Clínco em papel e no 
software POC;
3. Consulta Clínica, e preenchimento dos 
dados no processo clínico e no software POC;
4. Dispensa de Medicamentos, e actualização 
no processo clínico, e no software POC;
6. Transferencia da mãe e caso necessário da 
criança p/ Processo de Seguimento de Adultos 
no software POC;

Rede informática (Anexo 5: Projecto de instalação informática)

Rede eléctrica (Anexo 4: Projecto de instalação eléctrica)
Equipa técnica Jembi/mOASIS e DTIC/MISAU

5 (cinco) dias úteis (1 supervisor e 2 técnicos durante 5 horas por dia)

Equipa técnica Jembi/mOASIS e DTIC/MISAU

74.000,00 MTS

Equipa técnica Jembi/mOASIS e DTIC/MISAU

5 (cinco) dias úteis (1 Supervisor e 2 técnicos durante 5 horas por dia)

Situação actual Intervenções propostas

Instalação de uma LAN com topologia mista.

Instalação de um sistema de distribuição com um 
switch principal de 24 portas e dois secundários 
de 8 portas.

Sem LAN - WAN

Não existe nenhum quadro de distribuição de dados 
(rede/switch/router) na US.

5.000 MTS mensais

1. Colheita de Amostras de Sangue;
2. Preenchimento do Protocolo de Referência de Amostras:
3. Actualização do Protocolo com resultados recebidos;
4. Entrega dos resultados p/ arquivo nos Processos Clinicos.

1. Abertura do Processo Clínco em papel;
2. Atribuição do NUID manual, através da Aceitação;
3. Consulta Clínica, e preenchimento dos dados da consulta no Processo 
Clínico do paciente.
4. Aviamento de Medicamentos, e actualização no processo clínico.
5. Colheita de amostras e entregue á Sala de Colheita p/ seguimento
6. Transferência da mãe e caso necessário da criança p/ Processo de 
Seguimento de Adultos.

1. Controle Stock Manual em papel e 
automático no software POC;
2. Aviamento de Medicamentos, actualizando 
as prescrições e o stock em papel, e no POC;
N/A

Situação actual

Não encontramos um sistema de aterramento 
funcional.

As placas de distribuição principal e secundária 
parecem desordenadas e a placa de distribuição 
secundária tem uma falha de curto-circuito. Os 
outros dois quadros de distribuição não têm energia.

Tomadas insuficientes

Acerca de 8.000 Mts adicionais por mês.

1. Abertura do Processo Clínco em papel
2. Atribuição do NUID manual, através da Aceitação
3. Consulta Clínica, e preenchimento dos dados no processo clínico.
4. Dispensa de Medicamentos, e actualização no processo clínico.
5. Colheita de amostras e entregue á Sala de Colheita p/ seguimento
6. Transferencia da mãe e caso necessário da criança p/ Processo de 
Seguimento de Adultos.

120.000,00 MTS

Intervenções propostas

Instalação de um sistema de aterramento básico 
que terá 4 eletrodos de aterramento 
interconectados com as placas de distribuição 
principal, secundária e sala de dados.

Identificar circuitos nos quadros de distribuição e 
corrigir o curto-circuito e restaurar a energia para 
as outras duas placas de distribuição.

Instalação de 12 tomadas extras.

1. Controle de Stock Manual e em papel;
2. Aviamento de Medicamentos, actualizando as prescrições e o stock em 
papel;



Equipamento de Rede

Power backup

Terminais

Barcode scanners

Barcode printers

Impressora de Papel

A ser executado por: 

Dias úteis de trabalho:

Descrição

Estimativa custos 
(materiais e 
intervenções 
propostas)

Principais Portões do 
recinto do CS Romão

Portas e Janelas

Tectos 50.000,00 MTS

Outras obras civis
A ser executado por: Por identificar

Dias úteis de trabalho: Por definir

Descrição

Estimativa custos 
(materiais e 
intervenções 
propostas)

Aparelhos de Ar-
Condicionado

25.000,00 MTS

Arranjo das paredes da 
sala de dados. Por definir

Resolução das infiltrações 
do tecto

Por definir

A ser executado por: 

Dias úteis de trabalho:

Descrição

Conecção á GovNet

Conecção á Internet 
(backup)

Comunicações
DSCM e INAGE

N/A

Situação actual Intervenções propostas

A Direcção de Saúde da Cidade de Maputo deve 
solicitar a conecção ao INAGE.

N/A

Não existe ligação á rede GovNet na US, nem na 
sede distrital. Não existe ponto de vista da US até á 
sede distrital ou a CIUEM.

Existe uma conecção Movitel com 4MB de largura 
de banda, instalada recentemente para os 
funcionários terem acesso á Internet (dispositivos 
pessoais).

Não tem aparelho de AC na sala de equipamento 
LAN / WAN e servidor (sala de dados).

As paredes da sala de dados, precisam de ser 
limpas e isoladas contra humidade. 

Em alguns pontos do tecto da US há entrada de 
água da chuva.

Aquisição e montagem de um AC de 9.000 BTUs

Preparação das paredes, rebocar paredes onde 
necessário, colocação de um produto isolante.

Resolução pontual das infiltrações.

- Portão de serviço: Uma das portas com a maioria 
dos varões em falta e destacado do poste de 
suporte, segunda porta mal fixada no poste de 
suporte e com alguns varões em falta;
- Portão principal: Em falta.

- Porta interna Aceitação: sem grades;
- Janela Aceitação: sem placa metálica;
- Porta espaço para servidor / equipamento LAN/ 
WAN: porta interna sem grades;
- Bloco Consulas Pediatria e PN: 6 Janelas sem 
grades; 2 portas sem grades;
- Bloco ATS: 2 portas sem grades;
- Quadro eléctrico principal: falta barra de protecção;

- Espaço para servidor: tecto não gradeado;
- Aceitação: tecto não gradeado;
- Farmácia: tecto não gradeado;
- Gabinete consulta: tecto não gradeado;
- Gabinete digitação: tecto não gradeado;
- Bloco consultas pediatria: tecto não gradeado;

- Portão de serviço: Re-condicionar e fixar as 
portas existentes;
- Portão principal: Produzir e montar no local 
acompanhando o padrão dos portões existentes;

- Porta interna Aceitação: Produzir e colocar 
grades;
- Janela Aceitação: Produzir e colocar placa 
basculante metálica;
- Porta espaço para servidor / equipamento LAN/ 
WAN: produzir e colocar porta de grades;
- Bloco Consulas Pediatria e PN: produzir e 
colocar grades para 6 Janelas e 2 portas;
- Bloco ATS: produzir e colocar 2 portas de grades;
- Quadro elêctrico principal: produzir e colocar 
barra de protecção;

- Espaço para servidor: gradear tecto;

Roque Serviços, LDA

Portas e Janelas: 15 (quinze); Tectos: 10 (dez)

Situação actual Intervenções propostas

Sistema de baterias deep cycle na sala de dados + 
UPSs para cada terminal e servidores.

8 terminais distribuídos pela Aceitação, Farmácia, 
APSS e Gabinetes Médicos.

8 barcode scanners, juntamente c/ cada terminal.

1 impressora laserjet A4 na Aceitação.

Situação actual Intervenções propostas

N/A

Terminais completos com touch screen monitor, mouse e teclado,

N/A

N/A

195.000,00 MTS

1 switch na sala de dados, 1 switch na Sala de 
Consulta do Bloco Principal, e 1 switch na Sala de 
Medicina Preventiva.

O switch da sala de dados de 24 portas, e os restantes 2 switches de 8.

2 barcode printers na Aceitação e Farmácia. N/A

Segurança (Anexo 6: Cotações do gradeamento)



A ser executado por: 

Dias úteis de trabalho:

Descrição

Estimativa custos 
(materiais e 
intervenções 
propostas)

Mesas / secretárias para 
computadores

Por definir

Trabalho Executor
Rede eléctrica e power 
backup

Equipa Jembi/mOASIS

Rede informática Equipa Jembi/mOASIS

Segurança - 
Gradeamento portas

Aquisição serviços 
externos

Segurança - 
Gradeamento tectos

Aquisição serviços 
externos

Instalação equipamento Equipa Jembi/mOASIS

Instituição Cargo Assinatura Data

MISAU

CDC

DS Cidade de Maputo

CS Romão

Jembi Health Systems

Data de Aprovação Final da Proposta do RA:

Aprovação da Avaliação de Prontidão (Readiness Assessment  ) e Trabalhos Previstos
Nome Completo

De forma a reduzir os tempos de execução 
deste trabalho, deverá ser adjudicado com 
antecedência de forma a ter as grades prontas 
para instalação na altura da realização dos 
trabalhos no local.

O trabalho de instalação dos equipamentos 
será o último a ser realizado.

Dias úteis de trabalho

5 dias úteis (1 supervisor, 2 técnicos 5 horas/dia)

5 dias úteis (1 supervisor, 2 técnicos 5 horas/dia)

10 dias úteis para produção - 5 dias úteis para 
montagem no local.

10 dias úteis para produção - 5 dias úteis para 
montagem no local.

2 dias úteis (1 supervisro, 2 técnicos 5 horas/dia)

Cronograma e Resumo
Observações

O trabalho das redes eléctrica e informática 
pode decorrer em paralelo.
O trabalho das redes eléctrica e informática 
pode decorrer em paralelo.

De forma a reduzir os tempos de execução 
deste trabalho, deverá ser adjudicado com 
antecedência de forma a ter as grades prontas 
para instalação na altura da realização dos 
trabalhos no local.

Todos os gabinetes têm secretarias de trabalho.
Será necessário adquirir algumas mesas 
dedicadas.

Mobiliário
Jembi/mOASIS

1 (um) dia p/ instalação/colocação na US

Situação actual Intervenções propostas



Anexo 1: Inquérito de Avaliação 

 
1a – Relatório de Inquérito de Avaliação 
 
1b – Ficha de Avaliação Rápida  

 
1c – Inquérito de Avaliação da US 

 



Anexo 1a 
Relatório do inquérito de avaliação rápida do Centro de Saúde  

Romão  
 

1. Metodologia 

A avaliação rápida é feita presencialmente sempre que possível, mas principalmente a distância (por 

telefone com US local ou apoio do pessoal da ONG) com vista a obter uma breve informação de 

alto nível sobre as condições mínimas existentes em cada US para permitir uma melhor 

compreensão das condições e a necessidade de 52 US piloto para POC e a priorização da US a 

serem cobertas pela implementação gradual do novo sistema Point of Care. Para o caso do Centro 

de Saúde Romão situado em Maputo Cidade, a avaliação rápida, foi realizada presencialmente no 

dia 24 de Abril em um dia de trabalho e posteriormente com inicio a 30 de Abril foi também 

realizada a avaliação completa da prontidão para identificar as necessidades específicas da US e 

preparar o projecto executivo de implementação no campo com um planeamento detalhado dos 

recursos e ações necessárias para a implementação do POC em 5 dias úteis de trabalho com a equipa 

da Jembi7Moasis, CCS, ITP DSCM e IT da Repartição de Informática do MISAU. A avaliação 

Rápida é composta por uma ferramenta de avaliação baseado em papel e eletrónico e as instruções 

detalhadas. Contudo, a avaliação completa é composta apenas pela parte em papel. 

2. Principais constatações 

O CS Romão é uma Unidade Sanitária de tipo I, com a maior parte dos serviços TARV e de apoio, 

nomeadamente HIV, SAAJ, GAAC, TB, PTV, ATS, Consultas e Farmácia. O serviço de 

Laboratório poderá ser aberto recentemente estando até ao momento encerrado. Não existe 

Aceitação/Recepção, mas a secretaria é utilizada em substituição da Recepção.  

O Centro de Saúde de Romão enfrenta vários desafios em termos de infraestruturas e equipamento. 

Existe apenas 1 computador para digitação de dados do TARV gerido pelo parceiro CCS. Em 

contrapartida atende uma média de 60 paciente de HIV por dia  com um cumulativo de 2110  

paciente actualmente em TARV na US.  



Os compartimentos da US tem sérios problemas de electricidade, infiltração de água e equipamento 

eléctrico. O gradeamento poderá ser melhorado nas portas e janelas.  

 

 

3. Tecnologias 

Não há domínio das tecnologias de informação e comunicação  

 

4. Conclusões 

A ferramenta de avaliação rápida, é fácil e completa e pode ser usada tanto a distância localmente 

por funcionários não especializados e recolhe informações básicas para o planeamento das 

aquisições e do plano de prioridades dos Centros de Saúde para implementação do POC no campo.  

No caso específico do CS Romão, a capacitação dos profissionais de saúde em informática é básica 

devendo ir evoluindo a medida do tempo pois, o parceiro que apoiam a US possui 2 técnicos de 

informática com suficiente capacidade para fazer o devido acompanhamento. O sistema OpenMRS 

existente na US, é manuseado pelo parceiro sem intervenção dos funcionários de outros serviços 

por falta de conhecimento e equipameto para o efeito. Não há conectividade e isso implicaria 

alguma reforma e melhoramento da estrutura técnica ou tecnológica/rede de dados na US. 

O Fluxo de paciente nesta US, não sugere grandes mudanças. Podendo ser adaptado ao POC. 

Conclui-se no entanto, que a implementação do POC no CS Romão poderá ser feita em 2 semanas, 

tempo relativamente longo devido a estado da infraestrutura física, electrica e tecnológica.     

 

 

 

 

 

Secretária  Sala de Consulta Pré-Natal 

Sala de Consultas Externas 



 

Maputo, Abril 2018 

Perguntas
1 Nome da Unidade Sanitária * CENTRO DE SAÚDE ROMÃO
2 Província * Maputo Cidade
3 Distrito * KaMavota
4 Nome da ONG parceira responsável pela avaliação * UEM_JEMBI/Moasis
5 A US é um edifício com um único bloco? Não, Blocos separados (distância com menos de 200m)

Número de técnicos do NEP 0
Número de técnicos da Aceitação/Recepção 0
Número de técnicos de Laboratório 0
Número de técnicos de Farmácia 0
Número de Clínicos 0
Número de Digitadores 1

8 Número cumulativo de pacientes com HIV registados nesta US* 2110
9 Pacientes activos em tratamento de HIV nesta US* 1449
10 Média de pacientes de HIV atendidos por dia nesta US * 60
11 Pacientes com HIV referidos a esta US * 225

AVALIAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO
a) Quem realiza a tarefa

12 Registo do Paciente (Livro de Registo Diário, HIV) Técnico Administrativos
13 Criar um Novo Registro de Paciente (no SESP - eletrónico) Digitadores
14 Levar o Processo Clínico para a consulta /Avaliação do Paciente Técnico Administrativos
15 Medir e Registar os Sinais Vitais Clínico
16 Realizar e Registar a consulta do Paciente Clínico
17 Prescrever Medicação Clínico
18 Solicitar Exames Laboratoriais Clínico
19 Fazer a Entrega da Medicação aos Pacientes Clínico / técnico de Farmácia
20 Extrair Amostras de Sangue do Paciente Enfermeira Geral
21 Registar os Resultados dos Testes no Processo Clínico Clínico 
22 Inserir os Resultados dos Testes no SESP – Eletrónico Digitadores
23 Entregar os Resultados dos Testes ao Paciente Técnico Administrativos
24 Marcar a próxima Consulta Clínico

b) Onde é que é realizada a tarefa?
25 Registo do Paciente (Livro de Registo Diário, HIV) Aceitaçao / Recepção
26 Criar um Novo Registro de Paciente (no SESP - eletrónico) Sala de Digitação
27 Levar o Processo Clínico para a consulta /Avaliação do Paciente Aceitaçao / Recepção
28 Medir e Registar os Sinais Vitais Gabinete Clínico
29 Realizar e Registar a consulta do Paciente Gabinete Clínico
30 Prescrever Medicação Gabinete Clínico
31 Solicitar Exames Laboratoriais Gabinete Clínico
32 Fazer a Entrega da Medicação aos Pacientes Gabineta Clínico / Farmácia
33 Extrair Amostras de Sangue do Paciente Sala de Tratamento
34 Registar os Resultados dos Testes no Processo Clínico Gabinete Clínico
35 Inserir os Resultados dos Testes no SESP – Eletrónico Sala de Digitação
36 Entregar os Resultados dos Testes ao Paciente Aceitaçao / Recepção
37 Marcar a próxima Consulta Gabineta Clínico
38 Existe um espaço específico para hospedar o servidor do SESP? Sim, sem ar condicionado
39 O espaço do servidor oferece segurança? Sim, com janelas e portas gradeadas
40 Disponibilidade de janelas e portas gradeadas em cada serviço da US 
41 Aceitação /Recepção Parcialmente
42 Farmácia Sim
43 Laboratório Sim
44 Gabinete clínico Sim
45 NEP -
46 Qual(is) dos seguintes sistemas electrónicos encontram-se em uso nesta US? OpenMRS
47 Qual é a versão de cada um dos  sistemas actualmente em uso na US? OpenMRS - Versão  1.11.6 Build
48 Quais os serviços desta US que dispõem de Sistemas Electrónicos? HIV

49
Qual o ambiente em que o aplicativo do Sistema de Informação de Saúde Baseado no 
Indivíduo está a operar? Stand-alone

50 Quantos computadores funcionais em geral estão disponíveis na US? 1
51 Quantos PCs são dedicados ao SIS nesta US? 1
52 Existem computadores com touch screen nesta US? Não
53 Quais são as diferentes 'Workstations'  usadas para a entrada de dados nesta US? Laptop
54 Quais são os diferentes tipos de periféricos usados nesta US? Nenhum
55 A Unidade Sanitária tem conexão a Internet? Ñão
56 Qual é a fonte de Energia Eléctrica existente nesta US? Rede Nacional
57 Quanto tempo a US tem energia eléctrica disponível durante o dia? 24 horas / dia

FICHA DE AVALIAÇÃO RÁPIDA DAS CONDIÇOES DO CENTRO DE SAÚDE ROMÃO - MAPUTO CIDADE

6

Serviços disponíveis nesta Unidade Sanitária 
7

Número de Recursos Humanos dedicados aos SIS

HIV, SAAJ, GAAC, TB, PTV, ATS, Famácia, 
Laboratório, 2 salas de consultas 9



A. INFORMAÇÃO GERAL DA UNIDADE SANITÁRIA
1 Nome da Unidade Sanitária CENTRO DE SAÚDE ROMÃO
2 Endereço da Unidade Sanitária Bairro das Mahotas Q18
3 Província Maputo Cidade
4 Distrito KaMavota
5 Tipo da Unidade Sanitária Tipo I
6 Nome do ponto focal da Unidade Sanitária Chaguala, Colaço Nhongo
7 Contacto do ponto focal da Unidade Sanitária 826801431, 844593477
8 Nome do parceiro PEPFAR que apoia a Unidade Sanitária CCS
9 Nome e E-mail do ponto focal do parceiro PEPFAR que apoia a Unidade Sanitária   colaconhongo@ccsaude.org.mz

B. TIPO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÃO SOBRE PACIENTES DA US

10
Quais são os serviços disponíveis nesta Unidade Sanitária (Marque com um X, todas as que se 
aplicam, e adicione no fim caso existirem outros serviços não indicados na lista)

HIV, SAAJ, GAAC, TB, PTV, ATS, Farmácia, 2 
salas de consulta

11 Qual é o período de “pico” de atendimento destes Serviços na US? (Marque com um X) 7h às 11h
12 Número cumulativo de pacientes com HIV registados nesta US 2110
13 Pacientes activos em tratamento de HIV nesta US 1449
14 Média de pacientes de HIV atendidos por dia nesta US 60
15 Pacientes com HIV referidos a esta US 225
16
17

C. CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA FISICA, SEGURANÇA E RH EXISTENTE

18 A US é um edifício com um único bloco? 
Não, Blocos separados (distância com menos de 
200m)

19 Quantos blocos tem a US? (Especifique) 3
20 Quantos pisos tem cada bloco? (Especifique) R/C

21
Existe um espaço específico para hospedar o servidor do POC? (Marque com X, todas as situações 
aplicáveis)

Sim, sem ar condicionado 

22 O espaço/sala do servidor oferece segurança suficiente? (Marque com um X) Sim, com janelas e portas gradeadas 

23
Existem  janelas e portas gradeadas em cada serviço da US? (Marque com um X)

Sim (Farmácia e Gabinetes Clinicos), 
Parcialmente ( Aceitação)

24
O parceiro de cooperação que apoia a US, contribui para as seguintes necessidades de 
infraestrutura física e segurança da US? (Especifique Sim, Não, Não aplicável, Não tem 
conhecimento )

Sim, (Reparação, Manutenção de Ar 
condicionados
Colocação de novos Ar condicionados, 
Reparação de infiltrações de água, Colocação / 
reparação de grades, nas portas e janelas, 
Colocação ou reparação de portas e/ janelas.

Número de técnicos de M&A 2
Número de Digitador 1

Técnico Laboratório 1
Técnico de Farmácia 1
Médicos 2
Enfermeiros (as) 2

27 Quantas pessoas usam computadores na US para concluir o seu trabalho? 1

28
Existe algum clínico na US que já usou um sistema electrónico de registo do paciente? Se sim, 
especifique quem? quando? onde? e qual o sistema? (Especifique ) Não 

29 Quem presta serviço de suporte TI na US? (Indique) CCS  (IT) Ilídio Cumba / José Mabota 2
D. INFRAESRUTURA TÉCNICA (TI e ELÉCTRICA) EXISTENTES NA US

30 A Unidade Sanitária tem conexão à Internet? (Marque com um X) Sim
31 Que mecanismo a US usa para se conectar à Internet? (Marque com um X) Modem e 3G Card
32 A Internet existente (caso exista) pode ser usada para o POC? Sim   / Não Não
33 Que tipos de meio de comunicação existem na US (Marque com um X) Não
34 Existe intranet instalada na US?  Sim /  Não Não

35
Existe algum mecanismo de backup  dos dados da US? Se sim, especifique qual

Backup local (Diário), backup Googledrive e 
Média Fire (Semanal)

36 Qual é a fonte de Energia Eléctrica existente na US? (Marque com um X) Rede Nacional
37 Que tipo de instalação eléctrica e condições existem na US? (Marque com um X) Trifásica
38 Quanto tempo a US tem energia eléctrica disponível durante o dia? (Marque com um X) 24 horas / dia

39
O parceiro de cooperação local presta apoio à infraestrutura informática da US? (Especifique SIM, 
NÃO, Não aplicável, Não sabe ) 

(computador, impressora, barcode reader, 
barcode printer, fingerprint, UPS)

E. SISTEMAS INFORMÁTICOS EXISTENTES NA US
40 Quais os serviços desta US que dispõem de Sistemas Electrónicos? (Marque com um X) HIV
41 Existe na US o sistema electrónico de registo médico? SIM / NÃO Sim
42 Se sim, como se chama o sistema? (Especifique) OpenMRS

43
Quais as tecnologias que foram utilizadas no desenvolvimento do sistema electrónico de registo 
médico (caso exista)? (Marque com X todas as que se aplicam) Access /MySQL

44
Caso exista, qual o ambiente em que o aplicativo do sistema electrónico de registo médico está a 
funcionar? (Marque com um X) Cliente/Servidor

45 Qual(is) dos seguintes sistemas electrónicos encontram-se em uso nesta US? (Marque com X  ) OpenMRS

46
Qual é a versão de cada um dos sistemas actualmente em uso na US? (especifique a versão em uso 
actualmente ) 1.11.6 build

Anexo 1b - FICHA DE AVALIAÇÃO DA PRONTIDÃO DAS CONDIÇOES DO CENTRO DE SAÚDE ROMÃO - DISTRITO DE KAMAVOTA

Indique qual o número de Recursos Humanos existentes na US26

25 Indique o número de Recursos Humanos por tipo do parceiro de cooperação alocados a US



F. EQUIPAMENTOS EXISTENTES

47
Quantos computadores/tablets funcionais em geral estão disponíveis na US?  (Especifique as 
características técnicas) Laptop

48 Caso existam, especifique as características do sistema operacional dos computadores/tablets ? Ubuntu 16.4
49 Quantos Routers  funcionais existem na US? Não tem
50 Quantos switches funcionais existem na US? Não tem
51 Quantos Access Points funcionais existem na US? Não tem

Cabo de extensão para Plug in 1
Extensões eléctricas 1
Disco externo USB para backup de dados 0
Conversores mini-DVI para VGA 0
Cabos HDMI 0
Flash drives 0
Fonte de alimentação HDMI 0
Leitor de CD/DVD-ROM externo 0
KVM switch 0
Cartão de Memória / Smart Card 0
Impressora Laserjet 0
Impressora de etiquetas 0
Leitor de código de barras 0
Leitor de impressões digitais 0

Quais são os outros componentes informáticos disponíveis na US?

Quais são os diferentes tipos de periféricos usados nesta US? (Marque com um X)

52

53



























 
 

 

  
 

Anexo 2: Fotos do CS Romão 
 

  
Sala Digitação Portas Digitação e Gabinete Médico 

 
 

Entrada Triagem e UATS Guiché Aceitação 

 
 

Pormenor Tecto Aceitação Aceitação 

  
Sala tratamento Consulta CCR e Criança Sadia 



 
 

 

  
 

 

 
 

Triagem Pediatria e Consulta PN Farmácia Pública 

 
 

Vista área traseira Vista Blocos principais 

  

PNCT Gabinetes aconselhamento 

 

 

Entrada Principal CS Romão  
 
 

 



Anexo 3: Análise dos fluxos existentes e propostas para alterações 

 
3a – Relatório de Fluxo de Atendimento: situação actual e proposta de 
alterações 
 
Fluxogramas Detalhados: 
 
3b – Fluxo do novo paciente HIV 
 
3c – Fluxo de seguimento do paciente HI 
 
3e – Fluxo de novo paciente HIV na paragem única – CPN 
 
3f – Fluxo de seguimento na paragem única – CPN 
 
3g – Fluxo de novo paciente HIV na paragem única – CCR 
 
3h – Fluxo de seguimento na paragem única – CCR 
 
3i – Fluxo de novo paciente na paragem única – TB 
 
3j – Fluxo de seguimento na paragem única – TB  
 



MEMÖRIA DESCRITIVA DO FLUXO DE ATENDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE 
SEGUIMENTO DE PACIENTE NO CENTRO DE SAúDE ROMÃO 

 
 

 

  
 

 

MEMÓRIA DESCRITIVA  

 (Workflow Assessment) 
 

1. Introdução  
Para o levantamento da informação do fluxo de atendimento aos pacientes HIV/TARV no 
Centro de Saúde de Romão foram efectuadas entrevistas ao responsável do CS, neste caso a 
Directora, e foi preenchida a ficha/tool descritivo que se encontra no Anexo 3b. 
Com base nessa informação foram identificados os seguintes fluxos, cuja especificação 
detalhada através de diagramas encontra-se no Anexo 3c - l: 

1. Fluxo do novo paciente HIV ( Anexo 3c ); 
2. Fluxo de seguimento do paciente HIV ( Anexo 3c ); 
3. Fluxo de novo paciente HIV na paragem única – CPN (Anexo 3e); 
4. Fluxo de seguimento na paragem única – CPN (Anexo 3f) 
5. Fluxo de novo paciente HIV na paragem única – CCR ( Anexo 3g); 
6. Fluxo de seguimento na paragem única – CCR ( Anexo 3h); 
7. Fluxo de novo paciente na paragem única – TB ( Anexo 3i); 
8. Fluxo de seguimento na paragem única – TB ( Anexo 3j); 

 

2. Situação Actual 
 

Novo paciente versus Seguimento 
Os novos pacientes HIV são identificados na ATS, Triagem de Adultos, SAAJ, PF, CPN ou TB. Após 
o aconselhamento pré-teste por parte do clínico ou oficial de saúde, caso o paciente concorde em 
realizar o teste rápido de HIV, e o resultado for positivo, após um pós-teste aconselhamento 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 (Paragens Únicas). 
Quando provenientes da ATS, 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 NUID 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 NUID do paciente, procuram 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 
prescreve, e a colheita de sangue caso o clínico requisite. 
 
Sinais Vitais 
Os sinais vitais do paciente são obtidos antes da visita clínica pela enfermeira, registados num papel 
e entregues ao clínico, que por sua vez regista no processo clínico do paciente. Opcionalmente os 
sinais vitais podem ser obtidos na ATS, Triagem de Adultos, SAAJ ou PF, mas sempre registados no 
papel, para posterior cópia no processo clínico do paciente, pelo clínico. 
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Resultados dos testes de laboratório 
A US não tem neste momento um laboratório em funcionamento, embora tenha um espaço reservado 
para tal. As amostras de sangue colhidas nesta US são encaminhadas diariamente para o Laboratório 
de Referência do Hospital de Mavalane. Os resultados das amostras também são recebidos 
diariamente à medida que ficam disponíveis, pela enfermeira da Sala de Colheita de amostras, que 
por sua vez regista/protocola no Livro de Referência de Amostras e encaminha para o Arquivo, onde 
os resultados recebidos são arquivados nos respectivos processos clínicos. 

 
Aviamento de medicamentos 
O aviamento de medicamentos aos pacientes mediante a prescrição é feito na Farmácia da US e nas 
paragens únicas: CCR/PTV, CPN e TB. A gestão do stock dos medicamentos é efectuado na Farmácia. 
As paragens únicas têm o seu depósito e fazem reposição do stock na Farmácia da US. Esta US 
permite a aviação de medicamentos, mediante a prescrição, para um grupo de pacientes (GAAC). 

Atribuição do NUID aos novos pacientes 
Todos os pacientes HIV+ registados nesta US têm um Número de Identificação Ünico do Doente 
(NUID). A atribuição do NUID aos novos pacientes HIV+ é efectuado na Aceitação durante a abertura 
do processo. No caso das paragens únicas, onde a abertura do processo é feita no próprio local de 
paragem única, o agente de medicina responsável que está a atender o paciente dirige-se a Aceitação 
para obter o NUID do novo paciente. Ou seja, a gestão dos NUIDs é feita na Aceitação e as paragens 
únicas deve ir a Aceitação para obter o NUID. 

Processo clínico do paciente 
O processo clínico do paciente é o Processo Hospital Dia (PHD) composto por seguintes elementos:  

1. Cartão do Paciente 
2. Ficha do Paciente 
3. Ficha de Seguimento 
4. Diário de Consultas 
5. Ficha de APSS 
6. FILA 

Durante a abertura do processo, os dados do paciente são registados no Cartão do Paciente e Ficha 
do Paciente. A Ficha do Paciente, Ficha de Seguimento e o Diário de Consultas são preenchidos 
durante a Consulta Clínica pelo Clínico. A Ficha de APSS é preenchida nas consultas da APSS. A 
FILA após a primeira consulta é entregue a Farmácia onde é arquivada e gerida/ 

 

Livro TARV, Pré-TARV e outros 
A US Romão efectua o preenchimento do Livro TARV e Pré-TARV e outros livros como Livro de Registo 
de ATS, Livro de Ligação do NID, Livro Nacional de Referência das Amostras de Sangue e os Livros 
de Actividades. 
 
Abaixo a descrição de onde os livros acima mencionados são actualizados: 

1- Livro Pré-TARV: preenchido até a coluna 15, logo após a abertura do processo do novo 
paciente HIV+, na Aceitação/Recepção pelo Técnico Administrativo. Este livro não é mais 
actualizado. 

2- Livro TARV: preenchido no fim, após as consultas clínicas, quando o processo do paciente é 
devolvido para Arquivo, Aceitação/Recepção, pelo Técnico Administrativo. 

3- Livros de Registo de ATS: preenchido com todas as testagens (HIV Teste Ráopido) efectuadas 
na UATS, Triagem de Adulto, SAAJ e PF, independentemente do resultado. 
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4- Livro de Ligação do NID: preenchido após a abertura do preocesso do novo paciente que 
obteve resultado positivo na ATS, e serve para fazer a ligação do NID atribuído na 
Aceitação/Recepção com o registo do Livro do ATS, onde foi registada a informação sobre o 
teste do respectivo paciente. 

5- Livro Nacional de Referência das Amostras de Sangue: preenchido na Sala de 
Colheita/Tratamento pela enfermeira com informação sobre todas as amostras colhidas. O 
Livro é actualizado quando os resultados das respectivas amostras são recebidas na US. 

6- Livros de Actividades: são livros de registo das actividades e são utilizados para este fim nas 
consultas clínicas, na APSS, na SAAJ, no PF e nas paragens únicas (CCR, CPN e PNCT) 
para registo de todas as consultas realizadas diariamente. 

 

3. Proposta de Alterações no Fluxo de Atendimento ao Paciente 
 
Com a introdução do Sistema de Seguimento Electrónico do Paciente (POC) na US, as seguintes 
alterações são propostas no fluxo de atendimento, cuja especificação detalhada através de diagramas 
encontra-se nos Anexo 3k (Fluxo do novo paciente HIV)  e Anexo 3l (Fluxo de Seguimento do paciente 
HIV): 

1. Abertura do Processo do Novo Paciente, actualmente efectuada na Aceitação/Recepção 
e nos sectores de paragens únicas (CPN, CCR e PNCT), passará a ser efectuada no 
Sistema Informático POC. 

2. Atribuição do NID passará a ser feita pelo Sistema Informático POC, não havendo a 
necessidade do assistente das Paragens Únicas deslocar-se á Aceitação/Recepção para 
obter o novo NID do paciente. 

3. Os Sinais Vitais recolhidos passarão a ser registados no Sistema Informático POC pela 
enfermeira, após a abertura do Processo. 

4. O Diário das Consultas de APSS e das Consultas Clínicas passarão a a ser registadas no 
Sistema Informático POC pelos psicólogo e clínicos. 

5. A marcação das próximas consultas deverá ser feita no Sistema Informático POC, de 
forma a que o Técnico Administrativo possa obter a lista de pacientes para consulta, 
diariamente, e também a lista de faltosos, automaticamente do Sistema Informático POC. 
Desta forma, será possivel identificar imediamente os pacientes que faltaram a consulta e 
contactá-los para seguimento. 

6. O controle de stock da Farmácia passará ser feito automaticamente pelo Sistema 
Informático POC. 

7. A Farmácia deverá passar a fazer transferência de stock para as Paragens Únicas através 
do Sistema Informático POC. 

8. As paragens únicas passarão a fazer controle do stock dos medicamentos e requisições á 
Farmácia através do Sistema Informático POC. 

9. Os resultados do laboratório continuarão a ser arquivados no processo do paciente e 
registados no Sistema Informático POC aquando da consulta do paciente pelo clínico. 

10. No final da consulta, a Aceitação/Recepção poderá fazer a impressão dos dados resumo 
da vista do paciente e arquivar no respectivo processo clínico. 

 

 



Data:

NEP

X X X X X X X X

PHD

X X X X X X X X

X X X X X X X X

PHD X X X X X X X X

X X X X X X X X
X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

Ficha de levantamento descritivo dos fluxos de Pacientes e Informativos HIV/TARV

Unidade Sanitária: US Romão

Maio 2018

Processo / Tarefa

Aceitação Arquivo Gabinete Clínico Aconselhamento Farmácia Público Farmácia TARV Laboratório Banco de Sangue Sala tratamento Digitação
Funcionário

Descrição do processo
Software / 

Fichas 
utilizadas

Funcionário

Descrição do processo
Software / 

Fichas 
utilizadas

Funcionário

Descrição do processo
Software / 

Fichas 
utilizadas

Funcionário

Descrição do processo
Software / 

Fichas 
utilizadas

Funcionário

Software / 
Fichas 

utilizadas

Funcionário

Descrição do processo
Software / 

Fichas 
utilizadas

Funcionário

Software / 
Fichas 

utilizadas

Funcionário

Software / 
Fichas 

utilizadas

Funcionário

Descrição do processo Software / Fichas 
utilizadas

Funcionário

Software / 
Fichas 

utilizadas

Funcionário

Descrição do processo
Software / 

Fichas 
utilizadas

Téc Admin (TA) Téc Amin (TA) Médico (Med) Conselh (Con) Tec Farm (TF) Tec Farm (TF) Tec Lab (TL) Tec Saúde (TS) Tec Saúde (TS) Tec Estat (TE) Digitad (Dig)
Educadores de 
Pares Ag Serv (AS) Enferm (Enf) Psicol (Ps) Ag Serv (AS) Ag Serv (AS) Ag Serv (AS) Enferm (Enf) Enferm (Enf) Tec M&A (TMA)

Voluntarios Tec Saúde (TS)
Técnico 
Psquiatra (tP) Digitad (Dig)

Criar um Novo 
Registo de 
Paciente

Téc. Admin

O novo paciente é 
proviniente do UATS ou 
Traigem de Adultos ou 
Planeamento Familiar ou 
SAAJ, com dados do 
resultado do teste rápido de 
HIV posiivo. É criado um novo 
processo Hospital Dia, 
atribuído o NID, e registado 
no livro Pré-TARV até a 
coluna 15. O paciente é 
acompanhado para 
Acolhimento/Aconselhament
o pela enfermeira ou 
educadores de pares ou 
voluntarios.

PHD (ficha 
do 
paciente, 
cartão do 
paciente, 
diário 
consultas, 
FILA, e 
Ficha de 
APPS

Levar o Processo 
Clínico para a 
consulta / 
Avaliação do 
Paciente

Educadores 
de Pares / 
Voluntarios

Os educadores de pares ou 
voluntários acompanham o 
paciente com o PHD para 
consulta.

Consulta de Apoio 
PsicoSocial

PS ou tP

O psicólogo ou o técnico de 
psiquiatria faz o aconselhamento, dá 
apoio e presta esclerecimentos. 
Regista os dados na Ficha de APPS 
do PHD.

Ficha APPS 
do PHD

Medir e registar 
os sinais vitais Med, Enf

O enfermeiro mede o 
peso e altura do 
paciente e regista no 
papel para entregar ao 
médico. O médico 
obtêm os sinais vitais, 
e regista toda 
informação no PHD.

Papel c/ 
informação 
do peso e 
altura.
PHDPapel 
c/ 
informação 
do peso e 
altura.
PHD

Realizar e registar 
a consulta do 
Paciente

Med

O médico examina o 
paciente, faz o 
diagnóstico e 
determina o 
tratamento, e regista a 
informação no 
processo.

Prescrever 
Medicação

Med O médico prescreve a 
medicaçao.

prescrição 
Farmácia

Solicitar exames 
laboratoriais Med O médico solicita os 

exames do laboratório.
requisição 
do LAB

Fazer a entrega 
de medicação aos 
pacientes

Téc. Admin.

O Técn. Admin mediante a 
prescrição do médico faz o 
aviamento dos 
medicamentos. Caso seja o 
novo paciente retêm o FILA 
do PHD e actualiza para 
próximo levantamento o 
cartão do paciente..  E 
Arquiva o FILA na Farmacia.

Prescrição 
de 
Farmácia. 
FILA. PHD. 
Cartão do 
Paciente.

Realizar exames 
de Laboratório Enf.

A enfermeira apenas faz a 
colheita de sangue. As amostras 
são enviadas para o Laboratorio 
de Referencia de Mavalane., no 
final do dia pelo Motorista.

Requisiçõa do 
Lab, Livro 
Nacional de 
Referencia de 
Amostras, 
Protocolo

Registar os 
resultados dos 
testes no 
Processo Clínico

Técn. 
Admin.

O técnico 
Administrativo 
arquiva os resultados 
nos respectivos 
processos clinicos.

Resultados 
de testes 
de 
laboratorio. 
PHD.

Med

Aquando da consulta 
de seguimento, caso 
existam os resultados 
do laboratorio são 
registados no PHD pelo 
médico.

Resultados 
de testes 
de 
laboratorio. 
PHD.

Enf.

O motorista traz diariamente 
resultados prontos do 
Laboratorio para enfermeira 
registar no protocolo. Enfemeira 
de seguida faz a entrega dos 
mesmos ao Tecn. Administrativo 
da Aceitação.

Resultados dos 
Testes do 
Laboratorio

Inserir os dados 
do PHD e os 
resultados dos 
testes no SESP - 
electrónico

Digitador

Os PHDs no final do dia 
são entregues á 
digitação para 
introdução da 
informação no SESP- 
OpenMRS 
Retrospectivo.

PHD. 
OpenMRS 
Retrospecti
vo.

Entregar os 
resultados dos 
testes ao paciente

Med

Aquando da consulta 
de seguimento, caso 
existam os resultados 
do laboratorio são 
informados ao 
paciente.

Resultados 
de testes 
de 
laboratorio. 
PHD.

Marcar a próxima 
consulta

Med

No fim da consulta o 
médico agenda a 
próxima consulta, 
registando no cartão 
do paciente.

PHD.Cartão 
do Paciente

PS ou tP

No fim da consulta de 
aconselhamento, o psícologo ou 
técnico de psquiatria determina e 
agenda a próxima consulta, 
registando no cartão do paciente.

PHD.Cartão 
do Paciente



paciente

     papel c/dados 
  do teste +

paciente

Livro
Registo

ATS
(SAAJ)

Processo
Hospital
Dia ***

Processo
Hospital
Dia ***

cartão do
paciente

o paciente regressa
para casa com o
cartão do paciente.

motorista

Anexo 3c  US Romão  Fluxo do Novo Paciente  HIV
UATS

o paciente dirigese á
UATS voluntariamente
para fazer o teste HIV

o conselheiro
emite o cartão
com o resultado
e data próximo

teste

o conselheiro da UATS
faz préteste

aconselhamento 

paciente conselheiro

teste HIV
positivo?

[ SIM ][ NÃO ]

o conselheiro faz o
teste rápido de HIV

paciente

*enfermeira 

o conselheiro preenche
o livro do registo ATS
com os dados do

resultado

conselheiro

Livro
Registo

ATS
(UATS)

conselheiro

a enfermeira
acompanha o
paciente para
acolhimento

paciente

o conselheiro faz
pósteste

aconselhamento 
p/ resultado
negativo 

paciente

o conselheiro faz
pósteste

aconselhamento 
p/ resultado
positivo 

conselheiropaciente

o paciente
regressa para
casa c/ o cartão

da ATS
cartão
ATS

conselheiro

cartão
ATS

o conselheiro
regista os dados do
teste no papel e
preenche o llivro

de ligação

     papel c/dados 
  do teste +

conselheiro

Livro de
Ligação
(UATS)

o conselheiro faz
pósteste

aconselhamento 
p/ resultado
positivo 

conselheiro

* enfermeira ou conselheiros, ou
educadores de pares, ou voluntarios

** Clínico pode ser enfermeiro ou
agente da medicina

*** PHD contém Ficha do Paciente, Ficha
de Seguimento, Diario de Consultas, Ficha
APSS, FILA e Cartão do Paciente

**** psicoólogo ou técnico de psiquiatria

***** médico ou técnico de medicina

Triagem Adultos 

o doente dirigese á
triagem para avaliação
do seu estado clínico

o clínico da triagem
sugere o teste HIV e

faz préteste
aconselhamento

doente **clínico

doente

   doente aceita
fazer o teste?

[ SIM ][ NÃO ]

o clínico segue o
processo de
triagem de
adultos

o clínico da triagem
faz o teste rápido de

HIV

teste HIV
positivo?

[ NÃO ]

o clínico faz pós
teste

aconselhamento 
p/ resultado
positivo

a enfermeira
acompanha o

doente para UATS
c/ os dados do
teste no papel

**clínico doente 

[ SIM ]

**clínico doente 

o clínico preenche o
livro do registo ATS
com os dados do

resultado

**clínico

Livro
Registo

ATS
(triagem)

o clínico faz pós
teste

aconselhamento 
p/ resultado
negativo 

o clínico emite o
cartão com o
resultado e data
próximo teste

**clínico doente 

**clínico

cartão
ATS o clínico regista os

dados do teste no
papel e preenche o
llivro de ligação

**clínico

     papel c/dados 
  do teste +

Livro de
Ligação

(Triagem)

Aceitação/Recepção/Secretaria

*enfermeira doente

     papel c/dados 
  do teste +

Planeamento Familiar (PF) 

o paciente dirigese á
US para planeamento

familiar

o clínico do PF sugere o
teste HIV e faz pré
teste aconselhamento

paciente**clínico

paciente

paciente aceita
fazer o teste?

[ SIM ][ NÃO ]

o clínico
segue o

processo PF

o clínico do PF faz o
teste rápido de HIV

teste HIV
positivo?

[ NÃO ]

o clínico faz pós
teste

aconselhamento 
p/ resultado
positivo

a enfermeira
acompanha o
paciente para

UATS c/ os dados
do teste no papel

**clínico paciente 

[ SIM ]

**clínico paciente 

o clínico preenche o
livro do registo ATS
com os dados do

resultado

**clínico

Livro
Registo

ATS (PF)

o clínico faz pós
teste

aconselhamento 
p/ resultado
negativo 

o clínico emite o
cartão com o
resultado e data
próximo teste

**clínico paciente 

**clínico

cartão
ATS o clínico regista os

dados do teste no
papel e preenche o
llivro de ligação

**clínico

     papel c/dados 
  do teste +

Livro de
Ligação

(PF)

*enfermeira paciente

     papel c/dados 
  do teste +

Serviço Amigo dos Adolescentes e Jovens (SAAJ) 

o adolescente ou jovem
dirigese á US para

SAAJ

o clínico do SAAJ
sugere o teste HIV e

faz préteste
aconselhamento

**clínico jovem/adolescente

jovem/adolescente

paciente aceita
fazer o teste?

[ SIM ][ NÃO ]

o clínico
segue o

processo do
SAAJ

o clínico do SAAJ faz
o teste rápido de HIV

teste HIV
positivo?

[ NÃO ]

o clínico faz pós
teste

aconselhamento 
p/ resultado
positivo

a enfermeira
acompanha o
paciente para

UATS c/ os dados
do teste no papel

**clínico

[ SIM ]

**clínico jovem/adolescente 

o clínico preenche o
livro do registo ATS
com os dados do

resultado

**clínico

o clínico faz pós
teste

aconselhamento 
p/ resultado
negativo 

o clínico emite o
cartão com o
resultado e data
próximo teste

**clínico jovem/adol. 

**clínico

cartão
ATS o clínico regista os

dados do teste no
papel e preenche o
llivro de ligação

**clínico

     papel c/dados 
  do teste +

Livro de
Ligação
(SAAJ)

*enfermeira jovem/adolescente 

     papel c/dados 
  do teste +

jovem/adolescente

Aceitação / Secretaria / Recepção

Abertura do Processo
Hospital Dia (PHD): 

 atribuição do NID; 
 preenchimento da
ficha dos dados do

paciente; 
 preenchimento do
cartão do paciente 

*enfermeira paciente

     papel c/dados 
  do teste +

( Provinientes da
UATS ou Triagem
de Adultos ou PF

ou SAAJ)

técn. adminis. paciente

Processo
Hospital
Dia ***

o técn. adminis. regista
os dados no livro pré
tarv até a coluna 15

técn. adminis.

Livro Pré-
TARV

a enfermeira
acompanha o paciente
com o PHD para APSS

*enfermeira paciente

técn. admin. arquiva os
resultados das amostras
nos respectivos processos

do arquivo

após a digitação no
OpenMRS, a técn.
admin. arquiva os 
PHDs no Arquivo

digitação feita na
sala e digitação

pelo  parceiro CCS

* enfermeira ou conselheiros, ou
educadores de pares, ou voluntarios

** Clínico pode ser enfermeiro ou
agente da medicina

*** PHD contém Ficha do Paciente, Ficha
de Seguimento, Diario de Consultas, Ficha
APSS, FILA e Cartão do Paciente

**** psicoólogo ou técnico de psiquiatria

***** médico ou técnico de medicina

Apoio Psicosocial e Prevenção em Saúde (APPS)

CONSULTA APPS: o
psicólogo ou técnico de

psiquiatria faz o
aconselhamento, apoio
e esclarecimentos. 

*enfermeira paciente

(Provinientes da
Aceitação)

****psicologo paciente

Processo
Hospital
Dia ***

o psicólogo actualiza o
livro das actividades
APSS com mais um

registo de atendimento

Livro
Actividades

APSS

a enfermeira
acompanha o paciente
com o PHD para
Gabinete Médico

*enfermeira paciente

Processo
Hospital
Dia ***

****psicologo

o psicólogo actualiza o
PHD do paciente,
registando a

necessidade ou não de
passar pela APSS na
próxima consulta

****psicologo

Gabinete Médico

CONSULTA MEDICA: o
médico obtem e regista
os sinais vitais do
paciente e o peso no
PHD  diario de
consultas

*enfermeira paciente

(Provinientes do
APPS)

*****médico paciente

o médico emite a
requisição de análises

de laboratório
Requisição

Lab

o paciente dirige para
Farmácia ou Sala de
Colheita, com o cartão
do paciente, FILA,

prescrição e requisição *enfermeira paciente

Processo
Hospital
Dia ***

CONSULTA MËDICA: o
médico verifica o estado

clínico e define o
tratamento, registando
no PHD  diario de

consultas

a enfermeira mede o
peso do paciente e
regista no papel 

*enfermeira paciente

     papel c/dados 
  do peso

PHD:
Diario de
Consultas

*****médico paciente

PHD:
Diario de
Consultas

*****médico

o médico preescreve a
medicação para

farmácia

*****médico

Prescrição
Farmacia

o médico agenda a
próxima consulta e
regista no cartão do

paciente

*****médico

cartão do
paciente

a enfermeira no final
das consultas entrega
os PHDs para Digitação

PHDs

Prescrição
Farmacia

FILA

Requisição
Lab

*enfermeira 

* enfermeira ou conselheiros, ou
educadores de pares, ou voluntarios

** Clínico pode ser enfermeiro ou
agente da medicina

*** PHD contém Ficha do Paciente, Ficha
de Seguimento, Diario de Consultas, Ficha
APSS, FILA e Cartão do Paciente

**** psicoólogo ou técnico de psiquiatria

***** médico ou técnico de medicina

Farmácia

o admnistrativo de
farmácia verifica a

prescrição e verifica o
stock existetnte . 

paciente

Admin. Farmácia

o administrativo de
farmácaia agenda o

próximo levantamento,
actualizando no FILA e
no Cartão do Paciente

o paciente segue
com medicamentos,

e o cartão do
paciente para sala

de colheita

FILA

o administrativo de
farmácia faz ao

aviamento e actualiza a
prescrição

Prescrição
Farmacia

cartão do
paciente

Prescrição
Farmacia

Admin. Farmácia

Prescrição
Farmacia

Admin. Farmácia

FILA cartão do
paciente

paciente

o administrativo da
farmácia no final
organiza e arquiva

os FILAs na
Farmácia

FILAs

Admin. Farmácia

deve fazer
colheita de
sangue?

[ SIM ][ NÃO ]

paciente

cartão do
paciente

medicamentos

o paciente regressa
para casa com

medicamentos, e o
cartão do paciente.

Sala de Tratamento / Colheita

a enfermeira verifica a
requisição, prepara e
faz a colheta de

amostras de sangue 

paciente

enfermeira

o paciente segue
com o cartão do
paciente e a
prescrição para
Farmácia

a enfermeira actualiza o
livro de protocolo

nacional de referenca
de amostras (LNRA)

Requisição
Lab 

cartão do
paciente

enfermeira

Livro 
NRA 

cartão do
paciente

o motorista no final do
dia recolhe as amostras

de sangue para
entregar ao Laboratorio

de Referencia de
Mavalane

enfermeira

Requisição
Lab 

paciente amostras

deve levantar
medcamentos?

[ SIM ] [ NÃO ]

pacientePrescrição
Farmacia

paciente

cartão do
paciente

Livro 
NRA 

o motorista entrega as  

amostras ao Laboratorio de

Referencia de Mavalane e traz

resultados de outras  

amostras. motorista

Protocolos 

no dia seguinte o
motorista entrega os
resultados a enfermeira
que actualiza o Livro NRA

Resultados
das

amostras
anteriores 

enfermeira entrega os
resultados das amostras á
Aceitação/Secretaria p/

arquivo

enfermeira

Resultados
das

amostras
anteriores 

amostras

motoristaenfermeira

Local: Unidade Sanitária de ROmão
Província: Cidade de Maputo
Elaborado por: Jembi HS/Moasis
Data: Maio 2018

Resultados
das

amostras
anteriores 

* enfermeira ou conselheiros, ou
educadores de pares, ou voluntarios

** Clínico pode ser enfermeiro ou
agente da medicina

*** PHD contém Ficha do Paciente, Ficha
de Seguimento, Diario de Consultas, Ficha
APSS, FILA e Cartão do Paciente

**** psicoólogo ou técnico de psiquiatria

***** médico ou técnico de medicina

amostras



Anexo 3d  US Romão  Fluxo de Seguimento do Paciente  HIV
Aceitação / Secretaria / Recepção

o técn. administrativo
obtém o PHD do

paciente, com base no
NID do cartão do

paciente. 

paciente

técn. adminis.

Processo
Hospital
Dia ***

o técn. adminis. verifica
se o paciente tem

consulta de seguimento
marcada p/ APPS ou
necessita de APPS

técn. adminis.

a enfermeira
acompanha o
paciente com o
PHD para APSS

técn. admin. arquiva os
resultados das amostras
nos respectivos processos

do arquivo

após a digitação no
OpenMRS, a técn.
admin. arquiva os 
PHDs no Arquivo

digitação feita na
sala e digitação

pelo  parceiro CCS

* enfermeira ou conselheiros, ou
educadores de pares, ou voluntarios

** Clínico pode ser enfermeiro ou
agente da medicina

*** PHD contém Ficha do Paciente, Ficha
de Seguimento, Diario de Consultas, Ficha
APSS, FILA e Cartão do Paciente

**** psicoólogo ou técnico de psiquiatria

***** médico ou técnico de medicina

cartão do
paciente

o paciente dirigese á
Aceitação com o cartão

do paciente para
seguimento

o técn. administrativo
confirma se o paciente
tem consulta marcada
para o dia corrente 

técn. adminis.

cartão do
paciente

[ SIM ][ NÃO ]

o paciente é
orientado e

regressa á casa c/
o seu cartão. 

paciente

cartão do
paciente

paciente

cartão do
paciente

consulta APPS?

*enfermeira 
paciente

Processo
Hospital
Dia ***

*enfermeira 
paciente

Processo
Hospital
Dia ***

Apoio Psicosocial e Prevenção em Saúde (APPS)

CONSULTA APPS: o
psicólogo ou técnico de

psiquiatria faz o
aconselhamento, apoio
e esclarecimentos. 

*enfermeira paciente

(Provinientes da
Aceitação)

****psicologo paciente

Processo
Hospital
Dia ***

o psicólogo actualiza o
livro das actividades
APSS com mais um

registo de atendimento

Livro
Actividades

APSS

a enfermeira
acompanha o paciente
com o PHD para
Gabinete Médico

*enfermeira paciente

Processo
Hospital
Dia ***

****psicologo

o psicólogo actualiza o
PHD do paciente,
registando a

necessidade ou não de
passar pela APSS na
próxima consulta

****psicologo

cartão do
paciente

Gabinete Médico

Prescrição
Farmacia

CONSULTA MEDICA: o médico
obtem e regista os sinais vitais
do paciente e o peso no PHD 

diario de consultas

*enfermeira paciente

(Provinientes do
APPS ou

Aceitação)

*****médico paciente

o médico emite a
requisição de análises

de laboratório
Requisição

Lab

Processo
Hospital
Dia ***

CONSULTA MËDICA: o médico
verifica o estado clínico e faz o
seguimento do tratamento,
registando no PHD  diario de

consultas

a enfermeira mede o
peso do paciente e
regista no papel 

*enfermeira paciente

     papel c/dados 
  do peso

PHD:
Diario de
Consultas

*****médico paciente

PHD:
Diario de
Consultas

*****médico

*****médico

tem resultados  
do Lab?

o médico verifica se
tem resultados do lab

no PHD 

o médico regista os
resultados do lab no

PHD 

[ SIM ]

[ NÃO ]
Resultados

do LAB

CONSULTA MËDICA: o médico
verifica se é necessário

preescrever alguma medicação
e/ou actualizar o tratamento [
apos 6 meses do inicio TARV]

PHD:
Diario de
Consultas

o médico preescreve a
medicação para

farmácia

[ SIM ]

[ NÃO ]

CONSULTA MËDICA: o médico
verifica se é necessário

alguma analise ou confirmar
resutados

*****médico

precisa  
req. Lab? 

o médico agenda a
próxima consulta e
regista no cartão do

paciente

a enfermeira no final
das consultas entrega
os PHDs para Digitação

[ NÃO ]

*****médico

cartão do
paciente

o paciente dirige para
Farmácia ou Sala de
Colheita, com o cartão
do paciente, prescrição

e requisição

PHDs

*enfermeira paciente

Prescrição
Farmacia

Requisição
Lab

existe prescrição ou
requisição? 

paciente

o paciente
regressa p/ casa.

[ SIM ]

[ NÃO ]

cartão do
paciente

*****médico

cartão do
paciente

[ SIM ]

cartão do
paciente

Farmácia

o admnistrativo de
farmácia verifica a

prescrição e verifica o
stock existetnte . 

paciente

Admin. Farmácia

o paciente segue
com medicamentos,

e o cartão do
paciente para sala

de colheita

o administrativo de
farmácia faz ao

aviamento e actualiza a
prescrição

Prescrição
Farmacia

cartão do
paciente

Prescrição
Farmacia

Admin. Farmácia

Prescrição
Farmacia

paciente

deve fazer
colheita de
sangue?

[ SIM ][ NÃO ]

paciente

cartão do
paciente

medicamentos

o paciente regressa
para casa com

medicamentos, e o
cartão do paciente.

(Proviniente da
consulta médica)

Sala de Tratamento / Colheita

a enfermeira verifica a
requisição, prepara e
faz a colheta de

amostras de sangue 

paciente

enfermeira

o paciente segue
com o cartão do
paciente e a
prescrição para
Farmácia

a enfermeira actualiza o
livro de protocolo

nacional de referenca
de amostras (LNRA)

Requisição
Lab 

cartão do
paciente

enfermeira

Livro 
NRA 

cartão do
paciente

o motorista no final do
dia recolhe as amostras

de sangue para
entregar ao Laboratorio

de Referencia de
Mavalane

enfermeira

Requisição
Lab 

paciente amostras

deve levantar
medcamentos?

[ SIM ] [ NÃO ]

pacientePrescrição
Farmacia

paciente

cartão do
paciente

Livro 
NRA 

o motorista entrega as  

amostras ao Laboratorio de

Referencia de Mavalane e traz

resultados de outras  

amostras. motorista

Protocolos 

no dia seguinte o
motorista entrega os
resultados a enfermeira
que actualiz o Livro NRA

Resultados
das

amostras
anteriores 

enfermeira entrega os
resultados das amostras á
Aceitação/Secretaria p/

arquivo

enfermeira

Resultados
das

amostras
anteriores 

amostras

motoristaenfermeira

Local: Unidade Sanitária de ROmão
Província: Cidade de Maputo
Elaborado por: Jembi HS/Moasis
Data: Maio 2018

o paciente regress á
casa com o cartão

do pacienre

Resultados
das

amostras
anteriores 

motorista

amostras

tem consulta
marcada?

cartão do
paciente

cartão do
paciente
a enfermeira
acompanha o
paciente com o
PHD para APSS

[ SIM ][ NÃO ]

Processo
Hospital
Dia ***

cartão do
paciente

Processo
Hospital
Dia ***

cartão do
paciente

*****médico

PHD:
Diario de
Consultas

PHD:
Diario de
Consultas

precisa  
prescrição? 



Anexo 3e  US Romão  Paragens Únicas  CPN  Fluxo de Novo Paciente  HIV
CPN - Consulta Pré-Natal

papel c/  

novo NID

a efermeira faz a abertura do
processo, c/ o NID atribuido
pela Aceitação, e segue c/

consulta clínica 

grávida

enfermeira SMI

Processo
Hospital
Dia ***

a enfermeira SMI faz
aconselhamento,

acompanhamento e consulta
clínica, e regista a informação

no PHD.

enfermeira SMI

após a digitação no OpenMRS,
a enfermeira SMI arquiva os 
PHDs no Arquivo do CPN

a grávida dirigese á CPN pra
consulta do estado clínico

cartão do
paciente

grávida

cartão do
paciente

a grávida regressa
a casa c/

medicamentos, e o
cartão do paciente.

caso necessário, a enfermeira SMI 

 faz aviamento dos medicamentos  

para grávida seropositiva, e regista 

o dirário das consultas do PHD 
enfermeira SMI grávida

Processo
Hospital
Dia ***

a enfermeira do SMI agenda a
próxima consulta e regista no

cartão do paciente

grávida

enfermeira SMI grávida

cartão do
paciente

no final do dia, a enfermeira
de SMI leva as amostras p/
sala de colheita c/ protocolo

no final do dia, a enfermeira
de SMI leva os PHDs para

digitação

no final do dia, a enfermeira
dirigese á Fármacia

p/reposição do stock de
medicamentos.

Protocolo
Amostras

CPN

enfermeira SMI

enfermeira SMI

PHDs

amostras

enfermeira SMI

a enfermeira do SMI faz
sugere a realização do teste

rápido de HIV

paciente aceita

fazer o teste?

a enfermeira segue o
processo normal do CPN

[NÃO]

[SIM]

a enfermeira SMI faz o pré
aconselhamento e realiza o

teste rápido de HIV 

teste HIV  

positivo?

[SIM]

a enfermeira faz o pós
aconselhimento p/ teste

negativo

grávidaenfermeira SMI

a enfermeira emite o cartão
com teste negativo e marca a
realização do segundo teste.

a enfermeira segue o
processo normal do CPN

grávidaenfermeira SMI

a enfermeira SMI actualiza o
protoclo de amostras de CPN
com base nos resultados

recebidos.

a enfermeira SMI regista e
arquiva os resultados das
amostras nos respectivos
processos do arquivo

Protocolo
Amostras

CPN

enfermeira SMI

Resultados
das

amostras
anteriores 

enfermeira SMI

Resultados
das

amostras
anteriores 

a enfermeira faz reposição
do stock de medicamentos

enfermeira SMI

PHDs
*** PHD contém Ficha do Paciente, Ficha
de Seguimento, Diario de Consultas, Ficha
APSS, FILA e Cartão do Paciente

grávida

[NÃO]

a enfermeira faz o pós teste
aconselhamento p/ resultado

positivo 

a enfermeira dirigese á
Aceitação/Secretaria p/ obter o

NID p/ abertura do novo
processo 

Processo
Hospital
Dia ***

Aceitação/ Recepção/Secretaria

a enfermeira dirigese á
Aceitação/Secretaria p/ obter o

NID p/ abertura do novo
processo 

o técnico administrativo obtém
o NID e informa á enfermeira

do SMI 

papel c/  

novo NID

Sala de Tratamento / Colheita

a enfermeira actualiza o livro
de protocolo nacional de
referenca de amostras

(LNRA) e o Livro de Protoolo
do CPN

enfermeira

Livro 
NRA 

o motorista no final do dia
recolhe as amostras de sangue
para entregar ao Laboratorio
de Referencia de Mavalane

enfermeira

Livro 
NRA 

o motorista entrega as amostras ao
Laboratorio de Referencia de Mavalane e

traz resultados de outras amostras.
motorista

Protocolos 

no dia seguinte o motorista
entrega os resultados a
enfermeira para registo no

Livro NRA

Resultados
das

amostras
anteriores 

enfermeira entrega os
resultados das amostras á CPN

enfermeira

Resultados
das

amostras
anteriores 

amostras

motoristaenfermeira

Protocolo
Amostras

CPN

enfermeira SMI
amostras

Protocolo
Amostras

CPN

enfermeira SMI

amostras

Farmácia

Protocolo de
Medicamentos

CPN 

a enfermeira do SMI vem fazer a
reposição do stock de
medicamentos do CPN

o técnico de Farmácia faz a
entrega de medicamentos, se
existir stock , e actualiza o Livro

de Stock de Farmacia

Téc. de Farmácia

Livro de
Stock de
Farmacia 

a enfermeira do SMI actualiza o
protocolo de CPN e regressa c/

medicamentos.

enfermeira SMI

Protocolo de
Medicamentos

CPN 

enfermeira SMI

medicamentos

medicamentos

Digitação

a enfermeira do SMI do CPN traz os
PHDs dos pacientes p/ digitação no
software OpenMRS Retrospectivo

o digitador actualiza a informação
no software OPenMRS Retrospectivo

digitador

após o término da digitação, a
enfermeira do SMI recolhe os PHDs

Local: Unidade Sanitária de ROmão
Província: Cidade de Maputo
Elaborado por: Jembi HS/Moasis
Data: Maio 2018

enfermeira SMI

PHDs

PHDs
BD

OpenMRS

enfermeira SMI

PHDs

a enfermeira SMI  mede o peso,
altura e os sinais vitais e regista

no processo da grávida. 

enfermeira SMI

Processo
Hospital
Dia ***

cartão do
paciente

caso necessário, a enfermeira  

emite a requisição de laboratório  

e faz a colheita de amostras. 
enfermeira SMI grávida

cartão do
paciente

amostras

medicamentos

medicamentos
enfermeira SMI

Protocolo de
Medicamentos 

enfermeira SMI

cartão 
ATS

enfermeira SMI grávida

enfermeira SMI

Tecn. Admin.
enfermeira SMI



AmeAnexo 3f  US Romão  Paragens Únicas  CPN  Fluxo de Seguimento do Paciente  HIV
CPN - Consulta Pré-Natal

a enfermeira SMI  procura o
processo clínico da paciente

grávida. 

grávida

enfermeira SMI

Processo
Hospital
Dia ***

a enfermeira SMI faz
aconselhamento,

acompanhamento e consulta
clínica, e regista a informação
no PHD, diario de consultas.

enfermeira SMI

após a digitação no OpenMRS,
a enfermeira SMI arquiva os 
PHDs no Arquivo do CPN

cartão do
paciente

a grávida seropositiva dirigese
á CPN com o cartão do
paciente para seguimento

cartão do
paciente

grávida

cartão do
paciente

a grávida regressa
a casa c/

medicamentos, e o
cartão do paciente.

caso necessário, a enfermeira SMI 

 faz aviamento dos medicamentos  

para grávida seropositiva, e regista 

no dirário das consultas do PHD 
enfermeira SMI grávida

Processo
Hospital
Dia ***

a enfermeira do SMI agenda a
próxima consulta e regista no

cartão do paciente

grávida

enfermeira SMI grávida

cartão do
paciente no final do dia, a enfermeira

de SMI leva as amostras p/
sala de colheita c/ protocolo

no final do dia, a enfermeira
de SMI leva os PHDs para

digitação

no final do dia, a enfermeira dirige
se á Farmácia p/reposição do stock

de medicamentos.

Protocolo
Amostras

CPN

enfermeira SMI

enfermeira SMI

PHDs

Protocolo
Amostras

CPN

*** PHD contém Ficha do Paciente, Ficha
de Seguimento, Diario de Consultas, Ficha
APSS, FILA e Cartão do Paciente

enfermeira SMI

Protocolo de
Medicamentos

medicamentos

enfermeira SMI

a enfermeira faz a reposição do
stock de medicamentos.

a enfermeira SMI actualiza o protoclo
de amostras de CPN com base nos

resultados recebidos.

amostras

a enfermeira SMI regista e arquiva
os resultados das amostras nos
respectivos processos do arquivo

Protocolo
Amostras

CPN

enfermeira SMI

Resultados
das

amostras
anteriores 

enfermeira SMI

Resultados
das

amostras
anteriores 

Sala de Tratamento / Colheita

a enfermeira actualiza o livro
de protocolo nacional de
referenca de amostras

(LNRA) e o Livro de Protoolo
do CPN

enfermeira

Livro 
NRA 

a enfermeira no final do dia
entrega as amostras de

sangue ao motorista p/ levar
ao Laboratorio de Referencia
de Mavalane, actualizando o

Livro de NRA.

enfermeira

Livro 
NRA 

o motorista entrega as amostras ao
Laboratorio de Referencia de Mavalane e

traz resultados de outras amostras.
motorista

Protocolo 

no dia seguinte o motorista
entrega os resultados a

enfermeira que actualiza o Livro
NRA

Resultados
das

amostras
anteriores 

enfermeira entrega os
resultados das amostras á CPN

enfermeira

Resultados
das

amostras
anteriores 

amostras

motoristaenfermeira

Protocolo
Amostras

CPN

enfermeira SMI
amostras

Protocolo
Amostras

CPN

enfermeira SMI

Resultados
das

amostras
anteriores 

motorista

Livro 
NRA 

Farmácia

a enfermeira do SMI vem
fazer a reposição do stock
dos medicamentos do CPN

o técnico de farmácia faz a
entrega de medicamentos, se
existir stock, e actualiza o livro

de stock da Farmácia

tecn. farmacia

Livro de
Stock de
Farmacia 

a enfermeira do SMI actualiza
o protocolo e regressa c/

medicamentos

enfermeira SMI

Protcolo de
Medicamentos

CPN 

Protocolo de
Medicamentos

CPN

enfermeira SMI

medicamentos

Digitação

a enfermeira do SMI do CPN traz os
PHDs dos pacientes p/ digtação no
software OpenMRS Retrospectivo

o digitador actualiza a informação no
software OpenMRS retrospectivo

após o término da digitação a
enfermeira do SMI recolhe os PHDs.

Local: Unidade Sanitária de ROmão
Província: Cidade de Maputo
Elaborado por: Jembi HS/Moasis
Data: Maio 2018

enfermeira SMI

PHDs

digitador

PHDs BD
OpenMRS

enfermeira SMI

PHDs

Processo
Hospital
Dia ***

a enfermeira SMI  mede o
peso, altura e os sinais vitais e
regista no processo da grávida,

diario de consultas. 

enfermeira SMI

Processo
Hospital
Dia ***

caso necessário, a enfermeira  

emite a requisição de laboratório  

e faz a colheita de amostras. No fim 

actualiza o protocolo de CPN 
enfermeira SMI grávida

cartão do
paciente

amostras

medicamentos

amostras

medicamentos

enfermeira SMI

PHDs

grávida



Anexo 3h  US Romão  Paragens Únicas  CCR  Fluxo de Seguimento do Paciente  HIV
CCR - Consulta Criança em Risco

a enfermeira SMI  procura o
processo clínico da paciente. mãe enfermeira SMI

Processo
Hospital
Dia ***

a enfermeira SMI faz
aconselhamento,

acompanhamento e consulta
clínica da mãe seropsitiva, e
regista a informação no PHD,

diario de consultas.

enfermeira SMI

após a digitação no OpenMRS,
a enfermeira SMI arquiva os 
PHDs no Arquivo do CCR

cartão do
paciente

a mãe seropositiva dirigese á
CCR com a criança em risco
com o cartão do paciente para

seguimento

cartão do
paciente

mãe

a mãe e a criança regressa
a casa c/ medicamentos, e
o cartão do paciente.

caso necessário, a enfermeira SMI 

 faz aviamento dos medicamentos  

para mãe seropositiva, e regista 

no dirário das consultas do PHD 
enfermeira SMI mãe

Processo
Hospital
Dia ***

a enfermeira do SMI agenda a
próxima consulta e regista no

cartão do paciente

mãe

enfermeira SMI

cartão do
paciente no final do dia, a enfermeira

de SMI leva as amostras p/
sala de colheita c/ protocolo

no final do dia, a enfermeira
de SMI leva os PHDs para

digitação

no final do dia, a enfermeira dirige
se á Farmácia p/reposição do stock

de medicamentos.

Protocolo
Amostras

CCR

enfermeira SMI

enfermeira SMI

PHDs

Protocolo
Amostras

CCR

*** PHD contém Ficha do Paciente, Ficha
de Seguimento, Diario de Consultas, Ficha
APSS, FILA e Cartão do Paciente

enfermeira SMI

Protocolo de
Medicamentos

medicamentos

enfermeira SMI

a enfermeira faz a reposição do
stock de medicamentos.

a enfermeira SMI actualiza o protoclo
de amostras de CCR com base nos

resultados recebidos.

amostras

a enfermeira SMI regista e arquiva
os resultados das amostras nos
respectivos processos do arquivo

Protocolo
Amostras

CCR

enfermeira SMI

Resultados
das

amostras
anteriores 

enfermeira SMI

Resultados
das

amostras
anteriores 

criança

Processo
Hospital
Dia ***

cartão do
paciente

a enfermeira SMI faz o
seguimento da criança e

actualiza a informação no PHD
da mãe.

enfermeira SMI

Processo
Hospital
Dia ***

criança
criança  

>=18 meses

[ SIM ] a enfermeira SMI verifica se já
existe o resultado do teste de
laboratorio do PCR da criança.

existe resultado
PCR? 

resultado PCR
positivo? 

a enfermeira do SMI da alta a
criança do CCR

a mãe seropositiva é  

transferida para Aceitação 

 p/ Seguimento do Adulto

a criança c/ teste PCR

confirmado é  

transferida para Aceitação 

 p/ Abertura do Novo Processo

Processo Fluxo HIV
Adulto Seguimento

enfermeira SMI

Processo Fluxo HIV
Novo Paciente

Sala de Tratamento / Colheita

a enfermeira actualiza o livro
de protocolo nacional de
referenca de amostras

(LNRA) e o Livro de Protoolo
do CCR

enfermeira

Livro 
NRA 

a enfermeira no final do dia
entrega as amostras de

sangue ao motorista p/ levar
ao Laboratorio de Referencia
de Mavalane, actualizando o

Livro de NRA.

enfermeira

Livro 
NRA 

o motorista entrega as amostras ao
Laboratorio de Referencia de Mavalane e

traz resultados de outras amostras.
motorista

Protocolo 

no dia seguinte o motorista
entrega os resultados a

enfermeira que actualiza o Livro
NRA

Resultados
das

amostras
anteriores 

enfermeira entrega os
resultados das amostras á CCR

enfermeira

Resultados
das

amostras
anteriores 

amostras

motoristaenfermeira

Protocolo
Amostras

CCR

enfermeira SMI
amostras

Protocolo
Amostras

CCR

enfermeira SMI

Resultados
das

amostras
anteriores 

motorista

Livro 
NRA 

Farmácia

a enfermeira do SMI vem
fazer a reposição do stock
dos medicamentos do CCR

o técnico de farmácia faz a
entrega de medicamentos, se
existir stock, e actualiza o livro

de stock da Farmácia

tecn. farmacia

Livro de
Stock de
Farmacia 

a enfermeira do SMI actualiza
o protocolo e regressa c/

medicamentos

enfermeira SMI

Protcolo de
Medicamentos

CCR 

Protocolo de
Medicamentos

CCR

enfermeira SMI

medicamentos

medicamentos

Digitação

a enfermeira do SMI do CCR traz os
PHDs dos pacientes p/ digtação no
software OpenMRS Retrospectivo

o digitador actualiza a informação no
software OpenMRS retrospectivo

após o término da digitação a
enfermeira do SMI recolhe os PHDs.

Local: Unidade Sanitária de ROmão
Província: Cidade de Maputo
Elaborado por: Jembi HS/Moasis
Data: Maio 2018

enfermeira SMI

PHDs

digitador

PHDs BD
OpenMRS

enfermeira SMI

PHDs

caso necessário, a enfermeira  

emite a requisição de laboratório  

e faz a colheita de amostras para a  

mãe e a criança. No fim actualiza o  

protocolo de amostras de CCR. 
enfermeira SMI mãe

amostras

medicamentos

amostras

enfermeira SMI

PHDs

criança

criança

[ NÃO ]

[ NÃO ]

[ SIM ]

enfermeira SMI

Processo
Hospital
Dia ***

enfermeira SMI

Processo
Hospital
Dia ***

Processo
Hospital
Dia ***

[ NÃO ]



Anexo 3i  US Romão  Paragens Únicas  TB  Fluxo de Novo Paciente  HIV
PNCT - Programa Nacional de Combate a Tuberculose

papel c/  

novo NID

o clínico faz a abertura do
processo, c/ o NID atribuido
pela Aceitação, e segue c/

consulta clínica 

paciente

clínico

Processo
Hospital
Dia ***

o clínico faz aconselhamento,
acompanhamento e consulta

clínica, e regista a informação no
PHD.

** clínico

após a digitação no OpenMRS,
a enfermeira arquiva os  PHDs

no Arquivo do PNCT

cartão do
paciente

paciente

cartão do
paciente

o paciente regressa
a casa c/

medicamentos, e o
cartão do paciente.

caso necessário, o clínico 

 faz aviamento dos medicamentos  

para o paciente, e regista 

o dirário das consultas do PHD 
** clínico paciente

Processo
Hospital
Dia ***

o clínico agenda a próxima
consulta e regista no cartão do

paciente

paciente

** clínico paciente

cartão do
paciente

no final do dia, a enfermeira
do PNCT leva as amostras p/
sala de colheita c/ protocolo

no final do dia, a enfermeira
de PNCT leva os PHDs para

digitação

no final do dia, a enfermeira
dirigese á Fármacia

p/reposição do stock de
medicamentos.

Protocolo
Amostras

PNCT

* enfermeira

* enfermeira

PHDs

amostras

* enfermeira

o clínico da PNCT sugere
a realização do teste

rápido de HIV

paciente aceita

fazer o teste?

o clínico segue o processo
normal do PCNT

[NÃO]

[SIM]

o clínico faz o pré
aconselhamento e realiza o

teste rápido de HIV 

teste HIV  

positivo?

[SIM]

o clínico faz o pós
aconselhimento p/ teste

negativo

paciente** clínico

o clinico o cartão com teste
negativo e marca a realização

do segundo teste.

o clínico segue o processo
normal do PNCT

paciente** clínico

a enfermeira do PNCT actualiza
o protoclo de amostras de PNCT

com base nos resultados
recebidos.

o clínico regista e arquiva os
resultados das amostras nos

respectivos processos do arquivo

Protocolo
Amostras

PNCT

* enfermeira

Resultados
das

amostras
anteriores 

** clínico

Resultados
das

amostras
anteriores 

a enfermeira faz reposição
do stock de medicamentos

* enfermeira

PHDs

*** PHD contém Ficha do Paciente, Ficha
de Seguimento, Diario de Consultas, Ficha
APSS, FILA e Cartão do Paciente

paciente

[NÃO]

o clínico faz pós teste
aconselhamento p/ resultado

positivo 

a enfermeira dirigese á
Aceitação/Secretaria p/ obter o

NID p/ abertura do novo
processo 

Processo
Hospital
Dia ***

paciente TB (sem  

status de HIV) é  

    transferido da Triagem de

Adultos ou doutra US

o paciente TB e HIV+  

é transferido 

 de Seguimento HIV  

Adulto, com o  

respectivo PHD.

 paciente TB e HIV+ é  

    transferido doutra US,  

com o cartão do paciente

paciente ** clínico

* enfermeira

* enfermeira ou educadores de pares ou
volutários

** clínico ou agente de medicina

paciente

Processo
Hospital
Dia ***

Aceitação/ Recepção/Secretaria

a enfermeira do PNCT dirigese
á Aceitação/Secretaria p/ obter
o NID p/ abertura do novo

processo 

o técnico administrativo obtém
o NID e informa á enfermeira

do PNCT 

papel c/  

novo NID

Sala de Tratamento / Colheita

a enfermeira actualiza o livro
de protocolo nacional de
referenca de amostras

(LNRA) e o Livro de Protoolo
do PNCT

enfermeira

Livro 
NRA 

o motorista no final do dia
recolhe as amostras de sangue
para entregar ao Laboratorio
de Referencia de Mavalane

enfermeira

Livro 
NRA 

o motorista entrega as amostras ao
Laboratorio de Referencia de Mavalane e

traz resultados de outras amostras.
motorista

Protocolos 

no dia seguinte o motorista
entrega os resultados a
enfermeira para registo no

Livro NRA

Resultados
das

amostras
anteriores 

enfermeira entrega os
resultados das amostras á

PNCT

enfermeira

Resultados
das

amostras
anteriores 

amostras

motoristaenfermeira

Protocolo
Amostras

PNCT

* enfermeira PNCT
amostras

Protocolo
Amostras

PNCT

* enfermeira PNCT

amostras

Farmácia

Protocolo de
Medicamentos

PNCT 

a enfermeira do PNCT vem fazer
a reposição do stock de
medicamentos do PNCT

o técnico de Farmácia faz a
entrega de medicamentos, se
existir stock , e actualiza o Livro

de Stock de Farmacia

Téc. de Farmácia

Livro de
Stock de
Farmacia 

a enfermeira do PNCT actualiza o
protocolo de PNCT e regressa c/

medicamentos.

* enfermeira PNCT

Protocolo de
Medicamentos

PNCT 

* enfermeira PNCT

medicamentos

medicamentos

Digitação

a enfermeira do PNCT traz os PHDs
dos pacientes p/ digitação no

software OpenMRS Retrospectivo

o digitador actualiza a informação
no software OPenMRS Retrospectivo

digitador

após o término da digitação, a
enfermeira do PNCT recolhe os

PHDs

Local: Unidade Sanitária de ROmão
Província: Cidade de Maputo
Elaborado por: Jembi HS/Moasis
Data: Maio 2018

* enfermeira PNCT

PHDs

PHDs
BD

OpenMRS

* enfermeira PNCT

PHDs

o clínico  mede o peso, altura e os
sinais vitais e regista no processo

da grávida. 

** clínico

Processo
Hospital
Dia ***

cartão do
paciente

caso necessário, o clinico 

emite a requisição de laboratório  

e faz a colheita de amostras. 
** clínico paciente

cartão do
paciente

amostras

medicamentos

medicamentos
* enfermeira

Protocolo de
Medicamentos 

cartão 
ATS

** clínico paciente

* enfermeira

Tecn. Admin.
* enfermeira

cartão do
paciente

*** PHD contém Ficha do Paciente, Ficha
de Seguimento, Diario de Consultas, Ficha
APSS, FILA e Cartão do Paciente

* enfermeira ou educadores de pares ou
volutários

** clínico ou agente de medicina
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o clínico  procura o processo
clínico da paciente grávida. 

paciente

** clinico

Processo
Hospital
Dia ***

o clínico faz aconselhamento,
acompanhamento e consulta
clínica, e regista a informação
no PHD, diario de consultas.

** clinico

após a digitação no OpenMRS,
a enfermeira arquiva os  PHDs

no Arquivo do PNCT

cartão do
paciente

o paciente TB dirigese á PNCT
com o cartão do paciente para

seguimento

cartão do
paciente

paciente

cartão do
paciente

o paciente regressa
a casa c/

medicamentos, e o
cartão do paciente.

caso necessário, o clínico 

 faz aviamento dos medicamentos  

para grávida seropositiva, e regista 

no dirário das consultas do PHD 
** clínico paciente

Processo
Hospital
Dia ***

o clínico agenda a próxima
consulta e regista no cartão do

paciente

paciente

**cínico paciente

cartão do
paciente no final do dia, a enfermeira

leva as amostras p/ sala de
colheita c/ protocolo

no final do dia, a enfermeira
leva os PHDs para digitação

no final do dia, a enfermeira dirige
se á Farmácia p/reposição do stock

de medicamentos.

Protocolo
Amostras

PNCT

* enfermeira

* enfermeira

PHDs

Protocolo
Amostras

PNCT

*** PHD contém Ficha do Paciente, Ficha
de Seguimento, Diario de Consultas, Ficha
APSS, FILA e Cartão do Paciente

* enfermeira

Protocolo de
Medicamentos

medicamentos

* enfermeira

a enfermeira faz a reposição do
stock de medicamentos.

a enfermeira actualiza o protocolo de
amostras de PNCT com base nos

resultados recebidos.

amostras

a enfermeira regista e arquiva os
resultados das amostras nos

respectivos processos do arquivo

Protocolo
Amostras

PNCT

* enfermeira

Resultados
das

amostras
anteriores 

* enfermeira

Resultados
das

amostras
anteriores 

paciente

cartão do
paciente

* enfermeira ou educadores de pares ou
voluntários

Sala de Tratamento / Colheita

a enfermeira actualiza o livro
de protocolo nacional de
referenca de amostras

(LNRA) e o Livro de Protoolo
do PNCT

enfermeira

Livro 
NRA 

a enfermeira no final do dia
entrega as amostras de

sangue ao motorista p/ levar
ao Laboratorio de Referencia
de Mavalane, actualizando o

Livro de NRA.

enfermeira

Livro 
NRA 

o motorista entrega as amostras ao
Laboratorio de Referencia de Mavalane e

traz resultados de outras amostras.
motorista

Protocolo 

no dia seguinte o motorista
entrega os resultados a

enfermeira que actualiza o Livro
NRA

Resultados
das

amostras
anteriores 

enfermeira entrega os
resultados das amostras ao

PNCT

enfermeira

Resultados
das

amostras
anteriores 

amostras

motoristaenfermeira

Protocolo
Amostras

PNCT

* enfermeira PNCT
amostras

Protocolo
Amostras

PNCT

* enfermeira PNCT

Resultados
das

amostras
anteriores 

motorista

Livro 
NRA 

Farmácia

a enfermeira do PNCT vem
fazer a reposição do stock
dos medicamentos do PNCT

o técnico de farmácia faz a
entrega de medicamentos, se
existir stock, e actualiza o livro

de stock da Farmácia

tecn. farmacia

Livro de
Stock de
Farmacia 

a enfermeira do PNCT
actualiza o protocolo e

regressa c/ medicamentos

* enfermeira PNCT

Protcolo de
Medicamentos

PNCT 

Protocolo de
Medicamentos

PNCT

* enfermeira PNCT

medicamentos

Digitação

a enfermeira do PNCT traz os PHDs
dos pacientes p/ digtação no

software OpenMRS Retrospectivo

o digitador actualiza a informação no
software OpenMRS retrospectivo

após o término da digitação a
enfermeira do PNCT recolhe os

PHDs.

Local: Unidade Sanitária de ROmão
Província: Cidade de Maputo
Elaborado por: Jembi HS/Moasis
Data: Maio 2018

* enfermeira PNCT

PHDs

digitador

PHDs BD
OpenMRS

  *enfermeira PNCT 

PHDs

Processo
Hospital
Dia ***

o clínico mede o peso, altura e
os sinais vitais e regista no

processo do paciente, diario de
consultas. 

** clínico

Processo
Hospital
Dia ***

caso necessário, o clínico  

emite a requisição de laboratório  

e faz a colheita de amostras. No fim 

actualiza o protocolo de PNCT 
** cínico paciente

amostras

medicamentos

amostras

medicamentos

* enfermeira

PHDs

** clínico pode ser enfermeiro ou agente
de medicina



paciente

     papel c/dados 
  do teste +

paciente

Livro
Registo

ATS
(SAAJ)

Processo
Hospital
Dia ***

Processo
Hospital
Dia ***

cartão do
paciente

o paciente regressa
para casa com o
cartão do paciente.

motorista

Anexo 3k  US Romão  Alterações do Fluxo do Novo Paciente  HIV
UATS

o paciente dirigese á
UATS voluntariamente
para fazer o teste HIV

o conselheiro
emite o cartão
com o resultado
e data próximo

teste

o conselheiro da UATS
faz préteste

aconselhamento 

paciente conselheiro

teste HIV
positivo?

[ SIM ][ NÃO ]

o conselheiro faz o
teste rápido de HIV

paciente

*enfermeira 

o conselheiro preenche
o livro do registo ATS
com os dados do

resultado

conselheiro

Livro
Registo

ATS
(UATS)

conselheiro

a enfermeira
acompanha o
paciente para
acolhimento

paciente

o conselheiro faz
pósteste

aconselhamento 
p/ resultado
negativo 

paciente

o conselheiro faz
pósteste

aconselhamento 
p/ resultado
positivo 

conselheiropaciente

o paciente
regressa para
casa c/ o cartão

da ATS
cartão
ATS

conselheiro

cartão
ATS

o conselheiro
regista os dados do
teste no papel e
preenche o llivro

de ligação

     papel c/dados 
  do teste +

conselheiro

Livro de
Ligação
(UATS)

o conselheiro faz
pósteste

aconselhamento 
p/ resultado
positivo 

conselheiro

* enfermeira ou conselheiros, ou
educadores de pares, ou voluntarios

** Clínico pode ser enfermeiro ou
agente da medicina

*** PHD contém Ficha do Paciente, Ficha
de Seguimento, Diario de Consultas, Ficha
APSS, FILA e Cartão do Paciente

**** psicoólogo ou técnico de psiquiatria

***** médico ou técnico de medicina

acções a serem
efectuadas no software

POC

acções não
necessárias após o

POC

acções adicionais a
serem efectuadas no

software POC

Triagem Adultos 

o doente dirigese á
triagem para avaliação
do seu estado clínico

o clínico da triagem
sugere o teste HIV e

faz préteste
aconselhamento

doente **clínico

doente

   doente aceita
fazer o teste?

[ SIM ][ NÃO ]

o clínico segue o
processo de
triagem de
adultos

o clínico da triagem
faz o teste rápido de

HIV

teste HIV
positivo?

[ NÃO ]

o clínico faz pós
teste

aconselhamento 
p/ resultado
positivo

a enfermeira
acompanha o

doente para UATS
c/ os dados do
teste no papel

**clínico doente 

[ SIM ]

**clínico doente 

o clínico preenche o
livro do registo ATS
com os dados do

resultado

**clínico

Livro
Registo

ATS
(triagem)

o clínico faz pós
teste

aconselhamento 
p/ resultado
negativo 

o clínico emite o
cartão com o
resultado e data
próximo teste

**clínico doente 

**clínico

cartão
ATS o clínico regista os

dados do teste no
papel e preenche o
llivro de ligação

**clínico

     papel c/dados 
  do teste +

Livro de
Ligação

(Triagem)

Aceitação/Recepção/Secretaria

*enfermeira doente

     papel c/dados 
  do teste +

Planeamento Familiar (PF) 

o paciente dirigese á
US para planeamento

familiar

o clínico do PF sugere o
teste HIV e faz pré
teste aconselhamento

paciente**clínico

paciente

paciente aceita
fazer o teste?

[ SIM ][ NÃO ]

o clínico
segue o

processo PF

o clínico do PF faz o
teste rápido de HIV

teste HIV
positivo?

[ NÃO ]

o clínico faz pós
teste

aconselhamento 
p/ resultado
positivo

a enfermeira
acompanha o
paciente para

UATS c/ os dados
do teste no papel

**clínico paciente 

[ SIM ]

**clínico paciente 

o clínico preenche o
livro do registo ATS
com os dados do

resultado

**clínico

Livro
Registo

ATS (PF)

o clínico faz pós
teste

aconselhamento 
p/ resultado
negativo 

o clínico emite o
cartão com o
resultado e data
próximo teste

**clínico paciente 

**clínico

cartão
ATS o clínico regista os

dados do teste no
papel e preenche o
llivro de ligação

**clínico

     papel c/dados 
  do teste +

Livro de
Ligação

(PF)

*enfermeira paciente

     papel c/dados 
  do teste +

Serviço Amigo dos Adolescentes e Jovens (SAAJ) 

o adolescente ou jovem
dirigese á US para

SAAJ

o clínico do SAAJ
sugere o teste HIV e

faz préteste
aconselhamento

**clínico jovem/adolescente

jovem/adolescente

paciente aceita
fazer o teste?

[ SIM ][ NÃO ]

o clínico
segue o

processo do
SAAJ

o clínico do SAAJ faz
o teste rápido de HIV

teste HIV
positivo?

[ NÃO ]

o clínico faz pós
teste

aconselhamento 
p/ resultado
positivo

a enfermeira
acompanha o
paciente para

UATS c/ os dados
do teste no papel

**clínico

[ SIM ]

**clínico jovem/adolescente 

o clínico preenche o
livro do registo ATS
com os dados do

resultado

**clínico

o clínico faz pós
teste

aconselhamento 
p/ resultado
negativo 

o clínico emite o
cartão com o
resultado e data
próximo teste

**clínico jovem/adol. 

**clínico

cartão
ATS o clínico regista os

dados do teste no
papel e preenche o
llivro de ligação

**clínico

     papel c/dados 
  do teste +

Livro de
Ligação
(SAAJ)

*enfermeira jovem/adolescente 

     papel c/dados 
  do teste +

jovem/adolescente

Aceitação / Secretaria / Recepção

Abertura do Processo
Hospital Dia (PHD): 

 atribuição do NID; 
 preenchimento da
ficha dos dados do

paciente; 
 preenchimento do
cartão do paciente 

*enfermeira paciente

     papel c/dados 
  do teste +

( Provinientes da
UATS ou Triagem
de Adultos ou PF

ou SAAJ)

técn. adminis. paciente

Processo
Hospital
Dia ***

o técn. adminis. regista
os dados no livro pré
tarv até a coluna 15

técn. adminis.

Livro Pré-
TARV

a enfermeira
acompanha o paciente
com o PHD para APSS

*enfermeira paciente

técn. admin. arquiva os
resultados das amostras
nos respectivos processos

do arquivo

após a digitação no
OpenMRS, a técn.
admin. arquiva os 
PHDs no Arquivo

digitação feita na
sala e digitação

pelo  parceiro CCS

* enfermeira ou conselheiros, ou
educadores de pares, ou voluntarios

** Clínico pode ser enfermeiro ou
agente da medicina

*** PHD contém Ficha do Paciente, Ficha
de Seguimento, Diario de Consultas, Ficha
APSS, FILA e Cartão do Paciente

**** psicoólogo ou técnico de psiquiatria

***** médico ou técnico de medicina

técn. admin.
arquiva os PHDs

Apoio Psicosocial e Prevenção em Saúde (APPS)

CONSULTA APPS: o
psicólogo ou técnico de

psiquiatria faz o
aconselhamento, apoio
e esclarecimentos. 

*enfermeira paciente

(Provinientes da
Aceitação)

****psicologo paciente

Processo
Hospital
Dia ***

o psicólogo actualiza o
livro das actividades
APSS com mais um

registo de atendimento

Livro
Actividades

APSS

a enfermeira
acompanha o paciente
com o PHD para
Gabinete Médico

*enfermeira paciente

Processo
Hospital
Dia ***

****psicologo

o psicólogo actualiza o
PHD do paciente,
registando a

necessidade ou não de
passar pela APSS na
próxima consulta

****psicologo

Gabinete Médico

CONSULTA MEDICA: o
médico obtem e regista
os sinais vitais do
paciente e o peso no
PHD  diario de
consultas

*enfermeira paciente

(Provinientes do
APPS)

*****médico paciente

o médico emite a
requisição de análises

de laboratório
Requisição

Lab

o paciente dirige para
Farmácia ou Sala de
Colheita, com o cartão
do paciente, FILA,

prescrição e requisição *enfermeira paciente

Processo
Hospital
Dia ***

CONSULTA MËDICA: o
médico verifica o estado

clínico e define o
tratamento, registando
no PHD  diario de

consultas

a enfermeira mede o
peso do paciente e
regista no papel 

*enfermeira paciente

     papel c/dados 
  do peso

PHD:
Diario de
Consultas

*****médico paciente

PHD:
Diario de
Consultas

*****médico

o médico preescreve a
medicação para

farmácia

*****médico

Prescrição
Farmacia

o médico agenda a
próxima consulta e
regista no cartão do

paciente

*****médico

cartão do
paciente

a enfermeira no final
das consultas entrega
os PHDs para ARQUIVO

PHDs

Prescrição
Farmacia

FILA

Requisição
Lab

*enfermeira 

* enfermeira ou conselheiros, ou
educadores de pares, ou voluntarios

** Clínico pode ser enfermeiro ou
agente da medicina

*** PHD contém Ficha do Paciente, Ficha
de Seguimento, Diario de Consultas, Ficha
APSS, FILA e Cartão do Paciente

**** psicoólogo ou técnico de psiquiatria

***** médico ou técnico de medicina

Farmácia

o admnistrativo de
farmácia verifica a

prescrição e verifica o
stock existetnte . 

paciente

Admin. Farmácia

o administrativo de
farmácaia agenda o

próximo levantamento,
actualizando no FILA e
no Cartão do Paciente

o paciente segue
com medicamentos,

e o cartão do
paciente para sala

de colheita

FILA

o administrativo de
farmácia faz ao

aviamento e actualiza a
prescrição

Prescrição
Farmacia

cartão do
paciente

Prescrição
Farmacia

Admin. Farmácia

Prescrição
Farmacia

Admin. Farmácia

FILA cartão do
paciente

paciente

o administrativo da
farmácia no final
organiza e arquiva

os FILAs na
Farmácia

FILAs

Admin. Farmácia

deve fazer
colheita de
sangue?

[ SIM ][ NÃO ]

paciente

cartão do
paciente

medicamentos

o paciente regressa
para casa com

medicamentos, e o
cartão do paciente.

Sala de Tratamento / Colheita

a enfermeira verifica a
requisição, prepara e
faz a colheta de

amostras de sangue 

paciente

enfermeira

o paciente segue
com o cartão do
paciente e a
prescrição para
Farmácia

a enfermeira actualiza o
livro de protocolo

nacional de referenca
de amostras (LNRA)

Requisição
Lab 

cartão do
paciente

enfermeira

Livro 
NRA 

cartão do
paciente

o motorista no final do
dia recolhe as amostras

de sangue para
entregar ao Laboratorio

de Referencia de
Mavalane

enfermeira

Requisição
Lab 

paciente amostras

deve levantar
medcamentos?

[ SIM ] [ NÃO ]

pacientePrescrição
Farmacia

paciente

cartão do
paciente

Livro 
NRA 

o motorista entrega as  

amostras ao Laboratorio de

Referencia de Mavalane e traz

resultados de outras  

amostras. motorista

Protocolos 

no dia seguinte o
motorista entrega os
resultados a enfermeira
que actualiza o Livro NRA

Resultados
das

amostras
anteriores 

enfermeira entrega os
resultados das amostras á
Aceitação/Secretaria p/

arquivo

enfermeira

Resultados
das

amostras
anteriores 

amostras

motoristaenfermeira

Local: Unidade Sanitária de ROmão
Província: Cidade de Maputo
Elaborado por: Jembi HS/Moasis
Data: Maio 2018

a enfermeira regista os
resultados do laboratorio
no processo clínico.

* enfermeira ou conselheiros, ou
educadores de pares, ou voluntarios

** Clínico pode ser enfermeiro ou
agente da medicina

*** PHD contém Ficha do Paciente, Ficha
de Seguimento, Diario de Consultas, Ficha
APSS, FILA e Cartão do Paciente

**** psicoólogo ou técnico de psiquiatria

***** médico ou técnico de medicina

amostras

Resultados
das

amostras
anteriores 



Anexo 3l  US Romão  Alterações Fluxo de Seguimento do Paciente  HIV
Aceitação / Secretaria / Recepção

o técn. administrativo
obtém o PHD do

paciente, com base no
NID do cartão do

paciente. 

paciente

técn. adminis.

Processo
Hospital
Dia ***

o técn. adminis. verifica
se o paciente tem

consulta de seguimento
marcada p/ APPS ou
necessita de APPS

técn. adminis.

a enfermeira
acompanha o
paciente com o
PHD para APSS

técn. admin. arquiva os
resultados das amostras
nos respectivos processos

do arquivo

após a digitação no
OpenMRS, a técn.
admin. arquiva os 
PHDs no Arquivo

digitação feita na
sala e digitação

pelo  parceiro CCS

* enfermeira ou conselheiros, ou
educadores de pares, ou voluntarios

** Clínico pode ser enfermeiro ou
agente da medicina

*** PHD contém Ficha do Paciente, Ficha
de Seguimento, Diario de Consultas, Ficha
APSS, FILA e Cartão do Paciente

**** psicoólogo ou técnico de psiquiatria

***** médico ou técnico de medicina

cartão do
paciente

o paciente dirigese á
Aceitação com o cartão

do paciente para
seguimento

o técn. administrativo
confirma se o paciente
tem consulta marcada
para o dia corrente 

técn. adminis.

cartão do
paciente

[ SIM ][ NÃO ]

o paciente é
orientado e

regressa á casa c/
o seu cartão. 

paciente

cartão do
paciente

paciente

cartão do
paciente

consulta APPS?

*enfermeira 
paciente

Processo
Hospital
Dia ***

*enfermeira 
paciente

Processo
Hospital
Dia ***

o técn. admin. arquiva
os  PHDs no Arquivo

Apoio Psicosocial e Prevenção em Saúde (APPS)

CONSULTA APPS: o
psicólogo ou técnico de

psiquiatria faz o
aconselhamento, apoio
e esclarecimentos. 

*enfermeira paciente

(Provinientes da
Aceitação)

****psicologo paciente

Processo
Hospital
Dia ***

o psicólogo actualiza o
livro das actividades
APSS com mais um

registo de atendimento

Livro
Actividades

APSS

a enfermeira
acompanha o paciente
com o PHD para
Gabinete Médico

*enfermeira paciente

Processo
Hospital
Dia ***

****psicologo

o psicólogo actualiza o
PHD do paciente,
registando a

necessidade ou não de
passar pela APSS na
próxima consulta

****psicologo

cartão do
paciente

Gabinete Médico

CONSULTA MEDICA: o médico
obtem e regista os sinais vitais
do paciente e o peso no PHD 

diario de consultas

*enfermeira paciente

(Provinientes do
APPS ou

Aceitação)

*****médico paciente

o médico emite a
requisição de análises

de laboratório
Requisição

Lab

Processo
Hospital
Dia ***

CONSULTA MËDICA: o médico
verifica o estado clínico e faz o
seguimento do tratamento,
registando no PHD  diario de

consultas

a enfermeira mede o
peso do paciente e
regista no papel 

*enfermeira paciente

     papel c/dados 
  do peso

PHD:
Diario de
Consultas

*****médico paciente

PHD:
Diario de
Consultas

*****médico

*****médico

Prescrição
Farmacia

tem resultados  
do Lab?

o médico verifica se
tem resultados do lab

no PHD 

o médico regista os
resultados do lab no

PHD 

[ SIM ]

[ NÃO ]
Resultados

do LAB

CONSULTA MËDICA: o médico
verifica se é necessário

preescrever alguma medicação
e/ou actualizar o tratamento [
apos 6 meses do inicio TARV]

PHD:
Diario de
Consultas

o médico preescreve a
medicação para

farmácia

[ SIM ]

[ NÃO ]

CONSULTA MËDICA: o médico
verifica se é necessário

alguma analise ou confirmar
resutados

*****médico

precisa  
req. Lab? 

o médico agenda a
próxima consulta e
regista no cartão do

paciente

a enfermeira no final
das consultas entrega

os PHDs para
ARQUIVO 

[ NÃO ]

*****médico

cartão do
paciente

o paciente dirige para
Farmácia ou Sala de
Colheita, com o cartão
do paciente, prescrição

e requisição

PHDs

*enfermeira 

paciente
Prescrição
Farmacia

Requisição
Lab

existe prescrição
ou requisição? 

paciente

o paciente
regressa p/ casa.

[ SIM ]

[ NÃO ]

Farmácia

o admnistrativo de
farmácia verifica a

prescrição e verifica o
stock existetnte . 

paciente

Admin. Farmácia

o paciente segue
com medicamentos,

e o cartão do
paciente para sala

de colheita

o administrativo de
farmácia faz ao

aviamento e actualiza a
prescrição

Prescrição
Farmacia

cartão do
paciente

Prescrição
Farmacia

Admin. Farmácia

Prescrição
Farmacia

paciente

deve fazer
colheita de
sangue?

[ SIM ][ NÃO ]

paciente

cartão do
paciente

medicamentos

o paciente regressa
para casa com

medicamentos, e o
cartão do paciente.

(Proviniente da
consulta médica)

Sala de Tratamento / Colheita

a enfermeira verifica a
requisição, prepara e
faz a colheta de

amostras de sangue 

paciente

enfermeira

o paciente segue
com o cartão do
paciente e a
prescrição para
Farmácia

a enfermeira actualiza o
livro de protocolo

nacional de referenca
de amostras (LNRA)

Requisição
Lab 

cartão do
paciente

enfermeira

Livro 
NRA 

cartão do
paciente

o motorista no final do
dia recolhe as amostras

de sangue para
entregar ao Laboratorio

de Referencia de
Mavalane

enfermeira

Requisição
Lab 

paciente amostras

deve levantar
medcamentos?

[ SIM ] [ NÃO ]

pacientePrescrição
Farmacia

paciente

cartão do
paciente

Livro 
NRA 

o motorista entrega as amostras
ao Laboratorio de Referencia de
Mavalane e traz resultados de

outras amostras. motorista

Protocolos 

no dia seguinte o
motorista entrega os
resultados a enfermeira
para registo no Livro NRA

Resultados
das

amostras
anteriores 

enfermeira entrega os
resultados das amostras á
Aceitação/Secretaria p/

arquivo

enfermeira

Resultados
das

amostras
anteriores 

amostras

motoristaenfermeira

Local: Unidade Sanitária de ROmão
Província: Cidade de Maputo
Elaborado por: Jembi HS/Moasis
Data: Maio 2018

o paciente regress á
casa com o cartão

do pacienre

acções adicionais a
serem efectuadas no

POC

acções a serem
efectuadas também no

software POC

acções não
neccessárias após

POC

enfermeira regista os
resultados dos testes no

software POC

tem consulta
marcada?

cartão do
paciente

cartão do
paciente
a enfermeira
acompanha o
paciente com o
PHD para APSS

[ SIM ][ NÃO ]

Processo
Hospital
Dia ***

cartão do
paciente

Processo
Hospital
Dia ***

cartão do
paciente

*****médico

PHD:
Diario de
Consultas

*****médico

PHD:
Diario de
Consultas

precisa  
prescrição? 

[ SIM ]

cartão do
paciente

cartão do
paciente
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paciente

motorista

amostras

Text
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Anexo 4a 
Relatório Técnico da Situação Actual do Sistema Eléctrico do CS Romão 

 
 

1. Introdução 

O Sistema eléctrico do Centro de Saúde Romão é caracterizado por uma Instalação eléctrica 

Interior (em Bebida) que é alimentada por meio de uma Baixada trifásica em cabo VAV 

subterrâneo 4X10mm2 de secção, a partir da Rede Eléctrica da concessionária Electricidade 

de Moçambique (EDM) e através do sistema de CREDELEC. Todavia, o sistema eléctrico é 

operacional, porém, pela avaliação feita, foram constatadas algumas anomalias de 

funcionamento da mesma, que se resumem nos pontos abaixo do presente Relatório. 
 

2. Quadros Eléctricos 

O Quadro Geral principal é alimentado por uma baixada trifásica a partir da rede eléctrica 

da EDM, até ao corte geral instalado. Porém, na saída do mesmo corte geral apenas foram 

ligadas duas fases e o neutro, estando o sistema eléctrico a funcionar com duas fases (R e T), 

sendo que a fase em falta que não está conectada no terminal do corte geral, foi chantado a 

partir da Fase R, como Ilustra a Imagem1. 

 

 
Imagem 1 Quadro Geral 

 
Do quadro geral ilustrado na Imagem1, sai um cabo do tipo Pbmr, que vai alimentar um 

quadro parcial1, não estando este em boas condições de funcionamento. Nos 

departamentos onde este quadro parcial1 alimenta (SAAJ, Planeamento Familiar, Consulta 

pós-parto, Medicina preventiva, Consulta de CCR e CC) há problemas de fuga de corrente, as 

estruturas metálicas encontram-se energizadas, causando choques leves ao serem 

encostadas ou tocadas. A imagem2 que se segue é do quadro parcial1, em questão: 
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Imagem 2 Quadro Parcial1 

 
No mesmo quadro parcial1 na imagem2 acima, sai um cabo do tipo Pbmr, para um quadro 

parcial2, do bloco do contentor que faz atendimento de consulta pré-natal e triagem 

pediátrica. Este mesmo cabo que sai do quadro parcia1 para o quadro parcial2, encontra-se 

interrompido, devido a problemas de curto-circuito, supostamente causados pelos 

problemas do quadro parcial1. Deste modo, nos atendimentos de consulta pré-natal e 

triagem pediátrica não chega a corrente eléctrica, porque o quadro parcial2 não está 

alimentado. A imagem3 seguinte, refere-se ao quadro parcial2 em questão: 

 

 
Imagem 3 Quadro Parcial2 

 
Do quadro geral, sai também um outro cabo, do tipo Pbmr, que alimenta um quadro 

parcial3, do bloco (contentor) que atende: Sala de APSS e Sala de Consulta. Este cabo 

também se encontra interrompido devido a problemas eléctricos no seu percurso. Este 

bloco também se encontra sem corrente eléctrica, pois o quadro parcial3 não está 

alimentado (não chega a corrente eléctrica). A imagem4 que se segue é do quadro parcial3 

em questão: 



PROJECTO DE INSTALAÇãO ELéCTRICA PARA A ALIMENTAÇãO DE EQUIPAMENTOS INFORMÄTICOS PARA O 
SISTEMA DE SEGUIMENTO DE PACIENTES NO CENTRO DE SAúDE ROMãO 

 

 
 

 
Imagem 4 Quadro Parcial3 

 

3. Circuito de Tomadas de Uso Geral 

No edifício foram instaladas tomadas de uso geral para a alimentação de diversos 

equipamentos, sendo que no edifício principal todas as tomadas funcionam perfeitamente. 

Porém, no mesmo edifício existem duas tomadas soltas, isto é, não estão perfeitamente 

apertadas à respectiva caixa de aparelhagem junto a parede, conforme ilustra a image5, 

seguinte:  

 

 
Imagem 5 Tomada Solta 

 
O compartimento da secretaria não tem nenhuma tomada instalada, pelo que haverá a 

necessidade de instalar, dada a necessidade de uso para diversos serviços. 

 
 

4. Circuito de Iluminação 

Com excepção dos Blocos de APSS e Triagem Pediátrica, todo sistema de iluminação 

funciona perfeitamente no que diz respeito à sua alimentação. Porém, no edifício principal 

existem lâmpadas fundidas em alguns compartimentos, como por exemplo nos 

compartimentos da sala de consultas, digitação, varanda e etc. 
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5. Terra de Protecção 
 
O sistema eléctrico da Unidade Sanitária não tem instalado um sistema de Terra de 

Protecção eficiente sendo que existe um pequeno barramento de terra de protecção 

instalado somente no Quadro Eléctrico principal localizado no edifício principal, e pela 

avaliação feita não foi possível detectar o ponto em que se localiza o Sistema de Terra com 

respectivos Eléctrodos de Terra; pelo que, haverá a necessidade de se fazer a montagem de 

um novo sistema que deve percorrer todos os pontos necessários na instalação eléctrica. 

 

 

6. Alimentador Principal 
 
O Alimentador principal em Cabo VAV 4X10mm2 (Baixada Instalada pela concessionária 

EDM) encontra se num avançado estado de degradação a partir do poste da rede pública, 

pelo que há a necessidade clara e urgente de se efectuar uma reparação para não criar 

danos futuros, visto que a união entre os cabos torҁados conectados a rede e o Cabo VAV 

foi feita na base de ligadores PC2 e sem nenhuma protecção exterior. A Imagem6 seguinte 

mostra a referida situação: 

 

 
Imagem 6 Cabo VAV - Alimentador 
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Anexo 4b 
MEMÓRIA DESCRITIVA 

 
1 – Introdução 

A presente Memória Descritiva e Justificativa, bem como os desenhos e anexos, referem-se ao 

projecto da Instalação Eléctrica para o Centro de Saúde Romão – Cidade de Maputo, 

inplementado pela ONG JEMBI HEALTH SISTEMS - MOÇAMBIQUE, em parceria com o 

MINISTÉRIO DE SAÚDE; tem por finalidade proceder a descrição da instalação que consistirá na 

montagem de calhas, tubos VD, cablagem e aparelhagem eléctrica, de forma a criar circuitos, 

que alimentam o sistema informatico previsto no projecto. O Consumo Total mensal previsto 

para os Equipamentos a Instalar, no âmbito do presente projecto é de 758.24 Kwh/Mês. 

 
2 – Compartimentação 

O Centro de Saude Romão, objecto do presente projecto, é composto por Quatro blocos de 

Serviços, dos quais tem a seguinte compartimentação a saber: 

2.1 – Bloco Principal 

Sala de Consulta, Sala de Digitacão, Sala de PNCT, Farmácia, Armazém da Farmácia, Salas 

de Futuro Laboratório, Armazém da US, Sala de Tratamento, Sala de Colheita/Observação, 

Secretaria, Copa, Vestiário, UATS, Sala de Triagem de Adultos, Arquivo, Sala de Tosse, e 

Armazém/Depósito que será utilizado como a Sala de Comunicações/Servidor. 

2.2 – Bloco anexo de Pediatria 

Sala de Triagem de Pediatria e Paragem Única de CPN. 

2.3 – Bloco anexo de Medicina Preventiva 

Sala de Medicina Preventiva, Consulta de CCR e Pós-Parto, Vestiário/Sanitário, SAAJ e PF. 

2.4 – Bloco anexo de APSS 

Sala de Aconselhamento/APSS e Sala de Consulta. 

 
3 – Classificação dos locais quanto ao ambiente  

A classificação dos locais quanto ao ambiente foi considerada de acordo com o Art°. 359 do RSIUEE 

e indicada em peças desenhadas conforme preconizado no regulamento. Assim, atendendo a 
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classificação dos locais relativamente ao seu ambiente e segundo o RSIUEE considera-se uma 

Unidade Sanitária como locais com riscos especiais. 

 
4 – Classificações dos locais quanto à sua utilização  

A classificação dos locais quanto a sua utilização foi considerada de acordo com o Art° 83° 

alínea b) e Art° 97° do RSIUEE, enquadrando-se estes edifícios nos locais residencias ou de uso 

profissional como é o caso do presente projecto.  

 
5 – Ligação à rede e alimentação de energia  

De acordo com as recomendações regulamentares, a secção instalada de S=16mm2, satisfaz 

atendendo as quedas de tensão e ao incremento da carga futura.  

A energia eléctrica trifásica recebida pelo cabo VAV 4x16 mm2 instalado subterrâneo, até à 

portinhola que depois é canalizada directamente o contador automático (CREDELEC) instalado 

pela Electricidade de Moçambique (EDM) no local. 

O Centro de Saúde tem um Sistema Eléctrico funcional porém com alguns problemas descritos 

no Anexo 4ª (Resumo da Situação Actual). No entanto, para além da necessidade de rever e 

reparar os problemas identificados, prevê-se a Montagem de Tomadas Exteriores triplas para a 

alimentação de computadores do SIS em seguintes compartimentos, conforme demonstra o 

mapa da Figura 1. 

Bloco Principal: 

 Uma Tomada Tripla monofasica exterior com terra na SALA DO SERVIDOR, 

 Duas Tomada Tripla monofasica exterior com terra na SECRETARIA, 

 Duas Tomada Tripla monofasica exterior com terra no FUTURO LABORATÓRIO, 

 Duas Tomada Tripla monofasica exterior com terra na FARMÁCIA, 

 Uma Tomada Tripla monofasica exterior com terra na SALA DE CONSULTAS, 

 Uma Tomada Tripla monofasica exterior com terra na SALA DE PNCT/TB, 

 Uma Tomada Tripla monofasica exterior com terra na SALA DE DIGITAÇÃO. 

Bloco anexo da Pediatria; 

 Uma Tomada Tripla monofasica exterior com terra na SALA de CPN. 

Bloco anexo da Medicina Preventiva: 
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 Uma Tomada Tripla monofasica exterior com terra SALA de CCR. 

 Uma Tomada Tripla monofasica exterior com terra SALA de Medicina Preventiva. 

Bloco anexo de APSS: 

 Uma Tomada Tripla monofasica exterior com terra na SALA DE APSS, 

 Uma Tomada Tripla monofasica exterior com terra na SALA DE CONSULTA. 

 

 
Figure 1 Planta de Projecto de Instalação Eléctrica 

As tomadas devem situar-se a 0,30m de altura, conforme as tomadas instaladas no local, visto 

que as mesmas serão substituidas em todos os compartimentos referenciados. 

 
6 – Alimentadores  

Com base nas potências da tabela, foram dimensionadas as várias canalizações, os diferentes 

quadros e as respectivas protecções. Assume-se face a estes valores e tomando em conta o 

factor de utilização que a potência de carga realmente solicitada à rede é trifásica baixa tensão 

com 4,495kW no mínimo. De acordo com as recomendações regulamentares, a secção de 4 
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mm2, satisfaz a instalação dos Computadores do SIS, atendendo as quedas de tensão e a 

necessidade de incremento de cargas futura.  

 
7 – Instalação de utilização  

7.1 – Geral 

As canalizações serão do tipo exterior, constituído por condutores isolados do tipo PBMR, 

rígidos, percorrendo sobre Tubos VD25 e fixados por abraçadeiras de aperto mecânico de 

plástico ou metálico, até as tomadas triplas que serão instaladas em cada compartimento 

projectado no presente projecto. As ligações dos condutores nas canalizações apenas poderão 

ser feitas por aparelhos de ligações adequados.  

Uma canalização apenas poderá comportar os condutores pertencentes ao mesmo circuito. 

A lista de Materiais necessários para instalação encontra-se no Anexo 4e. 

 
7.2 – Condutores  

Serão usados condutores PBMR para o sistema eléctrico, obedecendo as seguintes 

características eléctricas e mecânicas:  

 Isolamento: classe I3  

 Flexibilidade: classe F1  

 Resistência às acções mecânicas: classe M3  

 Resistência à corrosão: classe C2  

 Blindagem eléctrica: classe B1  

 Temperatura ambiente: classe T3  
 
Distribuição de energia: 

Fases: castanho, preto e cinza  

Neutro: azul claro  

Proteção: verde-amarelo  

Sinalização: cores diversas  

Secções: 
Circuitos de tomadas eléctricas de uso especial para Computadores.. . . . . . . . . . . . . . . 4 mm2  
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7.3 – Caixas de Derivação 

Para as ligações dos condutores dentro da caixa de derivação é recomendado o uso de 

ligadores ou barra de junção das mesmas e apropriado à secção e número de condutores a 

ligarmos. 

 
7.4 – Aparelhagem  

Toda aparelhagem de corte, ligação, protecção e comando, deverá ser colocada em caixa 

própria, a vista e de fácil acesso. As tomadas de uso específico corresponderão circuitos 

monofásicos independentes, sendo todas as tomadas providas de terra.  

 
7.5 – Quadros 

O Sistema eléctrico do Centro de Saúde Romão, tem Instalado dois Quadros Gerais, sendo um 

principal instalado no edifício principal e outros parcial instalado no edificio da Medicina 

Preventiva. Todavia os dois quadros têm provido disjuntores e quipamentos para o seu 

funcionamento, mas porém prevê se a efectivação de manutenção do quadro parcial, visto que 

o mesmo tem defeitos de funcionamento. 

Prevê se a montagem de um Quadro eléctrico exterior de 6 (Seis) módulos, na Sala do Servidor 

do edificio principal, para a alimentação do Equipamento da Sala de Comunicações/Servidor e 

respectiva tomada monofásica exterior que será instalada na mesma sala. Porém, o Quadro 

terá incoporado 1 (Um) Disjuntor Bipolar (Geral) 25A e 1 (um) Disjuntor Unipolar 16A. Será 

instalado 1 (um) disjuntor de 32A e 1 (um) disjuntor de 16A no Quadro geral principal, para a 

alimentação do quadro parcial da Sala de Comunicações/Servidor e tomada monofásica da 

secretaria respectivamente. 

 
8 – Terra de protecção 

O sistema eléctrico do Edificio do CS Romão tem de um sistema de terra não muito eficiente de 

acordo com a avaliação feita. Porém, prevê-se a montagem de um sistema de terra de protecção 

para todo o edificio, que a partir do ponto em que este será montado, irá efectuar a conecção 

primária ao Quadro eléctrico parcial, e deste irá interligar até o Quadro principal, que por sua vez 



PROJECTO DE INSTALAÇãO ELéCTRICA PARA A ALIMENTAÇãO DE EQUIPAMENTOS INFORMÄTICOS PARA O 
SISTEMA DE SEGUIMENTO DE PACIENTES NO CENTRO DE SAúDE ROMãO 

 
 
interligará todas as tomadas do sistema eléctrico do edifício, como forma eficiente de proteger a 

instalação contra descargas atmosféricas e outros efeitos exteriores. 

Os eléctrodos de terra serão enterrados verticalmente de modo a que a sua parte superior se situe 
a uma profundidade mínima de 70cm dentro da caixa de inspecção.  

As varetas serão de cobre, com ø15mm exterior, 0,7mm de espessura mínima de revestimento 

e 2.5m de comprimento, munido da respectiva ponteira para a sua introdução no solo, e 

terminal de ligação entre o cabo e a vareta. Para ter a certeza de um bom aterramento vai se 

usar no mínimo 04 barras de cobre interligadas entre elas, a resistência e essa medida deve 

ficar abaixo de 10 ohms. A secção do cabo de terra será de 16mm2. 

9 – Limitações  

A presente memória descritiva e justificativa não deverá constituir limitação ao empreiteiro em 

caso de novas ideias e/ou constrangimentos durante a execução da obra, para efeito, será 

estabelecido um acordo escrito entre as partes envolventes. 

 
10 – Normas e regulamento de segurança  

Este projecto somente pode ser executado por alguém certificado com formação, treinamento 

adequado e que conheça as normas do sector, bem como regulamentos e outra legislação em 

vigor. A instalação será executada de acordo com as normas, Regulamento de Segurança de 

Instalação de Utilização de Energia Eléctrica e Instalações Colectivas de Edifícios em vigor no 

País, bem como as melhores regras de “boas artes”.  

No caso de falta ou omissões na legislação local, deverão ser utilizadas as normas relevantes da 

CEI ou da VDE.0. 



Custo por KW
(Tarifa) 

Consumo em 
KW/h

Consumo em 
KW/h

4 horas 8 horas 6.2826 Mt (4 Horas) (8 Horas) 4 horas 8 horas 4h/20dias 8h/20dias
1 PC 3 65 195 4 8 6,2826 0,78 1,56 4,900428 9,800856

2 Monitor T. Screen 2 192 384 4 8 6,2826 1,536 3,072 9,6500736 19,3001472

3 Monitor nao  T. Screen 1 66 66 4 8 6,2826 0,264 0,528 1,6586064 3,3172128

4 UPS 3 390 1170 4 8 6,2826 4,68 9,36 29,402568 58,805136

5 Carregador de Baterias 1 1000 1000 4 8 6,2826 4 8 25,1304 50,2608

6 AC 9000 BTU 1 900 900 24 24 6,2826 21,6 21,6 135,70416 135,70416

7 PC 5 65 325 4 8 6,2826 1,3 2,6 8,16738 16,33476

8 Monitor T. Screen 3 192 576 4 8 6,2826 2,304 4,608 14,47511 28,9502208

9 Monitor nao T. Screen 2 66 132 4 8 6,2826 0,528 1,056 3,3172128 6,6344256

10 UPS 5 0 0 4 8 6,2826 0 0 0 0

11 AP 1 5,4 5,4 4 8 6,2826 0,0216 0,0432 0,1357042 0,27140832

12 Switch 2 132 264 4 8 6,2826 1,056 2,112 6,6344256 13,2688512

13 W. optimizer 1 132 132 4 8 6,2826 0,528 1,056 3,3172128 6,6344256

14 Extrator 1 50 50 4 8 6,2826 0,2 0,4 1,25652 2,51304

5199 20,7976 243,7498 351,795444 4874,996035 7035,90887

Custo por KW
(Tarifa) 

Consumo em 
KW/h

Consumo em 
KW/h

4 horas 8 horas 6.2826 Mt (4 Horas) (8 Horas) 4 horas 8 horas 4h/20dias 8h/20dias
1 PC 5 65 325 4 8 6,2826 1,3 2,6 8,16738 16,33476

2 Monitor T. Screen 3 192 576 4 8 6,2826 2,304 4,608 14,47511 28,9502208

3 Monitor nao T. Screen 2 66 132 4 8 6,2826 0,528 1,056 3,3172128 6,6344256

4 UPS 5 0 0 4 8 6,2826 0 0 0 0

5 AP 1 5,4 5,4 4 8 6,2826 0,0216 0,0432 0,1357042 0,27140832

6 Switch 2 132 264 4 8 6,2826 1,056 2,112 6,6344256 13,2688512

7 W. optimizer 1 132 132 4 8 6,2826 0,528 1,056 3,3172128 6,6344256

8 Extrator 1 50 50 4 8 6,2826 0,2 0,4 1,25652 2,51304
1484 5,9 11,9 37,303566 74,6071315 746,1 1492,1

Custo por KW
(Tarifa) 

Consumo em 
KW/h

Consumo em 
KW/h

4 horas 8 horas 6.2826 Mt (4 Horas) (8 Horas) 4 horas 8 horas 4h/20dias 8h/20dias
1 PC 3 65 195 4 8 6,2826 0,78 1,56 4,900428 9,800856
2 Monitor T. Screen 3 192 576 4 8 6,2826 2,304 4,608 14,47511 28,950221
3 Monitor nao  T. Screen 3 66 198 4 8 6,2826 0,792 1,584 4,975819 9,9516384
4 UPS 3 390 1170 4 8 6,2826 4,68 9,36 29,40257 58,805136
5 Carregador de Baterias 1 1000 1000 4 8 6,2826 4 8 25,1304 50,2608
6 AC 9000 BTU 1 900 900 24 24 6,2826 21,6 21,6 135,7042 135,70416

4039 214,5885 293,47281 4291,7697 5869,45622

Anexo 4c

CALCULOS DAS POTÊNCIAS (CARGAS) DO SISTEMA E CONSUMO MENSAL

CENTRO DE SAÚDE ROMÃO

CALCULOS DE POTENCIAS TOTAIS DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA

ORD Designação do Equipamento QTD
Potencia Unitaria

(Watts)
Potencia Total 
(Watts/hora)

Num. Horas de Consumo por 
dia

Custo Total Diario 
(mt)

Custo Total Mensal
(mt)

Potencia Total do Sistema Alimentado

Calculo de Potecia de Equipamentos para sistema Backup

ORD Designação do Equipamento QTD
Potencia Unitaria

(Watts/hora)
Potencia Total 
(Watts/hora)

Num. Horas de Consumo por 
dia

Custo Total Diario 
(mt)

Custo Total Mensal
(mt)

Potencia Total

Calculo de Potencia de Consumo para Equipamentos ligados directamente a rede electrica (Sem Backup)

Custo Total Diario 
(mt)

Custo Total Mensal
(mt)

Potencia Total

ORD Designação do Equipamento QTD
Potencia Unitaria

(Watts/hora)
Potencia Total 
(Watts/hora)

Num. Horas de Consumo por 
dia



DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA ELÉCTRICO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA 

ATRAVÉZ DE BATERIAS, EM CASO DE FALHA DO SISTEMA ELÉCTRICO CONVENCIONAL (REDE PÚBLICA) 

 

Havendo necessidade de se instalar um sistema de Baterias para oferecer uma autonomia do sistema 

informático, em caso de corte no fornecimento da Energia Eléctrica da EDM, faz se o dimensionamento 

abaixo para a montagem do sistema. 

1. Dados 

Carga total do sistema (Consumo a alimentar por hora) – 982.4Wh = 0.1 KW 

Tempo de Autonomia do sistema – 4 horas 

Tensão do sistema – 12V (Baterias Conectadas em paralelo) 

Capacidade de Baterias do Sistema (Por Unidade) – 200Ah 

 

2. Cálculos de Baterias 

 

Pensando que a Bateria tem um aproveitamento de 100% seria: 

  

12VCC X 200Ah = 2440 Wh 

 

 Rendimento da Bateria: As baterias não descarregam na totalidade (100%) da sua 

carga, pelo que devemos tomar como potência utilizável 50% da capacidade da Bateria. 

 

 Factor de Transformação: AS cargas disponíveis funcionam em corrente alternada, pelo 

qual necessitaremos de um Inversor para converter a Corrente Continua (CC) fornecida 

pelas Baterias, em Corrente Alternada (CA), e isto aumenta uma equação adicional de 

10% que se perde no processo de transformação. 

 

 Neste caso, tendo em conta que: 

 

Potência por hora                                                              : 982.4 Wh 

 

Rendimento de Baterias (50%)                                        : 1965 W 

 

Perdas do inversor (10%)                                                  : 2161 W 

 

 Cálculo de Baterias: 

 

2161W/12V = 180 Amp. 

 

180Amp X 4 horas = 720 Ah – Capacidade total do Banco de Baterias 



 

Figura 1_Imagem de uma Bateria Estacionária (Deep Cicle) 

 

 

 
 

 

Quer dizer que para obter uma autonomia de 4h de tempo, necessitaríamos um banco 

de Baterias de 720 Ah (Aproximadamente 800AH), e tendo em conta que teremos 

disponíveis Baterias de 200Ah por unidade, seria necessário instalar 08 Baterias de 

200Ah para alimentar o sistema por um período de 4 horas de tempo. 

 

3. Cálculo do Inversor 12/240V 

 

Tendo em conta a Carga máxima do sistema, que é 4739 Wh, necessitaríamos instalar um 

inversor 12V/240V de 5.0KW = 5000Watts. 

 

4. Cálculo do Carregador de Baterias - 12V 

 

Para seleccionar a capacidade do carregador de Baterias, deve se ter em consideração os 

seguintes dados; 

 Capacidade máxima do banco de Baterias – 800 Ah 

 Tensão do sistema CC – 12V (Baterias Ligadas em paralelo) 

 

5. Resumo dos Cálculos 

 

 Baterias: 08 unidades de 200Ah 

 Inversor: 1 Inversor 12V CC/240V CA de 5.0KW = 5000W. 

 Carregador de Baterias: Determinar na Base da capacidade do banco de Baterias de 800 

Ah. 

 

 



6. Lista de Equipamentos a Alimentar 

 

6.1 - Equipamentos Alimentados pela Energia fornecida a partir de Baterias (Conectadas ao 

Sistema Backup) 

 5 PC 

 4 Monitores T. Screen 

 5 UPS 

 5 Monitores Não T. Screen 

 1 AP 

 2 Switch 

 1 W. Optimizer 

 1 Extrator 

 

6.2 – Equipamentos Alimentados pela Energia da Rede Publica (Sem Backup) 

 3 PC 

 3 Monitores T. Screen 

 3 Monitores Não T. Screen 

 3 UPS 

 1 Carregador de Baterias 

 AC 12000 BTU 

 

  Sulemane Mane 

(Electrotécnico)i               

                                                           
i
 JEMBI HEALTH SISTEMS 



ORD Designação de Materiais Unid QTD
Custo unit. 

(MTs)
Custo Total 

(MTs)
1 Cabo PBMR 3X4mm2 Metro 350 142,00 49 700,00
2 Tomadas Monofasicas Triplas c/terra un 15 520,00 7 800,00
3 Tudos VD25 Metros 100 136,00 13 600,00
4 Curvas VD25 un 15 40,00 600,00
5 Abracadeiras Metalicas para tudo VD25 un 400 46,65 18 660,00
6 Uniao VD25 un 45 10,00 450,00
7 Buchas e Parafusos M6 un 500 2,00 1 000,00
8 Cintas Plasticas pacote 2 309,00 618,00
9 Quadro Electrico Exterior de 6 Modulos un 1 520,76 520,76
10 Disjuntor diferencial 32A un 2 1 628,17 3 256,34
11 Disjuntor monofasico 16A un 4 170,00 680,00
12 Cola PVC un 1 160,00 160,00
13 Caixas de Derivacão un 6 24,00 144,00

97 189,10

1 Electrodos de Terra un 6 435,00 2 610,00
2 Fio de Terra de Cobre Nu 16mm2 Metros 100 176,76 17 676,00
3 Abracadeiras para sistema de Terra un 1 91,50 91,50
4 Terminal de 16mm un 20 32,00 640,00
5 Terminal de 8mm un 20 20,00 400,00
6 Terminal de 6mm un 20 22,00 440,00

21 857,50

119 046,60
0,00

119 046,60

Soma  A+B

TOTAL GERAL 

RESUMO DOS CUSTO

IVA 17%

ANEXO 4e

MATERIAIS PARA INSTALACÃO ELÉCTRICA

SUBTOTAL - II

 MATERIAIS PARA SISTEMA DE TERRA DE PROTECCÃO
SUBTOTAL - I

CENTRO DE SAÚDE ROMÃO



Anexo 5: Projecto de instalação informática 
 
5a – Memória Descritiva do Projecto 
 
5b – Planta de Instalação da Rede Informática 
 
5c – Lista de Materiais para Instalação da Rede Informática 
 
5d – Lista de Equipamentos Informáticos 
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Anexo 5a 
MEMÓRIA DESCRITIVA 

 
1. Introdução  

A presente Memória Descritiva e Justificativa, bem como os desenhos e anexos, referem-se ao 

projecto da Instalação Informática no Centro de Saude Romão – Cidade de Maputo, no âmbito 

do projecto de implementação do Sistema de Seguimento Electrónico de Pacientes, pelo 

MINISTÉRIO DE SAÚDE, em parceria com a ONG JEMBI HEALTH SYSTEMS. Este documento tem 

como finalidade proceder a descrição da instalação que consistirá na montagem de calhas, 

cablagem e equipamento informático necessários para o funcionamento do sistema 

informático previsto no projecto. 

 
2. Compartimentacão 

O Centro de Saude Romão, conforme o mapa do Anexo 5b, é composto por Quatro blocos de 

Serviços, dos quais tem a seguinte compartimentação a saber: 

2.1 – Bloco Principal 

Sala de Consulta, Sala de Digitacão, Sala de PNCT, Farmácia, Armazém da Farmácia, Salas 

de Futuro Laboratório, Armazém da US, Sala de Tratamento, Sala de Colheita/Observação, 

Secretaria, Copa, Vestiário, UATS, Sala de Triagem de Adultos, Arquivo, Sala de Tosse, e 

Armazém/Depósito que será utilizado como a Sala de Comunicações/Servidor. 

2.2 – Bloco anexo de Pediatria 

Sala de Triagem de Pediatria e Paragem Única de CPN. 

2.3 – Bloco anexo de Medicina Preventiva 

Sala de Medicina Preventiva, Paragem Única de CCR e Pós-Parto, Vestiário/Sanitário, SAAJ 

e PF. 

2.4 – Bloco anexo de APSS 

Sala de Aconselhamento/APSS e Sala de Consulta. 
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3. Classificação de instalação de rede Informática 

 Uma rede local (LAN) será instalada de forma a permitir comunicação dos computadores 

ao sistema informático, de forma distribuída e centralizada. A topologia a ser instalada 

será de rede mista, ou rede de barramento de estrelas, é uma topologia de rede híbrida 

na qual redes de estrela são interconectadas por redes de barramento. [1] [2]. As redes 

mistas são hierárquicas e cada nó pode ter um número arbitrário de nós. 

 Cabo de rede Solid UTP Cat 6 a ser usado como back bone para a instalação da topologia 

mista. O sistema de cabeamento será instalado em conduta 30 mm, em 8 áreas pré-

abertas, onde o hardware do computador será instalado. As caudas do painel de remendo 

serão 0,5 m de comprimento e o equipamento de mesa de conexão Flyleads terá 2 m de 

comprimento. 

 

4. Identificação dos equipamentos, requisitos e os locais de instalação 

Com base no fluxo de atendimento ao paciente descrito no Anexo 3 foram identificados os 

sectores onde deverá ser instalado o Sistema de Seguimento Electrónico do Paciente e 

identificados os equipamentos necessários e os respectivos requisitos de instalação, conforme 

demonstrado na Tabela 1. 

Tabela 1 Lista dos equipamentos e requisitos de rede e energia 

Sector Equipamentos Requisitos de rede e energia 

Aceitação/Secretaria 1 computador 

1 UPS p/computador 

1 impressora PB A4 

1 barcode reader 

1 barcode printer  

2 tomadas de rede 

2 tomadas de energia 

 

Farmácia 1 computador 

1 UPS p/ computador 

1 barcode reader 

1 barcode printer 

2 tomadas de rede 

2 tomadas de energia 

Sala de Consulta 1 computador 1 tomada de rede 



MEMÖRIA DESCRITIVA PARA INSTALAÇãO DA REDE INFORMáTICA NO CENTRO DE SAúDE ROMãO 
 

1 UPS p/computador 

1 barcode reader 

1 tomada de energia 

Sala de Digitação NA 1 tomada de rede 

1 tomada de energia 

Sala de APSS 1 computador 

1 UPS p/computador 

1 barcode reader 

1 tomada de rede 

1 tomada de energia 

Sala de Consulta ao lado 

da APSS 

1 computador 

1 UPS p/computador 

1 barcode reader 

1 tomada de rede 

1 tomada de energia 

Sala de PNCT 1 computador 

1 UPS p/computador 

1 barcode reader 

1 tomadas de rede 

1 tomada de energia 

Sala de CPN 1 computador 

1 UPS p/computador 

1 barcode reader 

1 tomada de rede 

1 tomada de energia 

Sala de CCR 1 computador 

1 UPS p/computador 

1 barcode reader 

1 tomada de rede 

1 tomada de energia 

Total 8 computadores 

8 UPSs 8 barcode reader 

2 barcode printer 

1 impressora PB A4 

11 tomadas de rede 

11 tomadas de energia 

 

A sala de comunicação ou do servidor (server room) será o espaço de depósito existente no 

bloco principal conforme mostra a Figura 1. 

A sala de comunicações irá conter um rack de 24u onde será instalado o servidor de piloto, um 

switch de 24 portas de camada 3, 1 patch panel e brush panel, 1 UPS de servidores. De modo a 

expandir a ligação da rede LAN ao Bloco de APSS e aos Blocos de Pediatria e Medicina 
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Preventiva, deverá ser instalado dois switches adicionais de 8 portas, um na Sala de Consulta do 

Bloco Principal e outro na Sala de Medicina Preventiva, conforme demonstrado na Planta do 

Anexo 5b. 

 
Figure 1 Identificação do espaço da Sala de Comunicações 

Sendo assim, a Tabela 2 lista os equipamentos necessários para instalação da rede de dados e o 

servidor na unidade sanitária. 

Tabela 2 Lista de Equipamentos para Instalação de Rede de Dados 

Local/Sector Equipamento 

Sala de Comunicações (Depósito) 1 rack de 24u 

1 switch de layer 3 de 24 portas 

1 patch panel 

1 brush panel 

1 mini-server e 1 mini server de backup  

1 servidor principal (piloto) 

1 UPS de servidor e switch 

Sala de Consulta do Bloco Principal 1 switch de 8 portas 
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Sala de Medicina Preventiva 1 switch de 8 portas 

 

A sala de comunicações/servidor será utilizada igualmente para colocar o equipamento de 

power backup, de modo a garantir o funcionamento do sistema e da rede informática aquando 

do corte de corrente principal de energia. 

A Tabela 3 lista os equipamentos a serem instalados na sala de comunicações/servidor para 

power backup. 

Tabela 3 Lista de Equipamentos para Instalação de Powe Backup 

Local/Sector Equipamento 

Sala de Comunicações/Servidor 1 Grelha de Suporte /Segurança 

8 Baterias Deep cycle 200 Ah 

1 Inversor 

1 Charger 

 

A lista de materiais (cabos, tomadas, etc...) necessários para instalação da rede informática 

encontra-se em Anexo 5c e a lista de equipamentos informáticos e de power backup encontra-

se no Anexo 5d. 
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Anexo 5c - Lista equipamentos informáticos previstos

Unidade Sanitária CS Romão

Local Descrição Quant Observações
Sala servidor e power 
backup

Cabinet 24U 1

Mini server principal 1
Mini server backup 1
Central Server - pilot 1
Patch panel 24 portas 1
Patch brush panel 1
Switch 24 portas 1
UPS 1

Sistema Backup energia 1
Grelha de suporte / segurança 1
Baterias Deep cycle 200 Ah 8
Inversor 1
Charger 1

Extrator 1

Aceitação SIS Compact Station (with mouse and keyboard) 1
UPS 1
Impressora de etiquetas de códigos de barras 1
Leitor de códigos de barras 1

Farmácia SIS Compact Station (with mouse and keyboard) 1
UPS 1
Impressora de etiquetas de códigos de barras 1
Leitor de códigos de barras 1

Gabinete Consulta 1 
(Bloco Principal)

SIS Compact Station (with mouse and keyboard) 1

UPS 1
Leitor de códigos de barras 1
Switch 8 portas 1

Gabinete Consulta 2 
(Bloco Anexo APSS)

SIS Compact Station (with mouse and keyboard) 1

UPS 1
Leitor de códigos de barras 1

Gabinete CPN SIS Compact Station (with mouse and keyboard) 1
UPS 1
Leitor de códigos de barras 1

Gabinete CCR SIS Compact Station (with mouse and keyboard) 1
UPS 1
Leitor de códigos de barras 1
Switch 8 portas 1 a ser instalado no Gab. Medicina 

Preventiva

Gabinete APSS SIS Compact Station (with mouse and keyboard) 1
UPS 1
Leitor de códigos de barras 1

Gabinete PNCT /TB SIS Compact Station (with mouse and keyboard) 1
UPS 1
Leitor de códigos de barras 1



Anexo 5d - Lista de equipamentos informáticos previstos

Unidade Sanitária CS Romão

Local Descrição Quant. Observações
Sala Comunicações / Servidor Cabinet 24U 1

Mini server principal 1
Mini server backup 1
Main Server - Pilot 1
Patch panel 24 portas 1
Patch brush panel 1
Switch 24 portas 1
UPS 1

Sistema Backup energia 1
Grelha de suporte / segurança 1
Baterias Deep cycle 200 Ah 8
Inversor 1
Charger 1

Extrator 1

Aceitação/Recepção SIS Compact Station (with mouse, keyboard) 1
UPS 1
Impressora de etiquetas de códigos de barras 1
Leitor de códigos de barras 1

Farmácia SIS Compact Station (with mouse, keyboard) 1

UPS 1
Impressora de etiquetas de códigos de barras 1
Leitor de códigos de barras 1

Gabinete Consulta 1
(Bloco Principal)

SIS Compact Station (with mouse, keyboard) 1

UPS 1
Leitor de códigos de barras 1
Switch 8 portas 1

Gabinete Consulta 2
(Bloco Anexo APSS)

SIS Compact Station (with mouse, keyboard) 1

UPS 1
Leitor de códigos de barras 1

Gabinete CPN SIS Compact Station (with mouse, keyboard) 1

UPS 1
Leitor de códigos de barras 1

Gabinete CCR SIS Compact Station (with mouse, keyboard) 1

UPS 1
Leitor de códigos de barras 1
Switch 8 portas 1 Será instalado no Gabinete de 

Medicina Preventiva

Gabinete APSS SIS Compact Station (with mouse, keyboard) 1

UPS 1
Leitor de códigos de barras 1

Gabinete PNCT / TB SIS Compact Station (with mouse, keyboard) 1

UPS 1
Leitor de códigos de barras 1



Anexo 6: Cotações 
 

6a – Cotações de gradeamento 
 
6b –  
Outras 
 



ROQUE

SERVIÇOS, Lda Exmo Sr……………………..

Fabrico de fogões industriais a gâs e carvão, chamines e instalações de gâs

Fabrico e montagem de estruturas metalicas

Trabalhos em inôx - galvanizados ………………………………

Manutenção

Av. Josina Machel Q.12 - Machava Socimol Cotação

Cell: 849001054 / 842503219 N° 350/18

NUIT: 400377502

Quant. Designação Preço Unitário 

Romão centro de Saude

2 Psiquiatria e mental 2(duas) portas

de grade com 2.50m x 1.03m 10,632.50                      

2 Psiquiatria e mental 2 (duas) 

Fixação com barra por dentro

com 1.12m x 1.06m 5,800.00                        

2 Porta de entrada do carro falta

varões e reparar a outra que existe

1 Aceitação porta de grade com

2.01m x 0.78m

Basculante grade com 

0.99m x 0.88m

Pediatria e consulta pre natal

2 2(duas) janelas de grade 5,895.00                        

com 0.91m x 0.91m

2 2(duas) janelas de grade 4,390.00                        

com 0.91m x 0.32m

2 2(duas) portas de grade com 

0.91m x 2.10m 10,190.00                      

2 2(duas) janelas de grade com

1.31m x 0.91m 6,930.00                        

Porta que falta na entrada do

centro de Saude

2 2(duas) portas com 1.70m x 1.90m

Jembi

Maputo 11 De Maio de 2018

Morada     Maputo

6,350.00                                     

11,750.00                                   

9,875.00                                     

11,790.00                                   

8,780.00                                     

20,380.00                                   

13,860.00                                   

11,600.00                                   

Valor

21,265.00                                   

13,850.00                                   



Protecção do quadro electrico

Deslocação

Montagem

Sub Total………

Iva 17%........

Condições de Pagamento 70% adiantado Total……

Email: roqueconceicao1@gmail.com

roque.servicos@gmail.com

Roque Manuel da Conceição

Válidade de Cotação 15 Dias

Prazo de Entrega 15 Dias úteis

Atenciosamente

166,500.00                                 

28,305.00                                   

194,805.00                                 

10,000.00                                   

25,000.00                                   

2,000.00                                     

mailto:roque.servicos@gmail.com


ROQUE

SERVIÇOS, Lda Exmo Sr……………………..

Fabrico de fogões industriais a gâs e carvão, chamines e instalações de gâs

Fabrico e montagem de estruturas metalicas

Trabalhos em inôx - galvanizados ………………………………

Manutenção

Av. Josina Machel Q.12 - Machava Socimol Cotação

Cell: 849001054 / 842503219 N° 351/18

NUIT: 400377502

Quant. Designação Preço Unitário 

1 Gradeamento do tecto da farmacia

com 4.00m x 3.70m

1 Gradeamento do tecto da sala 

de consultas com 3.70m x 1.94m

1 Gradeamento do tecto da sala de 

digitação com 3.70m x 1.94m

1 Gradeamento do tecto da sala de

aceitação/digitação com 

2.21m x 1.78m

1 Gradeamento do tecto da sala de

Serviço com 2.00m x 3.00m

1 Gradeamento do tecto do bloco de 

pediatria com 10.53m x 4.74m

deslocação

Montagem

Sub Total………

Iva 17%........

Condições de Pagamento 70% adiantado Total……

Email: roqueconceicao1@gmail.com

roque.servicos@gmail.com

Jembi

Morada Maputo

Maputo 11 De Maio de 2018

10,000.00                                   

15,000.00                                   

41,350.00                                   

136,000.00                                 

27,650.00                                   

31,435.00                                   

31,435.00                                   

Valor

48,000.00                                   

Roque Manuel da Conceição

Válidade de Cotação 15 dias Dias

Prazo de Entrega 10 Dias úteis

Atenciosamente

340,870.00                                 

57,947.90                                   

398,817.90                                 

mailto:roque.servicos@gmail.com
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