
Grupo de SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO E 

INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA



Melhorar e expandir SESP, IDART, sistemas de saude 

communitaria; melhora de qualidade de dados

• Melhorar e expandir SESP, IDART, sistemas de saúde comunitária; melhora de 
qualidade de dados Expansão do EPTS/SESP nas US remanescentes apoiadas pelo 
PEPFAR.

• Implementar um piloto numa ou duas US não apoiadas pelo PEPFAR, com 
formação/apoio para a instalação, uso e manutenção do EPTS/SESP, incluindo 
técnicos de estatística através do MISAU CoAg.

• Manutenção e suporte do EPTS/SESP e iDART, incluindo desenvolvimento de 
relatórios e novos módulos.

• Harmonização de dados do SESP e iDART
• Centralização do SESP em 3 outras províncias (total 6 até o fim de 2021)
• Instalação do SESP a nível nacional
• Revisão da transferência de dados do EPTS/SESP Mozart para o INS



Melhorar e expandir SESP, IDART, sistemas de saude 

communitaria; melhora de qualidade de dados

• Revisão da transferência de dados do EPTS/SESP Mozart para o INS
• Continuar a apoiar o Helpdesk para resolver problemas com sistemas de informação
• Treinamento e capacitação do MISAU para manutenção/suporte de sistemas de 

informação / SESP/Melhoria de qualidade
• Atualização do hardware dos parceiros clínicos
• Apoiar a estratégia nacional de SIS em colaboração com o Fundo Global (considerar a 

inclusão de medicamentos de TB e malaria no iDART financiado pelo FG)
• Apoio para sistemas de saúde usando tecnologia movel em colaboração com o Fundo 

Global (desenvolvimento a ser financiado pelo FG) e participar no desenho da 
arquitetura desse sistema para assegurar ligacao com SESP

• Continuar o desenvolvimento da interoperabilidade entre sistemas informáticos em 
saúde



MR14 Monitoria e reporte da morbididade e 

mortalidade

• Melhorar o reporte padronizado de dados relacionados ao indicador TX_ML através da 
standardizacao do preenchimento da FM (secção de co-morbididade) e cartão de 
busca.

• Entrada de dados nas recepções das US (pré-requisito instalação de redes wifi)
• Sistema existente de autopsias verbais na comunidade (COMSA) pode ser fortalecido 

através de formação do staff e fortalecimento dos metodos usados para a coleção de 
dados. Mesmo assim, nesse momento existem dois sistemas de recolha de dados de 
autopsias verbais: SIS-H nos hospitais que envia informação no nível nacional para o 
eCRVS e o COMSA na comunidade. Esses dois sistemas precisam de ser alignados, 
financiando actividades de engajamento do Governo e outros stakeholders (incluir no 
CoAg do COP20 um revisão inicial de alinhamento e interoperabilidade).

• Maximizar o uso de dados, através da triangulação de dados disponíveis no ONS 
(Observatório Nacional de Saúde)

• Apoiar a expansão do AQD no SISMA (ferramentas do OMS) para diferentes níveis.



MR15 Implementar/Expandir vililancia no nivel do 

paciente (CBS) e identificadores unicos de 

paceintes em todas US.

• Revisar opcoes para o estabelecimento de um registro único 
de pacientes que pode ser usado em todos os servicos nas 
US; 

• Considerar  expansao do NUIC



Apoio tecnico ao sistema national de saude de 

Mocambique
- Apoio técnico ao DPC e ao Programa do HIV para SIS e relatórios do EPTS/SESP e 
desenvolvimento de requisitos para pilotar em US com apoio central.
- Continuação do apoio técnico para a implementação das politicas nacionais de HIV e 
TB; para EPTS/SESP através de visitas de supervisão
- Apoiar MISAU para o reporte trimestral para o OGAC e alinhamento de dados entre 
MISAU e PEPFAR
- Apoiar INS na gestão de dados e triangulação usando MozART e outras fontes
- Apoiar o desenvolvimento de um POP e indicadores semanais para o comité TARV e a 
monitoria semanal do comité TARV
- Apoiar o sistema de visitas de supervisão no nível central (tablets e manutenção de 
base de dados)
- Apoiar o programa de HIV na gestão de dados e analise de dados de pacientes e 
dados agregados usando a plataforma BI



ADQ

• Implementar uma ronda de eAQD em 55 US cada ano, 
apoiada pelo PEPFAR (MISAU e DPS CoAgs para pessoal do 
MISAU; parceiros para implementacao)

• Analizar apoio para incluir o modulo de eAQD no SISMA



Estabelecer acordos de partilha de dados entre o 

governo Mocambicano e o governo americano

• Reunioes e discussoes entre DPC e programas do MISAU 
junto com PEFPAR para estabelecer um MdE - a iniciar em 
2020


