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Declaração do Problema

 Sistemas paralelos para capturar 
informações de serviços de saúde, 
pesquisas e sistemas de vigilância 
resultam em: 
 Reduzido do uso de dados para monitorar 

programas, vigilância epidemiológica e 
alocação de recursos; e

 Habilidades limitadas para seguimento 
dos pacientes nos serviços de saúde 
dentro e entre unidades sanitárias.



Oportunidades e Soluções

 Integração de dados programáticos, 
de pesquisas e de vigilância a nível 
nacional
 Dashboards para mostrar dados para 

atendimento ao paciente, melhoria 
programática e alocação de recursos

 Integração dos dados dos serviços de 
saúde dentro e entre as unidades 
sanitárias
 Mensagens SMS automatizadas
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Proposta de COP18

 No COP18, existe a oportunidade de 
trabalhar com o MISAU e PEPFAR para 
desenvolver politicas para facilitar a 
integração de sistemas, incluindo:
 Melhorar o mecanismo de acesso à dados 

em todos os serviços de saúde e em 
todos os níveis do sistema de saúde;

 Recolha electrónica de dados; e

 Troca de dados entre unidades sanitárias.



Proposta de COP18:  
SIS Integrado (Nacional)

Registos

OpenMRS/iBLIS do 
Nível da U.S.

Observatório Nacional 
de Saúde

Testagem 
Comunitária Pesquisas e 

Vigilância

Processos de 
Pacientes

District-level
SIS-MA

Tr
oc

a 
de

 D
ad

os

CommCare do Nível 
da Comunidade



OpenMRS

OB/GYN

HIS C&T

Pós-Parto

Farmácia

CCS

CPN

PF

CCR

Maternidade

Proposta de COP18: 
SIS Integrado (Unidade Sanitária)
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Proposta de COP18: 
Mensagens SMS Automatizadas

 Ligação de testagem 
comunitária de HIV e 
serviços de cuidados e  
tratamento;

 Suporte ao tratamento
através de SMS de 
lembretes e de adesão;

 Retenção aos cuidados 
através de lembretes de 
visitas clinicas; e

 Supressão viral através de 
notificações de resultados 
de laboratório.
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Impacto

 A integração de SIS a todos os níveis tem o 
potencial para melhorar:
 Uso de dados para monitoria programática e 

vigilância epidemiológica;

 Sistemas electrónicos para seguimento dos 
pacientes entre serviços de saúde e entre as 
unidades sanitárias; e

 Disponibilidade imediata de dados para 
cuidados ao paciente, incluindo dados de 
retenção e supressão viral.


