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Contexto 
 
Nas duas últimas décadas, Moçambique alcançou um progresso tanto na melhoria dos re-

sultados de saúde como na eficiência das despesas. Estes avanços resultaram num melhor 
acesso aos serviços de saúde e intervenções de base comunitária, bem como numa maior 
procura por cuidados e melhorias noutros elementos determinantes da saúde. No entanto, os 
resultados têm sido desiguais, particularmente nas áreas rurais e os quintis mais pobres e, 
principalmente, para as mulheres e crianças. Sessenta e dois por cento das mortes em 2015 
foram associadas a doenças transmissíveis, maternas, neonatais e nutricionais. Os indica-
dores de resultados de saúde que continuam abaixo de outros países na região e mostram 
sinais mínimos de melhoria incluem: a percentagem de mulheres cujas necessidades de 
contraceptivos modernos são satisfeitas; taxas de mortalidade neonatal; a percentagem de 
nascimentos com atendentes qualificados; e prevalência de desnutrição aguda. A malária 
ainda contribui para 35% da mortalidade infantil. Alta fecundidade, particularmente entre ado-
lescentes, também está associada a maior mortalidade materna e redução do potencial para 
uma transição demográfica. Estes desafios estão relacionados com a qualidade inadequado 
dos cuidados, particularmente a nível primário. As competências dos provedores são limita-
das, a adesão às diretrizes clínicas é inadequada, a densidade dos profissionais de saúde 
proporcionalmente a população é baixa e faltam infra-estrutura básica e medicamentos em 
muitas unidades sanitárias, especialmente do nível primario.
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Contexto 
 

AGENTES POLIVALENTES ELEMENTARES - APEs ajudam a criar 
uma ponte para a melhoria do acesso e a continuidade dos cuida-
dos para comunidades de difícil acesso, mas a sua cobertura e ca-
pacidades limitadas inibem os mecanismos de aumento da procura 
e o acesso a serviços e informações básicas. Em termos de finan-
ciamento, o nível de despesas de saúde per capita de Moçambique 
fica aquém das médias sub-regionais e regionais. Comparações 
entre países também destacam que Moçambique poderia alcançar 
mais com duas despesas atuais. No contexto das pressões fiscais, 
o aumento da eficiência e a proteção das despesas em prol dos 
pobres para o desenvolvimento humano são fundamentais.
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Descrição

Programa de  
Fortalecimentos  
de Cuidados 
de Saúde 
Primários 

Objectivo: Melhorar a utilização e a qualidade dos serviços de saúde reprodutiva, materna,  
infantil do adolescente e de nutrição, particularmente em áreas carenciadas.
O Governo respondeu ao contexto acima através do seu Caso de Investimento (CI), de cinco 
anos, para os serviços de saúde Reprodutiva, Materna, Neonatal, Infantil, do Adolescente 
e de Nutrição (SRMNCA-N), aprovado em abril de 2017. O CI visa canalizar financiamento 
para investimentos de alto impacto, concentrando-se em grupos-alvo e, ao mesmo tempo, 
fortalecendo o sistema nacional de saúde. O Programa-para-Resultados de Fortalecimento 
dos Cuidados de Saúde Primários em Moçambique co-financia o CI.
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Parceiros
O Programa é co-financiado pelo Mecanismo de Financiamento Global (GFF), pelo Canadá, 
os Países Baixos, o Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido 
e pela Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, além do Ban-
co Mundial e do Governo de Moçambique. É administrado pelo Banco Mundial como um 
Programa para Resultados, o que significa que não financia inputs específicos. É desem-
bolsado com base na realização das metas anuais mutuamente acordadas pelo Governo, 
associadas a 12 Indicadores Vinculados ao Desembolso, e canalizado pelos sistemas do 
Governo para o setor.  

AS ATIVIDADES ESPECÍFICAS 
CONCENTRAM-SE EM TRÊS ÁREAS TEMÁTICAS DO CI:

• melhoria da cobertura, 
acesso e qualidade 
dos serviços de saúde 
de atenção primária, 
incluindo intervenções de 
oferta e procura de alto 
impacto, com foco em 
áreas desfavorecidas;  

• fortalecimento do 
sistema de saúde para 
melhor administração, 
sustentabilidade 
financeira, eficiência 
e equidade de gastos, 
capacidade de responder 
aos assuntos de género 
na prestação de serviços, 
juntamente com melhoria 
dos sistemas de Registro 
Civil e Estatísticas Vitais; 

• capacitar o Ministério 
da Saúde (MISAU) para 
gerir de forma eficiente 
a implementação do CI, 
por meio de atividades 
de assistência técnica, 
desenvolvimento 
de capacidade, 
monitorização e 
avaliação (M & A) 
e coordenação de 
parceiros de saúde.
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Enunciado do problema:
• MONITORIZAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES 

SANITÁRIAS (US): Para melhorar a qualidade dos cuidados, o Governo está a implementar 
os Cartões de Desempenho (balanced scorecards - ferramenta de avaliação) em centros 
de saúde e hospitais distritais. As avaliações do Cartão de Desempenho estão ligadas ao 
desenvolvimento de planos de ação para abordar lacunas identificadas, alocações financei-
ras baseadas no desempenho, bolsas de prontidão, e mais supervisão estratégica e apoio 
das autoridades provinciais e distritais (DPS e SDSGAS). Este processo foi testado no ano 
passado, e a avaliação foi realizado em base do em papel, sendo depois digitalizada com 
recurso ao Excel, tornando-o incómodo e propenso a erros. Este ano, há uma necessidade 
urgente de desenvolver um sistema automatizado de coleta e gerenciamento de dados para 
que as ferramentas do Cartão de Desempenho possam ser utilizadas de forma eficiente para 
melhorar a qualidade do serviço, idealmente, com integração / interoperabilidade com o SIS-
MA (o sistema de informações de saúde do Governo), obtendo outras variáveis para análise 
e comparação,  provando a capacidade de meios mais ágeis de visualização de resultados, 
para diferentes níveis de tomadores de decisão (US, distrito, provincial, central, parceiros, 
sociedade civil, etc.). A forma como as Alocações Baseadas no Desempenho, baseadas 
nos resultados dos Cartões de Desempenho nas US, são feitas por/para as US devem ser 
acordadas com seu Comité de Co-Gestão (envolvendo os membros da comunidade), sendo 
necessário que este processo seja transparente.

• ENVOLVIMENTO DOS CIDADÃOS (CRIANDO ESPAÇOS PARA OS UTILIZADORES EX-
PRESSAREM PREOCUPAÇÕES E RESOLVEREM PROBLEMAS COM PROVEDORES/
TOMADORES DE DECISÃO): Em conjunto com a implementação de Cartões de Desem-
penho em centros de saúde, as consultas comunitárias também foram testadas usando o 
Cartão de Pontuação Comunitária (CPC), adaptado de várias organizações da sociedade 

O teu desafio
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civil que têm vindo a aplicar ferramentas semelhantes em Moçambique. Esta intervenção en-
volve a aplicação de um CPC com utilizadores (gerais e grupos focais especificamente para 
a Saúde Materna e Infantil), uma interface com provedores e o desenvolvimento coletivo de 
planos de ação e advocacia. O objetivo é o de criar uma plataforma para que os membros 
da comunidade expressem as suas preocupações, participem da resolução de problemas e 
facilitem o diálogo sobre questões de saúde e qualidade de atendimento. Os dados do ex-
ercício piloto também foram coletados manualmente, dificultando a consolidação, a análise 
e a partilha. A implementação será subcontratada pelo MISAU a uma ONG ou consórcio de 
ONGs este ano, uma vez que existe uma necessidade de intermediação independente e 
uma necessidade de pagar facilitadores comunitários fora do sistema. No entanto, isso pode 
ser caro e levanta questões de sustentabilidade.

• REFORÇO DOS MECANISMOS DE TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES: Há também fra-
gilidades amplas nos mecanismos de reparação de reclamações no sistema de saúde para 
lidar formalmente com as queixas do público. Os mecanismos atuais (caixas de reclamações 
e sugestões, satisfatometros, linhas verdes) são inadequados e subutilizados, e os mecanis-
mos de acompanhamento são, frequentemente, complicados ou não sistemáticos.

• MELHORAR A PROMOÇÃO DA SAÚDE E COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA COMPORTA-
MENTAL: As autoridades de saúde centrais, provinciais e distritais, bem como ONGs, mui-
tas vezes, envolvem-se numa variedade de actividades de promoção da saúde (campanhas, 
brigadas móveis, palestras comunitárias, spots de radio, etc.), visando aumentar o acesso a 
informação e promoção de mudanças comportamentais. No entanto, há uma falta de abor-
dagens sistemáticas e comprovadas para que a comunicação tenha mais impacto e seja 
direcionada, especialmente para públicos-chave (por exemplo, adolescentes). Avaliações de 
campanhas de comunicação por empresas podem ser extremamente caras.

• SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA NAS ESCOLAS: Este ano, o MISAU tem de desen-
volver um sistema de M&A para as escolas secundárias, para acompanhar a expansão dos 
serviços de saúde sexual e reprodutiva (SSR) (informação e métodos contraceptivos). Ac-
tualmente, não existe uma forma de monitorar sistematicamente as visitas dos profissionais 
de saúde às escolas para fornecer esses serviços e os consequentes referencias as US/
SAAJ (Serviços Amigos dos Adolescentes e Jovens).



Beneficiários:
• As propostas de protótipos vencedores ou seleccionados podem vir a ser apoiadas pelo 

Programa se for relevante para responder a obstáculos para o alcance de resultados, e se 
o Governo estiver convencido do seu valor.

• Outros parceiros também serão convidados para apreciar as propostas. 
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Partes Interessadas
• Utilizadores do sistema público de cuidados de saúde primários de Moçambique, particu-

larmente utilizadores de serviços de saúde reprodutiva, materna, infantil, do adolescente, e 
de nutrição, e utilizadores em áreas carenciadas.
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