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RESUMO EXECUTIVO 
 
No presente documento apresenta-se a Proposta de Plano Desenvolvimento da Rede Sanitária Primária 
do Município de Maputo 2014-2023 elaborada pela equipa técnica externa de Medicus Mundi de 
Catalunha para o Conselho Municipal de Maputo e com financiamento do Ajuntament de Barcelona, 
Espanha. 
 
Desde o ponto de vista metodológico a  Proposta de Plano teve dois pontos de partida:  
 

� Os planos de desenvolvimento provinciais realizados em anos recentes pelo Ministério de Saúde 
de Angola e que serviram como modelo metodológico;  

� O mapa sanitário da rede sanitária dos níveis primário e secundário da Cidade de Maputo 
realizado a princípios de 2013 pelo Conselho Municipal, igualmente com apoio de Medicus 
Mundi de Catalunha e financiamento do Ajuntament de Barcelona. 

 
Na elaboração desta Proposta de Plano participaram ativamente representantes dos dos serviços de 
saúde dos distritos municipais de Maputo, da maioria das unidades sanitárias e do Pelouro de Saúde e 
Ação Social. Organizaram-se dois seminários em Maputo (Agosto e Setembro 2013) cada um de vários 
dias de duração e realizou-se um inquérito sobre as necessidades sentidas pelos representantes das 
unidades sanitárias em relação às três grandes áreas de investimento que mais incidem sobre qualquer 
plano de desenvolvimento sanitário, nomeadamente as necessidades em termos de infraestruturas e 
instalações, as necessidades de formação técnica de recursos humanos; e as necessidades em termos 
de equipamentos (médicos, mobiliário e transporte). Para além destes assuntos, nos seminários dedicou-
se boa parte do escasso tempo disponível a analisar como garantir um sistema de Direção-gestão-
administração que progressivamente possa gerar todas as informações necessárias, otimizar a alocação 
de recursos e monitorizar e avaliar os progressos conseguidos ao longo do decênio.  
 
Apesar da metodología participativa utilizada durante o processo e particularmente durante os 
seminários, os participantes nos mesmos,apenas tinham capacidade decisória. Junto com isto, não havia 
informação sobre a disponibilidade de recursos. Não há que esquecer que a transferência das 
competências para desde o Governo Provincial para o Conselho Municipal está ainda a ser 
operacionalizada, até fevereiro de 2014. 
 
Antes de descrever a Proposta de Plano de Desenvolvimento da Rede Primária do Município de Maputo 
para o decênio 2014-2023, que é apresentada nas páginas seguintes, devem ser destacados alguns 
elementos de ordem metodológico e conceitual, que são transversais a toda a Proposta: 
 
Desde o ponto de vista metodológico este documento não pode, nem deveria, ser considerado um Plano 
de Desenvolvimento, mas sim uma proposta do mesmo, já que todo Plano deve cumprir as seguintes 
condições mínimas: 
  

� Deve ter Objetivos precisos, quantificados e alcançáveis; 
� Deve ter o Marco temporal de referencia, um prazo ou período de execução; 
� Deve ter descritos os Meios/Recursos, necessários para alcançar os objetivos; 
� Deve ter definidos os mecanismos de priorização para a utilização dos recursos; 
� Deve ter definidas as estratégias para atingir os objetivos; 
� Deve ter definidas as modalidades e ferramentas para a monitoria e avaliação (M&A). 

 
De todos os anteriores elementos, a equipa técnica, apenas dispõe de concreção sobre o critério 
temporal (prazo). O período global indicado pelo Conselho Municipal de Maputo para o Plano é o decênio 
2014-2023, mas não foram definidas as metas, nem diferenciadas por ano, biênio, ou quinquênio. 
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Por outra parte, a equipa técnica não teve orientações em relação a se a consecução dos 
objetivo/resultados previstos é para o conjunto das componentes ou para uma parte das memas das 
componentes, assim como se estes devem ser atingidos de forma lineal ou diferenciados.  
 
Finalmente, o Conselho Municipal de Maputo não dispõe de um Plano de Investimento Público. O Plano 
de Investimento é um elemento essencial para o desenho de Plano da Rede, já que indica as “diretrizes” 
do investimento para períodos concretos (por exemplo, 10 anos), pelo que, desde uma perspetiva 
metodológica, a ausência de um Plano Financeiro dificulta, em realidade torna impossível, a Elaboração 
de um Plano para 10 anos. 
 
A equipa técnica considera que os elementos acima descritos estão associados ao contexto atual e global 
do Conselho Municipal, em processo recente de transferência, no qual devem ser analisadas e 
“apropriadas” muitas das componentes que intervêm no complexo processo de prestação de serviços e 
cuidado de saúde a população. Por tanto este documento dever analisado neste contexto e entendido 
como uma oportunidade de avançar no processo de reflexão. 
 
Assim sendo, a equipa técnica considera que este documento deve ser entendido como uma 
aproximação ao Plano, uma Proposta de Plano (Cenários), que aporta informações relevantes e análises 
de situações diversas, aprofundadas e partilhadas com os “intervenientes chave” do processo, assim 
como ferramentas metodológicas apropriadas para continuar com a reflexão e permitir que o CMM 
disponha de um Plano de Desenvolvimento da Rede Sanitária Primária do Município de Maputo para o 
decênio 2014-2023. 
 
Os aspecrtos mais destacados da proposta resumem-se em:  
 

• Tomando os limites superiores de população e raios de zonas de influência direta, a rede atual 
de centros de saúde é suficiente para abranger todo o território do Município e toda a população 
até 2023, sempre que se possa reconstruir o CS de Chiango; 

 
• O sistema de organização-informação está numa fase muito incipiente e apenas fornece 

algumas das informações necessárias para garantir a ótima utilização dos recursos. Os modelos 
de direção, gestão e administração que garantem o melhor rácio de custo-benefício e os 
mecanismos para o seu seguimento são escassos ou inexistentes Também não parecem existir 
mecanismos de informação suficientemente adequados para poder explicar estes assuntos tão 
complexos à população; 

 
• É necessário analisar em profundidade a carga de trabalho dos profissionais e rever qual seria o 

numero necessário para prestar serviços e cuidados de saúde de qualidade à população em 
cada tipo de unidade, para o qual é fundamental elevar o nível de qualificação dos profissionais, 
apostando pela incorporação de quadros de nível médio e superior; 

 
• Os serviços devem contar com equipamentos suficientes e em condições de funcionalidade, com 

destaque para os transportes. Neste sentido é fundamental garantir a manutenção de rotina (tal 
como nas infraestruturas) e devem ser reforçados os serviços municipais ou constituir equipas 
distritais ou interdistritais para o efeito.  

 
A Proposta de Plano apresentada baseia-se na definição de três grandes resultados:  
 

� Que, ao fim do período abrangido (2014-2023), existam infraestruturas e instalações suficientes, 
disponíveis e acessíveis para a prestação de Cuidados Primários de Saúde (CPS) à população 
do Município de Maputo, o que já está conseguido se são considerados os limites máximos 
estabelecidos na normativa vigente, mas que deve ser analisado se este é o critério que se deve 
ou quer seguir no futuro; 
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� Que os Centros de Saúde (CSs) do Município de Maputo, incluindo o Centro de Saúde de 
Chiango, estejam em condições de prestar Cuidados Primários de Saúde à população do 
Município de Maputo; 

� Que os Centros de Saúde (CSs) do Município de Maputo, incluindo o CS de Chiango, 
disponham dos recursos (humanos, materiais e financeiros) necessários para prestar Cuidados 
Primários de Saúde à população do Município de Maputo; 

� Que as funções de direção, gestão e administração sejam realizadas de forma eficiente para o 
cumprimento dos anteriores resultados.  

 
Para a consecução dos anteriores resultados, a equipa técnica externa, contratada por Medicus Mundi 
para apoiar ao Conselho Municipal de Maputo na elaboração do Plano de Desenvolvimento, propõe três 
eixos estratégicos: 
 

� Na componente de infraestruturas: Recuperar e/ou ampliar ( diferente de extender, considerada 
como acrescentar o espaço físico ) a rede de CSs; 

� Na componente de prestação de serviços: Garantir os Recursos Humanos, e os equipamentos 
necessários, adaptados às mudanças dos perfis epidemiológicos e socioeconômicos do 
Município; 

� Como componente transversal: Que existam ferramentas que permitam realizar as funções de 
direção, gestão e administração, de forma eficiente. 

 
Ao longo do documento são descritos múltiplos aspetos que fundamentam as anteriores propostas, tendo 
como bases os seguintes critérios: 
 

� Situação atual da rede, cuja principal fonte informação foi o Mapa Sanitário da Cidade de 
Maputo (a seguir Mapa), elaborado no ano 2013; 

� Comparativa da situação atual com a normativa de caracterização e funções das USs, Diploma 
Ministerial 127/2002; 

� A identificação de necessidades (de tipo quick and dirty) da Rede Primária, realizada durante os 
meses de Agosto e Setembro de 2013, pelos responsáveis do Pelouro e da Direção de Saúde e 
Ação Social do Município de Maputo, assim como pelos responsáveis das USs e dos Distritos  

 
Devido à fase atual de transferência de competências em matéria de saúde, na qual se encontra o 
Conselho Municipal de Maputo, esta Proposta de Plano não contempla o gasto corrente. Não foi possível 
obter informação discriminada para o nível primário, já que os recursos financeiros ainda não foram 
transferidos desde a Direção de Saúde da Cidade de Maputo (DCSM), pelo que o custeio desta 
componente tornou-se impossível. No entanto, e apesar desta dificuldade, na seção de funcionamento 
aporta-se alguma informação relativa aos custos de gasto corrente da DCSM (salários, manutenção de 
rotina, custos de medicamentos e insumos, etc.), realizados durante o ano 2012. 
 
A seguir apresenta-se o resumo de custos para investimentos, com base na informação disponível até o 
momento atual, informação que foi incorporada à f Ferramenta para desenvolvimento de redes (FEDERE) 
utilizada para a elaboração das diferentes tabelas da Proposta do Plano. Salientar que sempre que sejam 
incorporadas novas informações (dados, custos, etc.) no FEDERE, os montantes parciais ou totais de 
cada uma das componentes serão automaticamente atualizados e consequentemente o montante Global 
da Proposta do Plano. 
 
Por custo de investimento entendem-se os gastos na aquisição de bens capitais e de formação de 
Recursos Humanos. Como já indicado acima, esta Proposta de Custos não contempla as rubricas de 
bens e serviços e remuneração/salários dos trabalhadores. 
 
O custo total previsto para todo o decênio é de 519.728.395 Meticais.  
 
A percentagem de custo, dos dois primeiros biênios do período 2014-2023, representa o 65,61% do total 
de custo previsto. 
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Quanto ao custo do investimento médio por habitante, nas estimativas de população projetada pelo INE 
para cada biênio, observa-se que é maior durante o primeiro biênio (2014-2015) com 87,23 Meticais por 
habitante e ano. Este valor vai diminuindo ao longo do decênio, até atingir o valor de 21,24 Meticais por 
habitante e ano, no ultimo biênio (2022-2023). 
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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
Previo, á descrição dos elementos chave que caracterizam a elaboração do presente trabalho, apresenta-
se um brevíssimo resumo da caracterização da cidade de Maputo. 
 
Moçambique está divido em 11 províncias: no norte as províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula; 
no centro, Zambézia, Tête, Manica e Sofala, e no sul, Inhambane, Gaza, Maputo e Maputo Cidade. Cada 
província está dividida em distritos e Municípios. Moçambique conta com um total de 150 distritos e 43 
municípios. 
 
Maputo está situada no extremo sul do País e ocupa, segundo os dados do Centro de Cartografia, uma 
superfície de 346 Km2, incluindo os distritos municipais de Katembe e da Ilha de Inhaca (Kanyaka). Tem 
sete distritos municipais e 73 bairros. Maputo limita no oeste com o vale do rio Infulene, que o separa do 
município de Matola, a leste com o oceano Índico, no sul com o distrito de Matutuine e no norte com o 
distrito de Marracuene. Ë a capital administrativa, política, econômica e cultural do País. Concentra 
aproximadamente o 40 % da população urbana de Moçambique e representa um 20,2 % do PIB 
Nacional. 
 
Desde o ano 1997, a República de Moçambique encontra-se em um processo de descentralização, 
consistente na transferência de funções e competências dos órgãos centrais do Estado para as 
autarquias locais (municípios). Com a aprovação da Lei 2/97 de 18 de Fevereiro, foram criadas as 
autarquias locais (os conselhos municipais), consideradas como as unidades básicas de gestão 
municipal, às quais se atribuíram, entre outras, as seguintes funções: (i) desenvolvimento econômico e 
social; (ii) proteção do médio ambiente, saneamento do médio e promoção da qualidade de vida; (iii) 
saúde; (iv) educação; (v) cultura; (vi) urbanismo, construção e vivenda. 
 
Com data 21 de Dezembro de 2009 assinou-se o “Acordo de transferências de funções e competências 
do Sector da saúde para a autarquia local de Maputo”, no qual se estabeleceu o processo de 
transferência de funções do Sector da Saúde desde o Governo da Cidade de Maputo, particularmente 
desde a Direção de Saúde da Cidade de Maputo (DCSM) ao Pelouro de Saúde e Acão Social do 
Conselho Municipal de Maputo (CMM). Neste acordo são identificadas, entre outras, as seguintes 
competências: 
 

1. Garantir a gestão corrente das Unidades de saúde (USs) do nível primário, garantindo que 
sejam providenciados todos os componentes dos Cuidados Primários de Saúde (CPS);  
2. Providenciar uma valoração e realizar propostas para o desenvolvimento da rede de atenção 
primária de saúde na área geográfica do Município de Maputo;  
3. Proceder à gestão corrente das estruturas dos centros de saúde da rede primária;  
4. Participar, realizar propostas e providenciar uma valoração sobre os objetivos á atingir para 
cada um dos programes de saúde, as competências dos quais sejam transferidas; 
5. Proporcionar a gestão corrente na área geográfica da autarquia de Maputo e dos sistemas de 
referência desde os níveis primários aos níveis superiores. 

 
Ao 15 de Fevereiro do ano 2013 foi assinado o “Memorando de procedimentos de execução e 
materialização do acordo de transferência de funções e competência do sector de saúde para a autarquia 
loção de Maputo” documento no qual se descrevem os aspetos fundamentais da transferência das 
competências, tais como os elementos transferidos, que foram os seguintes: 
 

• Os Recursos Humanos do Departamento de Saúde Pública e da prática totalidade dos Centros 
de Saúde CSs (26) e das 3 morgues, de dois hospitais gerais (HG ) e do Hospital Central (HC)  

• O patrimônio móvel do Departamento de Saúde Pública, dos distritos, CSs e morgues; 
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• O patrimônio imóvel dos CSs a exceção do Depósito de vacinas e do Departamento de Saúde 
Pública e os CS Tribunal e Porto (os quais não pertencem a DCSM); Os recursos financeiros 
(Orçamento): Bens e serviços e Subsídios de Funeral de todos os CSs, Morgues e 
Departamento de Saúde Pública, mais as despesas de pessoal dos CSs de Katembe e Inhaca. 

 
Do anterior deduz-se que o CMM está em um momento chave, e frente a um modelo determinado, em 
que os Órgãos Locais do Estado assumem progressivamente mais competências e recebem recursos, 
incluindo fundos para investimentos (no caso do Município de Maputo ainda não transferidos), o que torna 
mais complexa a elaboração de planos coerentes que orientem as intervenções de reconstrução da rede 
de serviços assim como incrementa a necessidade urgente de coordenação e homogeneização dos 
planos e dos modelos de financiamento e gestão dos serviços de saúde. Assim sendo é fundamental, 
mesmo que aproximadamente, identificar umas necessidades de base, sobre as quais acrescentarem os 
investimentos. Entende-se que devem ser estimados os custos adicionais em pessoal mais qualificado, 
manutenção de instalações e equipamento, e despesas operacionais gerais, que deverão ser suportados 
a seguir a um investimento de vulto. 
 
Ciente da importância da responsabilidade assumida pelo Conselho Municipal foi considerado como 
prioritário a elaboração de um Plano Estratégico do Sector da Saúde da Cidade de Maputo, solicitando 
para o efeito o apoio da Organização Não Governamental (ONG) Medicus Mundi (MM). Em base a esta 
parceria entre o Conselho Municipal e MM, foi desenhado o projeto “Aumento da capacidade institucional 
do Conselho Municipal de Maputo (CMM) e da sua Direção de Serviços Municipal de Saúde e Acção 
Social (DSMSAS)”, que lidera o processo. O referido projeto está sendo executado em parceria com MM 
e conta com financiamento do Ajuntament (Conselho Municipal) de Barcelona (Espanha). 
 
O referido projeto têm como finalidade “O reforço dos processos de planificação e gestão sanitária como 
o elemento central para consolidar a correta e efetiva transferência de competências do Ministério da 
Saúde (MISAU) e do Governo da Cidade de Maputo ao Conselho Municipal de Maputo (CMM)”. 
 
Este reforço atingir-se-á mediante a consecução de três resultados:  
 

� O aumento da informação sobre a rede sanitária do Município de Maputo;  
� A planificação da expansão e estruturação da rede sanitária do Município;  
� A Elaboração da planificação estratégica do sector da saúde 2014-2019.  

 
Estes três resultados, concretizar-se-ão mediante a elaboração de três produtos, nomeadamente: 
  

� Mapa Sanitário (Mapa) do Município de Maputo;  
� Plano de Desenvolvimento da rede Sanitária de Maputo (PDRSM); 
� Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de Maputo;  

 
Durante os meses de Fevereiro e Junho de 2013 foi elaborado o Mapa Sanitário do Município de Maputo, 
que incluía o nível primário e secundário, e cuja versão final foi entregue ao Pelouro da Saúde e Ação 
Social (PSAS) do Conselho no mês de novembro de 2013 
 
O presente documento faz referência ao segundo produto: O Plano de Desenvolvimento da Rede 
Sanitária Primária do Município de Maputo (a seguir Plano). 
 
O Plano não se debruça sobre problemas de saúde e a forma de enfrentá-los, antes bem é entendido 
como um exercício de previsão da expansão ou ampliação e melhora da rede sanitária e estruturação dos 
serviços que esta deveria oferecer, bem como do cálculo dos recursos necessários para fazê-lo: 
 

� Previsão da expansão da rede sanitária; 
� Estruturação dos serviços que deveria oferecer; 
� Estimação dos recursos necessários para fazê-lo. 
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A Proposta de Plano que está a ser apresentado inclui uma descrição da rede primaria atual nos seus 
aspetos físicos, organizacionais e funcionais, bem como o desenho e a composição da rede futura em 
termos de três elementos essências; infraestruturas, RHS, equipamentos e mobiliário, assim como 
algumas propostas organizacionais que permitam prestar serviços e cuidados de saúde de qualidade á 
população atual e futura (até 2023) do Município de Maputo. 
 
O documento estrutura-se em cinco partes diferenciadas, nomeadamente:  
 

� A primeira: apresentam-se algumas considerações prévias, tais como os antecedentes, a 
metodologia utilizada, a organização do trabalho, a estrutura da Proposta do Plano, etc.;  

� Na segunda: apresenta-se a situação das infraestruturas;  
� Na terceira apresenta-se a situação dos Recursos Humanos; 
� Na quarta apresenta-se a situação do funcionamento; 
� Na quinta apresentam-se as conclusões e as recomendações; 
� No fim do documento apresentam-se a bibliografia, e os anexos. 
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1.2 O CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO NO SERVIÇO NACIONAL DE 
SAÚDE  
 
Neste capítulo são tratados alguns dos aspetos que, ao parecer da equipa técnica, são centrais para 
caracterizar as estruturas de direção e gestão dos Serviços de Saúde na Cidade e no Município de 
Maputo. Começa-se por identificar, de forma breve, alguns elementos de caráter geral, relativos à 
caracterização do Serviço Nacional de Saúde (SNS), ao nível Central, Provincial e Municipal, assim como 
ao processo de descentralização dos órgãos centrais do Estado.  
 
 
1.2.1 O Serviço Nacional de Saúde (SNS)  
 
O SNS, dependente do Ministério da Saúde (MISAU), foi criado por lei no ano 1991.(lei 25/91 de 31 de 
Dezembro). Nos diferentes artigos a lei desenvolve os aspetos chave do SNS, tais como: composição, 
objetivos, funções, organização e níveis de atenção sanitária, características técnicas e funções 
específicas, gestão e outras formas de colaboração, patrimônio, pessoal. Na citada lei indica-se que o 
Ministro da Saúde aprovaria, através de Decretos Ministeriais, as características técnicas e as funções 
específicas de cada tipo de instituições do SNS. No mesmo dia foi publicada a lei 26/91 que autoriza a 
prestação de cuidados de saúde por pessoas singulares (privadas). 
 
O decreto Presidencial 11/95 define os objetivos, atribuições e competências do Ministério da Saúde, nos 
diferentes âmbitos. O Ministério da Saúde (MISAU) é considerado nesta lei como o “Órgão Central do 
Aparelho do Estado responsável pela aplicação da Política de Saúde nos domínios públicos, privado e 
comunitário”, sendo durante anos a única instituição responsável da mesma. 
 
 
1.2.2 Organização e funcionamento atual do SNS na Cidade de Maputo 
 
Na área/região geográfica da “Cidade de Maputo” coexistem duas instituições ou estruturas de gestão, 
responsáveis dos serviços e cuidados de saúde de nível primário e secundário: uma provincial e outra 
municipal. 
 
Ao nível Provincial a instituição de gestão é a Direção de Saúde da Cidade de Maputo (DCSM), 
equivalente á Direção Provincial de Saúde (DPS) em outras províncias do país. Ao nível Municipal a 
instituição de gestão é a Direção do Serviço Municipal de Saúde e Ação Social (DSMSAS). 
 
Como já explicado anteriormente, desde o dia 15 de Fevereiro de 2013, está em curso um processo de 
transferência de funções e recursos ao Conselho Municipal. As responsabilidades atuais estão sujeitas a 
mudanças importantes e não é possível uma maior definição das mesmas até a finalização do processo 
de transferência em curso, que decorrerão, inicialmente, durante este ano 2013 e até 15 de fevereiro de 
2014. 
 
Em quanto que em outras Províncias do País a DPS (dirigida por um Diretor Provincial) “desconcentra” as 
atribuições específicas dos serviços saúde para os distritos, na cidade de Maputo não foi realizado este 
processo de “desconcentração” para os distritos. As transferências foram realizadas desde a Província ao 
Município.  
 
A estrutura de gestão depende da DCSM, com um Diretor, assistido e assessorado, pelo Conselho 
Coordenador e Consultivo e pela Junta Provincial. O diretor depende do ponto de vista técnico e 
metodológico do MISAU e delega as funções operativas na figura de um Médico Chefe. 
 
Entre as principais atribuições da DCSM destacam:  
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� Participar ativamente no estudo, coordenação e regulamento da política da saúde na 
cidade; 

� Organizar e coordenar todas as atividades sanitárias a desenvolver na cidade; 
� Propor e executar políticas e estratégias de desenvolvimento das atividades de saúde ao 

nível da Cidade;  
� Elaborar e apresentar propostas e projetos para a realização de investimentos nos domínios 

de atividades sob a sua dependência; 
� Exercer as demais funções que lhe forem determinadas superiormente. 

 
Ao nível Municipal, os Serviços Técnicos e Administrativos do Município de Maputo estruturam-se em 10 
áreas de atividade, e em nove Pelouros, cada um deles dirigido por um Vereador. Umas das áreas de 
atividade é a área de Saúde e Ação Social, representada pelo Pelouro de Saúde e Ação Social (PSAS), 
responsável pela prestação de CPS á população e das morgues, através da DSMSAS. 
 
A DSMSAS depende do Vereador de Saúde e dele dependem dois Diretores de Serviço (um para Saúde 
e outro para Ação Social) nomeados, em comissão de serviço, pelo presidente do Conselho. Sempre que 
necessário o Presidente do Conselho poderá nomear em comissão de serviço, um o mais Diretores 
Adjuntos de Serviço Municipal. 
 
A DSMSAS estrutura-se nos seguintes departamentos: 

 
� Departamento de Planeamento e Políticas; 
� Departamento de Saúde; 
� Departamento de Ação Social; 
� Departamento de Inspeção Municipal de Saúde; 
� Departamento de Administração, Recursos Humanos e Finanças. 

 
Entre as principais funções e competências da DSMSAS, na componente de saúde, destacam: 
 

� Desenvolver e programar políticas de Saúde Pública Municipal; 
� Promover o desenvolvimento de programas de CPS em consonância com a Política 

Nacional de Saúde; 
� Assegurar a gestão das USs de nível primário e do serviço de emergência pré-hospitalar 

nos termos legais e regulamentares; 
� Promover o envolvimento das comunidades, na análise e busca de soluções para os seus 

próprios problemas de saúde; 
� Garantir a gestão dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais da Direção; 
� Garantir o funcionamento correto de um subsistema de vigilância epidemiológica fiável e 

assegurar a gestão do sistema de informação (SIS) municipal; 
� Garantir o funcionamento correto da Central Municipal de Medicamentos e Artigos Médicos 

(CMMAM) e aprovisionamento racional dos CS em medicamentos e suprimentos médicos; 
� Elaborar a proposta de Plano de Atividades e Orçamento da Unidade Orgânica e assegurar 

a sua implementação, monitoria e avaliação; 
� Assegurar a implementação, monitoria e avaliação das Políticas de Gestão de Recursos 

Humanos do CMM na respetiva Unidade Orgânica em coordenação com a Direção 
Municipal de Recursos Humanos; 

� Assegurar o cumprimento das políticas, normas e procedimentos técnico-administrativos em 
vigor no CMM. 

 
 

1.2.3 Fontes de Financiamento, mecanismos de canalização de fundos e prestação de 
contas: As principais fontes de financiamento 
 
Com base na informação disponível no documento ”Relatório de Revisão do Sector de Saúde (RSS) de 
Moçambique” o Mapa assume que 6.2% do PIB de 2009 foi gasto na saúde. Isto, por sua vez, implica 
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uma despesa em saúde per capita acima de 1,000 Meticais (27 dólares). A média nos países da 
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) foi de 126 dólares em 2009 (75 dólares 
quando tirados os dados atípicos: Botswana, África do Sul e a República Democrática do Congo), 
segundo a base de dados das Contas Nacionais de Saúde (CNS). Observa-se uma evolução positiva da 
despesa total (em valores correntes) e per capita em dólares. Contudo este valor fica por baixo da última 
estimativa do Banco Mundial que calculou, em 2008, que são necessários 54 dólares per capita como 
mínimo para cobrir as necessidades básicas. 
 
As fontes de financiamento do sector de saúde podem ser agregadas em três grandes componentes: 
 

� Os recursos provenientes das receitas fiscais e as contribuições dos parceiros diretas ao 
Orçamento do Estado (OE): integra recursos das receitas ordinárias do Estado, fundos 
externos provenientes do apoio direto ao orçamento e fundos PROSAÚDE; 

� Os recursos verticais: inclui financiamentos que são direcionados a uma ou um grupo de 
doenças, os quais têm normalmente sistemas de planificação e execução diferentes aos do 
Estado; 

� Outros canais de financiamento: incluem-se as contribuições privadas/das famílias que 
correspondem maioritariamente aos pagamentos diretos realizados pelas famílias quando 
são atendidas nas clínicas privadas, quando compram medicamentos nas farmácias e 
quando contribuem com os co-pagamentos nas instituições sanitárias do Estado 
(Assistência Médica e Medicamentosa). 

 
Quanto á afetação de recursos: Nos últimos anos priorizaram-se a descentralização, a planificação e a 
orçamentação de base territorial, frente à planificação e orçamentação setorial. No sector da saúde, o 
MISAU deixou de ter um papel ativo na atribuição de alguns fundos às províncias e aos distritos. Com 
estas mudanças, o centro de tomada de decisões na afetação dos recursos procedentes do Orçamento 
do Estado (OE) para á área da saúde, ficou espalhada entre o Ministério das Finanças, os Governos 
Provinciais e os Governos Distritais. 
 
A descentralização foi introduzida junto a uma reforma profunda do sistema de gestão financeira do 
Estado, estruturada à volta do Sistema de Administração Financeira do Estado (SISTAFE e SISTAFEe) e 
o modelo da Conta Única do Tesouro (CUT). 
 
O Serviço Nacional de Saúde (SNS) é organizado por níveis de autonomia financeira: 
 

� Na primeira linha, em conexão direta com o Ministério das Finanças, encontram-se as 
Unidades USs Gestoras Beneficiárias (UGB), que tem orçamento próprio e autonomia para 
poder executá-lo. Os Hospitais Centrais, Provinciais, Gerais, as Direções Províncias de 
Saúde, a Direção de Saúde da Cidade de Maputo, as Secretarias Distritais, são algumas 
das Unidades  USs Gestoras Beneficiárias (UGB); 

� Na segunda linha ou nível, encontram-se aquelas instituições com orçamento identificado 
dentro do Sistema de Administração Financeira do Estado (SISTAFE), mas que dependem 
da sua Unidade Gestora Beneficiária (UGB) para fazer as despesas. Por exemplo, os 
Centros de Formação de profissionais de saúde dependem das DPS ou no caso de Maputo 
diretamente do MISAU; 

� Na terceira Linha encontra-se um terceiro nível, onde estão “localizadas” as USs do nível 
primário, que não dispõem de orçamento próprio.  

 
É de salientar que no ano 2011 os Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (SDSMAS), 
incluindo a rede primária e os hospitais rurais e salários, apenas geriam o 11% do Orçamento total do 
Estado para o sector, embora contêm um volume substancial da força de trabalho do sector e das 
atividades que são realizadas. 
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GRÁFICA 1 - ESTRUTURA DO SNS ORGANIZADO POR NÍVEIS DE AUTONOMIA FINANCEIRA  
 

 
Fonte: Fonte: Relatório de Revisão do Sector de Saúde (RSS) de Moçambique.  MISAU. Dezembro 2012 

 
1.2.4 Aprovisionamentos de medicamentos  
 
O Aprovisionamento de Medicamentos foi também um aspeto analisado com diversas instituições de 
Saúde dos níveis Central (MISAU/DNAM/ CNMA), Provincial (DCSM) e Municipal (DSMSAS), assim 
como com os participantes dos dois seminários realizados. 
 
Desde o ponto de vista normativo, o decreto nº 13/75, de 6 de Setembro cria a Central de Medicamentos 
e Artigos Médicos (CMAM). Por outra parte a Lei 4/98 cria a Lei do Medicamento e o Conselho do 
Medicamento. Esta lei determina os elementos centrais do aprovisionamento dos medicamentos: 
definições, objetivo e âmbito, garantia de qualidade, distribuição de medicamentos, etc. 
 
Com base na informação existente no documento do Mapa, o sistema logístico de aprovisionamento de 
medicamentos do sector público de saúde é realizado a nível central por duas instituições: Central de 
Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM) e pelo Centro de Abastecimento (CA). 
 
Ao nível provincial e distrital estas duas estruturas replicam-se na forma de Depósitos Provinciais de 
Medicamentos e Economatos Provinciais e seus equivalentes distritais. Nas USs de maior vulto existe 
também o Depósito e o Economato. 
 
A Central de Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM) reporta informação à Direção Nacional de 
Assistência Médica (DNAM), sendo responsável pela planificação, procura, importação, armazenagem e 
distribuição de nível central de medicamentos e suprimentos médicos de uso corrente. 
 
O Centro de Abastecimento (CA) reporta informação à Direção de Administração e Finanças (DAF), 
sendo responsável pelo armazenamento e distribuição, de nível central, de consumíveis, equipamento 
médico, mobiliário hospitalar, veículos e impressos. Uma parte importante dos produtos de saúde, em 
particular suprimentos médicos de uso não corrente, é também gerida pelo CA. 
 
As necessidades de produtos são definidas pela Direção Nacional de Medicamentos (DNM) ou pelos 
responsáveis dos diferentes programas de saúde. 
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A aquisição dos produtos identificados pela DNM pode ser realizada por diversas vias: 
 

� Pela Central de Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM); 
� Pela Unidade Gestora Executora das Aquisições do Ministério da Saúde (UGEA), integrada 

na DAF;  
� Ou diretamente pelos parceiros de cooperação. 

 
Quanto á gestão da logística: O MISAU possuía dois sistemas: um dedicado aos produtos da via 
clássica e kits de medicamentos e outro desenvolvido para dar resposta às necessidades especificas do 
programa de HIV/SIDA. Ambos os sistemas são suportados por manuais de procedimentos detalhados. 
Tanto ao nível central como o provincial, ao longo dos anos, foram ensaiados diversos programas 
computadorizados para gerir o aprovisionamento. Para a via clássica, entre as províncias e os distritos, o 
sistema é baseado em impressos e formulários em papel. 
 
A Central de Medicamentos e Artigos Médicos (CNMAM) é responsável pela distribuição de nível central 
de todos os produtos Farmacêuticos que devem ser utilizado nas USs. Para a distribuição de 
medicamentos é utilizado o sistema de requisições, também chamado “via clássica”. A distribuição pela 
via clássica é realizada desde os armazéns centrais para os depósitos provinciais, com periodicidade 
trimestral. Dos depósitos provinciais para os distritais a periodicidade da distribuição é realizada 
mensalmente ou de forma imediata nas situações de emergência. 
 
 
1.2.5 Fontes de Informação do Sistema de Informação de Saúde (SIS) e de Monitoria e 
Avaliação ( M&A)  
 
O termo SIS pode contemplar realidades diferentes ou mesmo ter significados diferentes. No Plano 
Estratégico do Sector Saúde 2014-2019 3 (PESS) é utilizada a definição seguinte “Um Sistema de 
Informação de Saúde (SIS) funcional é aquele que assegura a produção, análise, disseminação e uso de 
informação confiável e oportuna sobre os determinantes de saúde, desempenho do sistema de saúde e 
estado de saúde”. 
 
Por outro lado, tem havido um interesse acrescido sobre a M&A das políticas e estratégias do sector de 
saúde, resultante da crescente demanda de dados estatísticos para acompanhar com precisão os 
progressos e desempenho de saúde, avaliar o impacto e assegurar a prestação de contas ao nível 
nacional e global. Daí as fortes ligações entre o Sistema de Informação e a Monitoria e Avaliação, porque 
o primeiro alimenta a segunda, e esta, como parte do processo de tomada de decisões, representa o 
estímulo para recolher, tratar e divulgar dados relevantes e de qualidade.  
 
Enquanto o SIS tem uma longa história no sector, a institucionalização da Monitoria e Avaliação é um 
processo recente. Mesmo assim, a utilização de dados do SIS no processo de planificação tem sido 
variável ao longo dos anos, refletindo-se  no desenvolvimento da área. 
 
Em termos institucionais, a produção e a gestão da informação de saúde ocorrem a vários níveis e 
instituições: o Departamento de Informação para a Saúde (DIS) situado na Direção de Planificação e 
Cooperação (DPC) é responsável pela anotação, apuramento de dados, definição de conceitos e 
coordenação das estatísticas no sector, bem como pelo desenvolvimento, funcionamento e manutenção 
do sistema de informação. Para além do sistema de vigilância epidemiológica que monitora algumas 
doenças transmissíveis, certo número de programas de saúde possuem sistemas de informação 
específicos. Também na DPC encontra-se o Departamento de Monitoria e Avaliação (DM&A) que tem a 
missão de garantir uma análise crítica do desempenho do sector. O Instituto Nacional de Saúde (INS) do 
MISAU está vocacionado para inquéritos, vigilância e pesquisa, enquanto o Instituto Nacional de 
Estatística (INE) tem a missão de produzir a estatística ao nível do País e realizar inquéritos demográficos 
de saúde (IDSs). 
 
O DIS e o DM&A estão a implementar planos de médio prazo em resposta aos problemas identificados.  
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A fragmentação aumenta o risco de utilizar informações inconsistentes, para além de ser uma fonte de 
ineficiência e de sobrecarga para os escassos recursos humanos com competência nesta área. A 
descentralização para múltiplas unidades de gestão multiplica os desafios, e obriga a cuidadosas 
discussões sobre os objetivos, desenho e a capacitação no uso de instrumentos de recolha e análise da 
informação, que respondam às necessidades de gestão dos diferentes níveis e sejam adaptadas às 
capacidades dos seus gestores. 
 
Com o objetivo de sistematizar as ações o MISAU aprovou um Plano Estratégico do Sistema de 
Informações para a Saúde para o período 2009-2014, com a missão de ser a principal referência 
estatística do sector da saúde e contribuir para a promoção da saúde e do bem-estar dos moçambicanos 
com informação fiável, completa, atempada, útil para todos os intervenientes. Os SIS têm como missão 
produzir, elaborar e disseminar informação para a tomada de decisões dos gestores do SNS a todos os 
níveis, para a planificação de recursos com base na evidência, para vigiar sobre epidemias e doenças e 
medir o estado de saúde da população, para o apoio à pesquisa e para a prestação de contas à 
comunidade nacional e internacional. 
 
O Sistema de Informação para a Saúde em Moçambique (SIS) é constituído por um sistema 
informação de rotina (“mãe”) designada como Módulo Básico, o SIS para gestão que permite integrar 
recursos e principais atividades de toda a rede sanitária pública e uma variedade de subsistemas verticais 
para o seguimento de programas e serviços. O sistema inclui ainda a vigilância e notificação 
epidemiológica das doenças de acordo com o CID 10, o SIS-H (sistema de dados agregado de 
informação hospitalar) e o SIS-ROH (sistema de informação de registro de causas de óbitos hospitalares), 
bem como informações demográficas selecionadas.  
 
O Módulo Básico é o de maior abrangência, uma vez que os instrumentos de colheita são utilizados em 
todas as USs da rede. O SIS-ROH está instalado apenas nos hospitais do meio urbano e uma amostra de 
HR. A implantação de outros subsistemas depende da abrangência do programa ao qual pertencem. 
 
O SIS enfrenta atualmente numerosos desafios: 
 

� A fragmentação do SIS, que tende a agravar-se, é devida à falta de uma arquitetura do SIS que 
traduza as necessidades do  SNS e que possa oferecer um enquadramento lógico dos múltiplos 
subsistemas como primeiro passo para a integração, bem como à deficiente coordenação, tanto 
dentro como fora do sector;  

� A insuficiência de RHS qualificados, insumos e equipamento reflete o grau de importância que 
foi dada ao SIS no passado;  

� A recolha, transmissão, acesso, utilização e divulgação dos produtos do SIS, para além de 
sobrecarregar o pessoal que produz os dados, parece ancorada em metodologias que não 
utilizam eficientemente as novas tecnologias de informação e comunicação, bem como as boas 
práticas de gestão do SIS, incluindo a avaliação regular da qualidade (“DQA”).  
 

Como resultado, o SIS (e seus subsistemas) não produzem informação abrangente, atempada, completa 
e de qualidade. Assim, e excetuando os programas verticais, a utilização da informação do SIS que foi 
alta no passado, é atualmente limitada nos últimos exercícios de planificação, o que sugere processos de 
tomada de decisão pouco baseados na evidência. 
 
O PESS 2014-2019 considera o SIS como uma componente transversal do Sistema, cujo objetivo é 
“produzir informação relevante e de qualidade sobre os determinantes de saúde, desempenho do sistema 
de saúde e estado de saúde para apoiar o processo de tomada de decisão baseado na evidência”, para o 
qual se deve: 
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� Melhorar a gestão do SIS com foco na qualidade e abrangência; 
� Adequar o modelo atual do SIS às necessidades do SNS, tornando-o mais fiável e mais 

abrangente até 2014 (particularmente a fiabilidade dos níveis I e II e incorporação das 
informações dos níveis III e IV); 

� Aumentar a disponibilidade e qualidade dos recursos do SIS. 
 
Quanto á monitoria e avaliação, salientar que a implantação de um sistema robusto de M&A do sector é 
incipiente e acontece num contexto de fragmentação desta importante função, onde muitos programas de 
saúde têm Unidades de M&A próprias e não integradas, enquanto as DPSs, SDSMASs e as USs quase 
não realizam esta função. De facto, foi recentemente criado ao nível central um Departamento de M&A na 
DPC para coordenar e harmonizar os procedimentos nesta área, bem como para apoiar as instituições 
periféricas na instalação de capacidade para tal de forma a reduzir a fragmentação que caracteriza esta 
área. 
 
A escolha dos instrumentos, habitualmente indicadores, responde frequentemente a uma lógica de 
programa ou demanda externa, o que conduz à acumulação de informação que não é necessariamente 
utilizada na tomada de decisões, ao mesmo tempo em que cria uma sobrecarga para o SIS e os 
subsistemas de informação. Enormes quantidades de dados são recolhidas rotineiramente, 
ocasionalmente transformadas em indicadores, raramente incluídas nos relatórios e pouco utilizadas nas 
análises. Apesar da disponibilidade de indicadores, é sabido que o sector, aos seus vários níveis, não 
possui um processo sistemático de tomada de decisões baseada na evidência.  
 
Está em curso o desenvolvimento de um plano de M&A do sector, o qual está alinhado com o PESS 
2014-2019. 
 
 
1.2.6 Os Recursos Humanos do Sector da Saúde. A Formação de Quadros 
 
Os dados sobre os RH existentes nos sistemas de saúde são essenciais para os Governos, pois 
permitem determinar a melhor forma de atender às necessidades relacionadas com a saúde da 
população. 
 
Os dados mostram que, em todo o mundo, existem 13 médicos por 10.000 habitantes, com grandes 
variações entre países e regiões. Na Região Africana existem apenas dois médicos por 10.000 
habitantes, em comparação com os 32 existentes na Região Europeia. 
 
No mundo existem 28 enfermeiros e parteiras por 10.000 habitantes, e apenas 11 por 10.000 na Região 
Africana, frente aos 79 na Região Europeia.  
 
Embora não exista uma regra de ouro para avaliar de forma “precisa” a equipa de saúde necessária para 
um adequado atendimento á saúde, a OMS estima que os países com menos de 23 profissionais de 
saúde (incluindo apenas médicos, enfermeiros e parteiras) por 10.000 habitantes, provavelmente não 
conseguirão atingir as taxas de cobertura adequadas para as intervenções chave de prestar cuidados 
primários de saúde, atividades prioritárias no âmbito dos cuidados. 
 
Em Moçambique, a disponibilidade total de quadros críticos (medicina, enfermagem e saúde materno-
infantil) é de 63 por 100.000 habitantes, ainda muito aquém dos 230 preconizados pela OMS. A 
disponibilidade de quadros de outras áreas chave como nutrição e medicina preventiva é igualmente 
crítica, sem descuidar as áreas de apoio (gestão financeira, RH, logística, etc.) que também enfrentam 
uma séria escassez de pessoal. 
 
Por outro lado, a limitada capacidade de absorção do pessoal num sector com cerca de 1.000 a 1.500 
funcionários por ano contra o ritmo anual de graduações (acima de 2000) das instituições de formação. 
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Isto resulta no crescimento do pessoal fora de quadro (mais de 6.000 trabalhadores ou 18% da força de 
trabalho total), os quais são habitualmente financiados com fundos externos. 
 
De facto como se pode observar na tabela seguinte, Moçambique sofre de um deficit crônico de pessoal 
de Saúde, particularmente dos quadros mais qualificados, situando-se em baixo dos países vizinhos.  
 
TABELA 1 - COMPARAÇÃO INTERNACIONAL DE INDICADORES DE RHS 
 

 
Fonte: Relatório Anual DRH 2010. MISAU 

 
No entanto é fundamental dizer que a questão dos RHS para Moçambique é de grande importância. Ao 
longo dos anos foram definidas Estratégias, Planos e Programas do sector. Entre os mais estratégicos 
destacam-se: O Programa Quinquenal do Governo, o Plano de Ação para a Redução da Pobreza 
Absoluta (PARPA), a Política Nacional de Saúde e o PESS. Entre os mais específicos do setor destaca o 
Plano Nacional de Desenvolvimento de RHS 2008-2015, o Plano Nacional de Formação 2011-2015 e o 
Plano Acelerado de Formação 2013-2015. Em todos estes documentos identifica-se um forte 
compromisso para com a consecução dos objetivos de desenvolvimento do milênio (ODM). 
 
Apesar do deficit crítico deve ser assinalado que, com as medidas tomadas ao longo dos últimos anos, a 
situação melhorou significativamente e as previsões são que melhorará até o ano 2015, como mostra a 
tabela seguinte. A disponibilidade de pessoal qualificado tem aumentado nos últimos anos, tendo 
superado mais do dobro de trabalhadores entre os anos 2000 e 2012 (15.920 para 38.1614). 
 
TABELA 2 - INDICADORES GLOBAIS DE RHS 2000-2008-2015  
 

 
Fonte: Plano desenvolvimento de RHS 2008-2015. MISAU 

 
Outro aspeto fundamental na caracterização dos RHS é relativo à distribuição dos mesmos. Em 
Moçambique, como em outros lugares da Região Africana, existe uma desigual distribuição, tanto por tipo 
e nível de profissional como geográfica. 
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GRÁFICA 2 - DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL NACIONAL DO REGIME ESPECIAL DA SAÚDE POR 
NÍVEL DE OCUPAÇÃO PROFISSIONAL  
 

 
Fonte: Relatório de RHS 2012. MISAU 2013 

 
Tal como indica o gráfico  anterior, a maior parte dos trabalhadores do sector saúde são pouco 
qualificados. O 69% do total de pessoal tem formação elementar ou básica. Por outra parte, os 
profissionais com maior qualificação concentram-se em determinados locais, como Hospitais Provinciais e 
no Hospital Central de Maputo. 
 
MAPA 1 - RÁCIO DE TÉCNICO DE SAÚDE POR 1.000 HABITANTES, POR PROVÍNCIA, ANO 2011 
 

 
Fonte: Relatório de RHS 2011. MISAU 2012 

 
No global, o rácio técnico de saúde das áreas de medicina, enfermagem e enfermagem de saúde 
materno infantil melhorou em relação ao ano 2011 e atingiu a meta prevista (67 técnicos p.100.000 
habitantes). Entretanto, as províncias de Maputo Cidade, Sofala e Gaza apresentam rácios mais elevados 
com 165, 91 e 74 técnicos destas áreas por 100.000 habitantes, e as províncias da Zambézia, Tete e 
Maputo com os menores 45.2, 55.8 e 59.1, respetivamente. Em Maputo Cidade verifica-se mais do que o 
dobro do rácio nacional.  
 
Quanto á distribuição do pessoal de Saúde chave por província e outros, o relatório de RHS dos anos 
2011 e 2012, indica que: 
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� Os médicos estão concentrados no HCM e nas províncias de Nampula, Sofala e Maputo Cidade 
com 27%, 14%, 11% e 9%, respetivamente; 

� O rácio médio de enfermeiro e enfermeiro de ESMI é de 1 médico por 8 enfermeiros. 
 
Em termos de rácio de total de camas por habitante, a média nacional é de uma cama por 1.126 
habitantes. Quanto á distribuição de camas por profissional, no global do país, há 1 médico para 17 
camas. O HCM apresenta o melhor rácio com 4 camas por médico e a província mais desfavorecida é 
Niassa com 44 camas por médico. 
 
Em relação ao rácio de camas de maternidade por enfermeira de SMI, as províncias que apresentam um 
rácio superior, ao rácio médio de duas camas de maternidade por uma enfermeira de SMI, são; Gaza (6) 
e Niassa (3). 
 
MAPA 2 - RÁCIO DE RHS DA ÁREA DE MEDICINA, ENFERMAGEM E SMI POR 100.000 
HABITANTES, POR PROVÍNCIA, ANO 2012 
 

 
Fonte: Relatório de RHS 2012. MISAU 2013 

 
Quanto à formação dos RHS, até o ano 2003, a responsabilidade da formação pública de quadros de 
saúde, era compartida pelo Ministério da Saúde, que formava técnicos dos níveis elementar, básico, 
médio e médio especializado e pelo Ministério de Educação, através da Universidade Eduardo Mondlane 
que formava outros quadros superiores de saúde, particularmente Médicos. No ano 2003 foi criado o 
Instituto Superior de Ciências da Saúde (ISCISA), responsável da formação de outros quadros superiores 
da área da saúde. 
 
O Ministério da Saúde, através da sua Direção de Recursos Humanos (DRH), é a Instituição responsável 
pela formação da maior parte dos quadros de saúde do país, nomeadamente: nível básico, nível médio e 
de nível médio especializado. 
 
Os quadros prioritários a serem formados em todas as províncias são: Enfermagem Geral e Enfermagem 
de Saúde Materna Infantil (SMI) de nível médio, Técnicos de Medicina Geral, Técnicos de Medicina 
Preventiva, Técnicos de Laboratório e Técnicos de Farmácia. Assim também os Institutos de Ciências da 
saúde, pelo menos um por cada região, deverão criar as condições em médio prazo (2012) para formar 
técnicos nas seguintes áreas: Odonto-estomatología, Estatística Sanitária, Anestesiologia, 
Instrumentação e Radiologia. 
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A rede de Instituições de Formação (IdF) Pública em saúde está constituída atualmente por 4 Institutos 
de Ciências da Saúde, 11 Centros de Formação de Saúde e 1 Instituto Politécnico de Saúde. Constata-se 
que a mesma melhorou substancialmente na década passada, registrando um crescimento de 34% da 
capacidade das salas de aula entre 2004 e 2010. 
 
MAPA 3 - INSTITUIÇÕES DE FORMAÇÃO DE RH EM SAÚDE  
 

 
Fonte: Formação DRH/ MISAU.2010 

 
No período de 2000 ao 2010, 13.181 profissionais de saúde foram graduados nas 13 Instituições de 
Formação (IdF), sendo 365 de nível elementar, 6.447 de nível básico, 6.182 de nível médio e 187 de nível 
médio especializado. O número de graduados aumentou notavelmente com o Plano Acelerado de 
Formação (2006-2009). 
 
Durante a década, foi enfatizada a formação de quadros básicos e médios e foi suspensa a formação do 
pessoal elementar (2004). Mais tarde, foi priorizada a formação de pessoal de nível médio e adotaram-se 
currículos baseados em competências. Atualmente, os profissionais de nível médio são também 
chamados “técnicos”.  
 
Finalmente, quanto às atividades de formação contínua, ressaltar apenas que estas são fragmentadas e 
dispersas, e os conteúdos dos cursos não estão alinhados com as atividades a realizar nem com o nível 
dos participantes. Não existe ainda um mecanismo de monitorização da qualidade da formação e dos 
seus efeitos no desempenho dos trabalhadores. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO.  
 
Nesta secção são apresentados os aspetos fundamentais que nortearam a realização do trabalho para 
elaborar a Proposta de Plano.  
 
 
1.3.1 Quanto aos princípios metodológicos e os fins que nortearam a realização da 
Proposta de Plano da Rede foram os seguintes: 
 

• A abordagem metodológica foi à utilizada na elaboração dos Mapas Sanitários e dos Planos de 
Desenvolvimento elaborados em países com contextos similares, particularmente em Angola, 
por entender que é uma metodologia sistematizada, validada, adequada à situação de 
Moçambique, e, portanto, útil para a elaboração da proposta de Plano do Município de Maputo. 
No entanto foi necessária a adaptação da mesma à normativa e à realidade sócio sanitária de 
Moçambique e Maputo;  
 

• A Metodologia utilizada para a elaboração do Mapa e Plano em Maputo abrangia exclusivamente 
o nível primário, mas o CMM solicitou que em ambos produtos fosse incluída a rede do nível 
secundário, e até numa determinada altura foi contemplada a incorporação da rede privada. A 
ideia de incluir na Proposta de Plano a rede secundária manteve-se durante a primeira fase do 
trabalho da equipa técnica, e até a realização do segundo seminário. Há que lamentar a total 
ausência de responsáveis da DCSM nos processos de discussão, particularmente nos 
seminários (participaram representantes da administração dos HG de Mavalane, e de forma 
menos sistemática Chamanculo e José Macamo). No entanto, durante a realização do segundo 
seminário esta ideia foi abandonada e os responsáveis da DSMSAS manifestaram o interesse 
em que a proposta do Plano incluísse a rede primária e as morgues, aspeto este que não se 
tinha incluído até este momento Assim sendo, esta Proposta de Plano limita-se à rede primária, 
ainda que também fornece algumas informações, comentários e, até propostas, relativas às 
morgues e á rede secundária; 
 

• Por outro lado foram utilizados os princípios das metodologias ativo-participativa. A utilização 
desta modalidade metodológica implicou a participação dos atores relevantes durante todas as 
fases do processo. Os responsáveis do Pelouro da Saúde e Ação Social e outros técnicos do 
Conselho, os responsáveis de saúde dos distritos municipais e dos CSs, dos HG, das morgues e 
dos responsáveis de MM em Maputo, estiveram envolvidos nas diversas etapas de identificação, 
recolha e análise da informação, ou na produção da mesma. As fontes de informação, 
quantitativas e qualitativas utilizadas, são detalhadas a continuação. 

 
Com a informação obtida e analisada eram produzidas diferentes hipóteses ou propostas, discutidas em 
encontros ou seminários orientados à compreensão do processo e à procura de consensos e acordos. 
 
Em anexo Nº 02A apresentam-se de forma detalhada os elementos de ordem metodológica que 
nortearam a realização de este trabalho.  
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1.4 ASPETOS METODOLÓGICOS  
 
No que respeita aos aspetos metodológicos, destacam cinco áreas de especial interesse:  
 
1. O mapa sanitário realizado a princípios de ano que forneceu os dados básicos que serviram como 
ponto de partida para a elaboração da Proposta do Plano;  
2. A normativa relativa à tipificação, dimensionamento e estruturação das redes que em diferentes níveis 
conformam o sustento físico e humano do SNS; 
3. Os dados demográficos do INE, essenciais para começar a estabelecer as necessidades da população 
atual e projetar a possível futura demanda; 
4. A cartografia (digital), essencial para começar a analisar, entender e medir a acessibilidade espacial e 
para estabelecer indicadores territoriais; 
5. A Ferramenta de Desenvolvimento da Rede (FEDERE), folha Excel, utilizada como principal 
instrumento de cálculo e para elaborar a maioria de tabelas. 
 
Um aspeto metodológico central que a equipa técnica quere salientar é que se trata de uma proposta, 
uma pesquisa, com forte base na metodologia de tipo QUICK AND DIRTY. Uma das características de 
este tipo de pesquisas é que permite identificar diversos elementos, em contextos nos quais não há 
disponibilidade de tempo, nem de recursos suficientes, para realizar levantamentos de informação 
acadêmica ou cientificamente rigorosa. A maior parte da informação está incompleta, pelo que a 
experiência, o conhecimento empírico da realidade e a intuição dos participantes, são elementos 
essenciais nos processos de produção de conhecimento e de elaboração de propostas de intervenção. 
Em resumo com a utilização de esta metodologia muitos dos dados não podem ser validados, nem 
contrastados. Na bibliografia poder-se á encontrar alguma documentação relativa a este tipo de método.  
 
 
1.4.1 Mapa Sanitário.  
 
Como passo prévio à elaboração de esta Proposta de Plano realizou-se um Mapa Sanitário do Município 
de Maputo (Mapa). A fase de levantamento de dados decorreu entre os meses de Fevereiro e Março de 
2013 e a documento final foi elaborado entre os meses de Abril e Junho. 
 
Abrangeram-se os sete distritos do Município, incluindo-se os distritos rurais de Kanyaka e Katembe.  
 
Em princípio, o Mapa dever-se-ia limitar às USs primárias pertencentes ao SNS. Este conjunto de USs, 
conformado por um total de  31 CSs, abrangia a totalidade das 26 USs, formalmente transferidos desde a 
DCSM ao Conselho, justamente no primeiro mês de elaboração do Mapa. 
 
Posteriormente, decidiu-se que o Mapa também deveria abranger às USs da rede secundária, 
concretamente os três HG de Maputo, assim como os serviços de atenção primária prestados pelo 
Hospital Psiquiátrico de Infulene, embora seja uma unidade hospitalar especializada de nível quaternário.  
Tambén se inclui o Hospital Polana Caniço, que foi considerada como HG ainda que esta situação não 
esteja clara e não funciona como tal.  Não se incluíram o Hospital Central de Maputo, apesar de também 
oferecer alguns serviços que se poderiam considerar próprios dos CPS, nem o Hospital Militar de Maputo 
(US teoricamente pertencente ao SNS). 
 
Um mapa sanitário é o processo e resultado de uma análise das diferentes componentes de uma rede 
sanitária desde a ótica da organização territorial. Não é um simples inventário, mais ou menos detalhado, 
das USs que podem existir num determinado território, nem é um mapa do perfil epidemiológico de uma 
zona. Pretende, em última instância, ser como uma fotografia das “políticas territoriais “a serem aplicadas 
(ou não aplicadas) no âmbito da Saúde. 
 
A metodologia seguida para a elaboração do Mapa foi a utilizada para a elaboração dos mapas 
provinciais realizados ao longo de vários anos pelo Ministério de Saúde de Angola. As bases de dados e 
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os questionários foram previamente testados em Cabo Delgado e posteriormente adaptados a situação 
de Moçambique, Maputo e às necessidades do Conselho. 
 
Recolheram-se dados sobre: a identificação, categorização e localização (mediante GPS) das USs 
primárias e secundárias; o estado físico das infraestruturas; a existência de sistemas de abastecimento 
de água e de energia; as instalações para o tratamento de lixo comum e sanitário; os sistemas de 
esgotos e de saneamento; os serviços prestados; as atividades realizadas (no ano 2012); o mobiliário e o 
equipamento existente, com especial atenção ao número de camas e ao equipamento médico 
imprescindível para garantir cuidados obstétricos básicos; os RHS; o fornecimento de medicamentos; e, 
nas USs consideradas como unidades orçamentais, foi recolhida informação sobre as despesas em 
saúde. 
 

TABELA 3  
TIPOLOGIA DAS UNIDADES SANITÁRIAS ABRANGIDAS PELO MAPA SANITÁRIO DE 2013, POR DISTRITO E CATEGORIA 

DISTRITO CSR I CSR II CSU A CSU B CSU C HD/HR HG HE TOTAL 

KAMAVHOTA 0 0 2 2 3 0 1 0 8 

KAMAXAKENI 0 0 1 1 0 0 1 0 3 

KAMPHFUMO 0 0 7 0 0 0 0 0 7 

KAMUBUKWANE 0 0 2 3 0 0 0 1 6 

NLHAMBANKULU 0 0 3 0 1 0 2 0 6 

KANYAKA 1 2 0 0 0 0 0 0 3 

KATEMBE 1 2 0 0 0 0 0 0 3 

TOTAIS 2 4 15 6 4 0 4 1 36 

OBSERVAÇÕES 
A tabela inclui unidades sanitárias que não estão a funcionar, nomeadamente o CS DE CHIANGO e o 
HOSPITAL DE POLANA CANIÇO 

Fonte Elaboração própria com dados Mapa Sanitário e FEDERE 2013 
 
Alem destes dados, realizou-se uma reportagem fotográfica bastante extensa do interior e exterior de 
todas as USs e, no caso de serem infraestruturas pertencentes ao SNS, um arquiteto mediu e desenhou 
as plantas de cada uma das USs. 
 
Em anexo Nº 02B apresenta-se um breve resumo de algumas dos aspectos mais relevantes do 
documento do Mapa.  
 
 
1.4.2 Normativa  
 
Como já foi referido em capítulos anteriores a normativa que define a caracterização técnica e o 
enunciado de funções do SNS é o Diploma Ministerial 127/2002, “Caracterização técnica, enunciado de 
funções específicas, critérios e mecanismos para a classificação das instituições do SNS, dos Níveis 
Primário, Secundário, Terciário e Quaternário”. 

 
Para os efeitos deste Decreto Ministerial definem-se, os seguintes conceitos: 
 
Quanto aos níveis de atendimento são: Primário, Secundário, Terciário e Quaternário. 
 
Quanto aos tipos de USs em cada nível, tendo em conta a localização da população em zona rural ou 
urbana são: 
 

• Para o nível primário:  
o Centros de Saúde Rural Tipo II e Tipo I, sendo o de tipo II o menor das USs que 

dispensará cuidados de saúde no meio rural;  



Proposta de Plano de Desenvolvimento da Rede Sanitária Primária da Cidade de Maputo  

34 
 

o Centros de Saúde Urbanos, Tipo A, B, C, sendo o de tipo C o menor das USs que 
dispensará cuidados de saúde no meio urbano. 

 
• Para o nível secundário:  

 
o Hospitais Rurais; 
o Hospitais Distritais; 
o Hospitais Gerais  

 
• Para o nível terciário:  

o Hospital Provincial  
 

• Para o nível quaternário:  
o Hospital Central  
o Hospital Especializado 

 
Tendo em conta que o objetivo é elaborar uma Proposta do Plano para o nível primário, são 
apresentadas algumas das características das redes primária e secundária, pelas implicações que esta 
tem sobre a primeira. Neste Decreto Ministerial definem-se os seguintes conceitos em relação à Rede 
Primária: 
 

� Área de Saúde: Centros de Saúde: Cuidados de Saúde Primária (CSP): Zona de 
influência direta de um Centro de Saúde, Zona de influência indireta de um Centro de 
Saúde Zona Rural, Zona Urbana. 

 
Por outra parte definem-se outros aspetos, tais como: As funções gerais dos CSs, e das maternidades a 
eles anexos, as características de cada tipo de CS ou maternidade, incluindo elementos de tipo 
demográfico e área geográfica de cobertura, serviços de saúde a serem prestados à população, recursos 
humanos necessários, listas de mobiliário e equipamento e carga de medicamentos. 
 
A Rede Sanitária estrutura-se com base em dois elementos: um de caráter geográfico/ territorial, e outro 
de caracter demográfico. 
 
Para a situação dos CSs da Rede Primária os anteriores critérios não se aplicam de forma independente, 
mas sim de forma conjunta. Trata-se do número de pessoas que habitam em uma determinada zona de 
influência, cujo tamanho é estabelecido por um radio, que varia em função de ser um CSR ou um CSU. 
 
Para os hospitais da Rede Secundária o Decreto não estabelece nenhum critério territorial (quer dizer 
radio da zona de influência), simplesmente define a população máxima e mínima a ser abrangida pelo 
hospital. 
 
Na tabela seguinte apresenta-se um quadro resumo dos elementos acima referidos. 
 



 
TABELA 4 

CRITÉRIOS DEMOGRÁFICOS E TERRITORIAIS ESTIPULADOS NO DIPLOMA MINISTERIAL 127/2002, POR CATEGORIAS DE UNIDADE SANITÁRIA 

CRITÉRIO CSR I CSR II CSU A CSU B CSU C HD HR HG 

NÍVEL DE ATENDIMENTO 1º 1º 1º 1º 1º 2º 2º 2º 

POPULAÇÃO DA ZONA DE 
INFLUÊNCIA DIRECTA 

MÍNIMA 16.000 7.500 40.000 18.000 10.000 50.000 150.000 150.000 

MÁXIMA 35.000 20.000 100.000 48.000 25.000 250.000 900.000 900.000 

MÉDIA 25.500 13.750 70.000 33.000 17.500 150.000 525.000 525.000 

POPULAÇÃO DA ZONA DE 
INFLUÊNCIA DIRECTA - 
MATERNIDADES RURAIS 

MÍNIMA 16.000 7.500 - - - - - - 

MÁXIMA 35.000 20.000 - - - - - - 

MÉDIA 25.500 13.750 - - - - - - 

POPULAÇÃO DA ZONA DE 
INFLUÊNCIA DIRECTA - 
MATERNIDADES URBANAS TIPO I 

MÍNIMA - - 50.000 50.000 - - - - 

MÁXIMA - - 120.000 120.000 - - - - 

MÉDIA - - 85.000 85.000 - - - - 

POPULAÇÃO DA ZONA DE 
INFLUÊNCIA DIRECTA - 
MATERNIDADES URBANAS TIPO II 

MÍNIMA - - - 20.000 20.000 - - - 

MÁXIMA - - - 60.000 60.000 - - - 

MÉDIA - - - 40.000 40.000 - - - 

POPULAÇÃO DA ZONA DE 
INFLUÊNCIA DIRECTA - 
MATERNIDADES HOSPITALARES 

MÍNIMA - - - - - 50.000 150.000 150.000 

MÁXIMA - - - - - 250.000 900.000 900.000 

MÉDIA - - - - - 150.000 525.000 525.000 

RÁIO EM KM DA ZONA DE 
INFLUÊNCIA DIRECTA 

MÍNIMO <1 <1 <1 2 <1 - - - 

MÁXIMO 8 8 4 4 4 - - - 

RÁIO EM KM DA ZONA DE 
INFLUÊNCIA INDIRECTA 

MÍNIMO 8 8 4 4 4 - - - 

MÁXIMO Aprox. 50 Aprox. 50 Aprox. 50 Aprox. 50 Aprox. 50 - - - 

RÁIO EM KM DA ZONA DE 
INFLUÊNCIA DIRECTA -- 
MATERNIDADES 

MÍNIMO ? ? ? ? ? - - - 

MÁXIMO ? ? ? ? ? - - - 

OBSERVAÇÕES   

Fonte. FEDERE 2013. 
 

No entanto, a normativa não define como deve ser aplicada a norma, quer dizer a forma de conhecer a 
população existente numa determinada zona de influência, já que não incorpora o critério da população 
de captação. 
 
Por outra parte a normativa não indica em que contextos devem ser aplicados os valores mínimos ou 
máximos, tanto para o radio ou distância da zona de influência, como para o número de habitantes. 
 
No entanto, a cidade de Maputo é a Cidade com maior densidade de população do país, em que podem 
viver 100.000 habitantes ou mais em um radio de 1 Km ao redor da US (100.000 habitantes é a 
população máxima que a normativa define para um CSUA). 
 
Na opinião da equipa técnica, para os 5 distritos urbanos da Cidade de Maputo, deveriam ser aplicados 
os critérios de populações máximas e rádios mínimos que correspondam à normativa para zonas 
urbanas. Nos distritos de Kanyaka e Katembe deveriam ser aplicados os critérios de populações máximas 
e rádios mínimos que correspondam à normativa para zonas rurais. 
 
Também, na opinião desta equipa, a normativa não especifica suficientemente o significado do “critério de 
1 ou 2 km de radio” a aplicar na definição de zona de influência mínima dos CSs. 
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Com base no anterior, consideram também, que não tem muito sentido a existência de um valor mínimo, 
já que a pessoa pode residir justo ao lado da US que deveria utilizar por ser a zona de influência direta, e 
propõem que este aspeto deveria ser refletido quando seja realizada a revisão do atual Diploma127/2002. 
 
Finalmente, consideram outra particularidade da normativa que dever ser tida em conta, já que não 
especifica suficientemente os critérios para caracterizar um tipo de CS u outro, sendo todos eles USs de 
primeiro nível, aspeto que também deveria ser refletido quando seja realizada a revisão da atual 
normativa. 
 
A situação descrita para a rede primária é similar para a rede secundária, com a particularidade que de 
chama a atenção de que em Maputo, com dois distritos rurais, não existem HR, nem HD. A necessidade 
e pertinência da existência de este tipo de hospitais é um aspeto que deve ser analisado em profundidade 
pelas duas instituições responsáveis da prestação de cuidados de saúde da Cidade de Maputo, 
nomeadamente DSMSAS e DSCM. 
 
 
1.4.3 Cartografia  
 
Para a elaboração desta Proposta de Plano foi preciso dispor de uma cartografia que cumprisse seis 
critérios mínimos, nomeadamente, que os mapas a serem utilizados fossem: relevantes, oficiais, vigentes, 
fiáveis, coerentes e digitais. 
 
Por relevante entende-se que os mapas representem os elementos que são precisos para elaborar um 
Plano. A cartografia deve mostrar os limites político-administrativos de todos os distritos e dos bairros do 
Município de Maputo. Além disso, estas divisões político-administrativas obrigatoriamente devem 
corresponder às utilizadas pelo INE, já que os dados demográficos utilizados provêm deste Instituto. De 
outra forma não se poderiam vincular os mapas com as populações. 
 
Por oficial entende-se que o Conselho reconhece a cartografia como válida e vigente. 
 
Por vigente, entende-se que os mapas estão razoavelmente atualizados. 
 
Por fiável entende-se que os elementos representados sejam completos e corretos. Por exemplo, que 
não existam espaços/territórios sem assinar/identificar; que não existam duplicações (as categorias são 
unívocas), que todos os elementos sejam claramente identificáveis e diferenciáveis; etc.  
 
Por coerente entende-se que os elementos anteriores sejam compatíveis e consistentes entre si. 
 
Por digital entende-se que a cartografia pode ser manipulada de forma informática. Na medida do 
possível, os mapas devem ser ficheiro shapefiles, que é o formato mais utilizado na área de 
conhecimento da cartografia digital. 
 
Em anexo Nº 02C apresenta-se um breve resumo das diversas fontes cartográficas utilizadas, as 
dificuldades na obtenção de informação que respondesse aos princípios acima referidos, assim como as 
implicações que na identificação e planificação de recursos se derivam da utilização de mapas 
procedentes de diversas fontes de informação.  
 
 
1.4.4 Demografia 
 
Os dados demográficos utilizados para a elaboração da Proposta do Plano, que são apresentados nas 
tabelas e gráficos seguintes, assim como para a realização dos diferentes cálculos, são o “Censo de 
População de Moçambique 2007” e “Projeções de População para o período 2007-2040”, ambos 
publicados pelo INE, e que cobrem o decênio abrangido nesta Proposta de Plano (2014 a 2023). 
 



 
TABELA 5 

POPULAÇÃO DA CIDADE DE MAPUTO, POR DISTRITOS E ANOS - DECÉNIO 2014-2023: DADOS DEMOGRÁFICOS UTILIZADOS NO PLANO 

DISTRITO POP 2014 POP 2015 POP 2016 POP 2017 POP 2018 POP 2019 POP 2020 POP 2021 POP 2022 POP 2023 

KAMAHVOTA 341.541 347.503 353.414 359.268 365.110 370.986 376.886 382.801 388.726 394.673 

KAMAXAKENI 232.248 232.649 233.004 233.309 233.596 233.893 234.194 234.494 234.788 235.086 

KAMPHFUMO 111.152 111.498 111.854 112.208 112.569 112.945 113.328 113.714 114.097 114.479 

KAMUBUKWANE 353.922 362.286 370.658 379.025 387.433 395.928 404.497 413.131 421.822 430.581 

NLHAMBANKULU 159.569 160.016 160.465 160.906 161.353 161.823 162.306 162.796 163.285 163.778 

DISTRITOS URBANO 1.198.432 1.213.952 1.229.395 1.244.716 1.260.061 1.275.575 1.291.211 1.306.936 1.322.718 1.338.597 

KANYAKA 5.574 5.605 5.634 5.662 5.689 5.716 5.743 5.769 5.976 5.822 

KATEMBE 21.858 22.143 22.423 22.699 22.972 23.246 23.520 23.794 24.068 24.342 

DISTRITOS RURAIS 27.432 27.748 28.057 28.361 28.661 28.962 29.263 29.563 30.044 30.164 

CIDADE DE MAPUTO 1.225.864 1.241.700 1.257.452 1.273.077 1.288.722 1.304.537 1.320.474 1.336.499 1.352.762 1.368.761 

OBSERVAÇÕES   

Fonte: FEDERE 2013 com dados do INE 2007 
 

No gráfico seguinte se apresenta a distribuição da população de Maputo por distritos, sendo o distrito de 
Kamubukwane o distrito mais populoso, e Kanyaka o menos, com o 28,87% e o 0,45% da população 
respetivamente.  
 
GRÁFICO 3 - POPULAÇÃO DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAPUTO, EXPRIMIDO EM 
PERCENTAGENS  
 

 
Fonte: FEDERE 2013 com dados do INE 2007 

 
Tomados em conjunto, os dados do censo do ano 2007 e as projeções anuais do INE, mostram que o 
crescimento demográfico dos distritos não é constante nem uniforme. 
 



 
TABELA 6 

POPULAÇÃO DA CIDADE DE MAPUTO: CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO DECÊNIO 2014-2023 

DISTRITO 

PRIMEIRO QUINÊNIO SEGUNDO QUINQUÊNIO DECÊNIO 

POP 
2014 

POP 
2018 

CRESCIMENTO 
ABSOLUTO 
 2014 > > 2018 

CRESCIMENTO 
PERCENTUAL 
 2014 >> 2018 

POP 
2019 

POP 
2023 

CRESCIMENTO 
ABSOLUTO 
 2019 >> 2023 

CRESCIMENTO 
PERCENTUAL 
2019 >> 2023 

CRESCIMENTO 
ABSOLUTO 
2014 > > 2023 

CRESCIMENTO 
PERCENTUAL 
 2014 >> 2023 

KAMAHVOTA 341.541 365.110 23.569 6,90 370.986 394.673 23.687 6,38 53.132 15,56 

KAMAXAKENI 232.248 233.596 1.348 0,58 233.893 235.086 1.193 0,51 2.838 1,22 

KAMPHFUMO 111.152 112.569 1.417 1,27 112.945 114.479 1.534 1,36 3.327 2,99 

KAMUBUKWANE 353.922 387.433 33.511 9,47 395.928 430.581 34.653 8,75 76.659 21,66 

NLHAMBANKULU 159.569 161.353 1.784 1,12 161.823 163.778 1.955 1,21 4.209 2,64 

DISTRITOS 
URBANO 

1.198.432 1.260.061 61.629 5,14 1.275.575 1.338.597 63.022 4,94 140.165 11,70 

KANYAKA 5.574 5.689 115 2,06 5.716 5.822 106 1,85 248 4,45 

KATEMBE 21.858 22.972 1.114 5,10 23.246 24.342 1.096 4,71 2.484 11,36 

DISTRITOS 
RURAIS 

27.432 28.661 1.229 4,48 28.962 30.164 1.202 4,15 2.732 9,96 

CIDADE DE 
MAPUTO 

1.225.864 1.288.722 62.858 5,13 1.304.537 1.368.761 64.224 4,92 142.897 11,66 

OBSERVAÇÕES   

Fonte: FEDERE 2013 com dados do INE 2007. 
 

 
Os dados do INE indicam que entre o início e o final do primeiro quinquênio do Plano (2014 2018), prevê-
se que a população dos distritos de Kamubukwane, Kamavhota e Katembe cresçam um 9,47%, 6,90% e 
5,10% respetivamente, em notável contraste com os distritos do vértice sul da zona urbana, Kamaxakeni, 
Nlhambankulu e Kamphfumo, onde a população apenas crescerá um 0,58%, 1,12% e 1,27% 
respetivamente. 
 
No segundo lustro do Plano (2019-2023), em geral o ritmo de crescimento diminui um pouco, mas os 
fortes contrastes entre distritos mantém-se. Kamubukwane, Kamavhota e Katembe continuam a serem os 
distritos com o maior ritmo de crescimento (8,75% 6,38% e 4,71% respetivamente). Não se sabe se o 
crescimento demográfico estimado para o distrito de Katembe teve em conta os planos para construir 
uma ponte sobre a sua Bahia. 
 
No global do decênio, estima-se que a população do Município de Maputo cresça em 124.897 habitantes, 
o que representa um acréscimo do 11,66% respeito ao total da população ao início do Plano. 
 
Há que assinalar que os dados de população utilizados para a elaboração da Proposta do Plano diferem 
significativamente dos utilizados para a elaboração do Mapa, sendo estes dados obtidos da Repartição 
de Estatística e Planificação da Direção de Saúde da Cidade de Maputo. 
 



 
TABELA 7 

COMPARATIVA DOS DADOS DEMOGRÁFICOS UTILIZADOS NO MS2013 E O PLANO 

DISTRITO 

POPULAÇÃO 2014 
POPULAÇÃO - 

DIFERENÇAS ENTRE  
O PLANO E O MS2013 

ÁREA KM² 
DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA 

DENSIDADE - DIFERENÇAS 
ENTRE  

O MS2013 E O PLANO 

MS2013 PLANO ABSOLUTA PERCENTUAL MS2013 PLANO MS2013 PLANO ABSOLUTA PERCENTUAL 

KAMAHVOTA 314.392 341.541 27.149 8,64 108 72 2.911 4.744 -1.833 -62,95 

KAMAXAKENI 139.731 232.248 92.517 66,21 12 13 11.644 17.865 -6.221 -53,43 

KAMPHFUMO 264.388 111.152 -153.236 -57,96 12 16 22.032 6.947 15.085 68,47 

KAMUBUKWANE 207.317 353.922 146.605 70,72 53 53 3.912 6.678 -2.766 -70,72 

NLHAMBANKULU 314.647 159.569 -155.078 -49,29 8 8 39.331 19.946 19.385 49,29 

DISTRITOS URBANO 1.240.475 1.198.432 -42.043 -3,39 193 162 6.427 7.398 -970 -15,10 

KANYAKA 5.822 5.574 -248 -4,26 52 46 112 121 -9 -8,23 

KATEMBE 19.744 21.858 2.114 10,71 101 123 195 178 18 9,09 

DISTRITOS RURAIS 25.566 27.432 1.866 7,30 153 169 167 162 5 2,86 

CIDADE DE MAPUTO 1.266.041 1.225.864 -40.177 -3,17 346 331 3.659 3.704 -44 -1,21 

OBSERVAÇÕES 
Vide páginas 11 e 101 do MS2013. As áreas das superfícies dos distritos se obtiveram da cartografia do INE utilizando a SIG Kosmo e a ferramenta 
Sextante 

Fonte: Elaboração própria com dados do Mapa e INE.2013. 
 

 
A diferença não é muito evidente se somente se tiver em conta o total de habitantes do Município de 
Maputo. Segundo o Mapa, aplicando uma taxa de crescimento de 2,1% à população do ano 2013, a 
população total em 2014 ascenderá a 1.266.041 habitantes. No entanto, segundo os dados obtidos 
diretamente do INE e utilizados nesta Proposta do Plano, a população total do Município de Maputo em 
2014 será de 1.225.864, uma diferença negativa do 3,17%. A diferença pode parecer pequena, mas 
corresponde a 40.177 habitantes menos, o que se poderia considerar como o equivalente à população da 
zona de influência direta de um CS. 
 
As diferenças entre os dados demográficos do Mapa e da Proposta do Plano tornam-se muito mais 
significativas quando se comparam as populações de cada um dos distritos. 
 
Nos distritos rurais, segundo Proposta do Plano, a população de Kanyaka sofre uma queda do 4,26% a 
respeito do dado atribuído ao mesmo distrito no Mapa, o contrario que no distrito de Katembe, cuja 
população se acrescenta um 10,71%, em relação ao dado que aparece no Mapa. 
 
As discrepâncias entre os dados dos distritos urbanos são ainda maiores. 
 
Segundo a Proposta do Plano, a população atribuída ao distrito de Kamubukwane é de 353.922 
habitantes, o que corresponde a 146.605 habitantes mais que os atribuídos ao mesmo distrito no Mapa. A 
diferença representa um acréscimo do 70,72% a respeito da população citada no Mapa. No sentido 
contrario, a população atribuída a Kamphfumo na Proposta do Plano diminui em 153.236 habitantes, o 
que representa uma queda do 57,96% a respeito da população citada no Mapa.  
 
No Mapa, os distritos de Kamavhota e Nlhambankulu são os mais populosos da Cidade de Maputo, cada 
uma deles com quase 15.000 habitantes. 
 
No em tanto, na Proposta do Plano, os dois distritos mais populosos são Kamubukwane, com quase 
354.000 habitantes, seguido por Kamavhota, com 341.000 habitantes. Se somamos a população de estes 
dois distritos com a população do distrito de Kamphfumo, o terceiro distrito mais populoso, atinge-se o 
75,68% do total da população da Cidade de Maputo (incluindo no total os dois 2 distritos rurais). 
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Em quanto às superfícies dos distritos, a situação também apresenta importantes discrepâncias entre o 
Mapa e a Proposta do Plano. 
 
Em ambos os documentos, a superfície atribuída ao distrito de Nlhambankulu é de 8 Km². Poderia 
parecer que não há nenhuma discrepância entre os dados, mas, quando se comparam os mapas, é 
evidente que a superfície atribuída ao distrito de Nlhambankulu no Mapa é muito maior que a superfície 
atribuída a Nlhambankulu no Mapa do INE utilizado para a elaboração da Proposta do Plano, pelo que 
fica claro que, segundo a cartografia, não podem ter a mesma superfície. 
 
MAPA 4 - DISTRITO DE NLHAMBANKULU, COMPARAÇÃO ENTRE O MAPA DO MAPA SANITÁRIO 
E MAPA DA PROPOSTA DO PLANO 
 

 
Fonte: Elaboração Própria com dados do Mapa 2013  Fonte: Elaboração Própria com dados do INE 2013 

 
Dado que no caso da Proposta do Plano, as superfícies dos distritos foram calculadas diretamente 
medindo cada polígono (utilizando a ferramenta Sextante e o SIG Kosmo), as discrepâncias entre o Mapa 
Sanitário e a Proposta do Plano, sugerem que as superfícies dos distritos citadas no Mapa não 
correspondem à sua cartografia e que provêm de alguma fonte externa (desconhecida). 
 
No Mapa, a superfície total do Município de Maputo é 346 Km² por enquanto que o total para a Proposta 
do Plano, obtido através de medição direta dos polígonos, é de 331 Km². É possível que os dados de 
superfície citados no Mapa incluíram a ilha de Xefina, mas como o valor é quase insignificante (2,74 Km²), 
considera-se que não é razão suficiente para explicar a diferença entre os totais apresentados nos dois 
documentos. Consoante com os critérios do INE, as superfícies distritais calculadas para a Proposta do 
Plano, não incluem Xefina por não estar habitada em termos demográficos (nela só reside uma guarnição 
de militares). 
 
O distrito onde se observam maiores discrepâncias entre a superfície citada no Mapa e a calculada para 
a Proposta do Plano, é Kamavhota. No Mapa tem uma superfície de 108 Km² por enquanto que o valor 
obtido a Proposta do Plano, é de 72 Km², quer dizer, as duas terças partes da superfície citada no Mapa. 
Esta diferença é especialmente difícil de explicar porque, graficamente, os mapas mostram o contrario. 
No mapa do Plano, o distrito de Kamavhota ocupa um espaço bastante maior que o que ocupa o distrito 
na cartografia do mapa Sanitário. 
 
Estas diferenças entre os dados do Mapa e os do Plano têm especial incidência no cálculo das 
densidades demográficas. Em ambos os casos o distrito mais densamente povoado é Nlhambankulu, 
mas segundo o Mapa a densidade é de 39.331 habitantes por Km² por enquanto que no Plano é de 
19.385, aproximadamente a metade. A diferença (relativa) entre as densidades citadas no Mapa e as 
obtidas para o Plano são ainda maiores no caso de Kamphfumo. A densidade passa de 22.023 
habitantes por Km² no Mapa a 6.947 no Plano.  
 



Proposta de Plano de Desenvolvimento da Rede Sanitária Primária da Cidade de Maputo  

41 
 

Utilizando unicamente os dados demográficos obtidos diretamente do INE e a sua cartografia, obtém-se o 
seguinte mapa de densidades por bairro. 
 
 
MAPA 5 - BAIRROS DO MUNICÍPIO DE MAPUTO - DENSIDADES DEMOGRÁFICAS - ESTIMAÇÃO 
2023 
 

 
Fonte: I Elaboração Própria com dados do INE 2013 

 
Deve-se ter em conta que este mapa de densidades somente é uma aproximação. Não foi possível obter 
do INE as projeções demográficas por bairro ou por áreas (subdivisão dos bairros que utiliza o INE é que 
agrupa vários quarteirões) para o ano 2023. A estimação que apresenta o mapa foi obtida partindo das 
populações por bairros publicados no censo 2007. Posteriormente, foram aplicadas as taxas de 
crescimento dos distritos onde se encontram os bairros. Assim, se considera que todos os bairros num 
mesmo distrito cresceram ao mesmo ritmo, critério que, com quase total certeza, não é correto. Por outra 
parte, o mapa mostra a densidade dos bairros como se esta se produzisse de forma uniforme, fato 
evidentemente incerto. Mas o mapa é a melhor aproximação possível com os dados disponíveis. A 
alternativa, que seria limitar-se a trabalhar com as densidades demográficas por distrito, seria ainda mais 
insatisfatória e claramente insuficiente para os propósitos desta Proposta de Plano. 
 
Tendo em conta estas cautelas e limitações, o mapa indica que a população no Município de Maputo 
concentra-se nos bairros à volta do sul da zona do aeroporto. 
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MAPA 6 - MUNICÍPIO DE MAPUTO - BAIRROS MAIS DENSAMENTE POVOADOS - ESTIMAÇÃO 
2023 
 

 
Fonte: Elaboração Própria com dados do INE 2013 

 
No entanto, independentemente das discrepâncias e das limitações, tanto os dados do Mapa como os da 
Proposta de Plano mostram que os distritos do Município de Maputo se caracterizam pela grande 
diferença entre os valores máximos e mínimos dos parâmetros demográficos. Assim, segundo a Proposta 
do Plano, o distrito mais povoado, Kamubukwane, tem quase 65 vezes mais habitantes que o distrito 
menos povoado, Kanyaka. Pela sua vez, Nlhambankulu com 19.946 habitantes por Km² tem uma 
densidade demográfica quase 180 vezes mais elevada que a do distrito de Kanyaka e 112 vezes mais 
que a de Katembe. 
 
Os anteriores aspectos, ainda na sua complexidade são extremamente relevantes: 
 

• Por uma parte, fica claro que é imprescindível conhecer o número da população total do 
Município de Maputo, por ano e ao longo dos 10 anos do decênio abrangido nesta Proposta. O 
número total de habitantes constitui o principal critério para dimensionar a rede de infraestruturas 
e a oferta de serviços e estimar a possível demanda; 

 
• Por outra parte, a necessidade de dispor de dados demográficos fiáveis (precisos e exatos) por 

distritos pode ser muito importante, especialmente quando os recursos humanos, infraestruturas, 
materiais e financeiros se alocarem aos distritos com base ao seu número de habitantes. Esta 
lógica de alocação se sustenta na suposição de que a demanda de serviços e o consequente 
consumo de recursos é (ou deveria ser) diretamente proporcional ao número de habitantes 
residentes no distrito. 

 
No entanto, durante os seminários realizados comentou-se com bastante frequência que, em geral em 
todas as USs eram atendidas pessoas independentemente da que lhe corresponde segundo o seu lugar 
de residência. 
 
Segundo as informações recebidas, não existe nenhuma pesquisa longitudinal que informe sobre o lugar 
de residência das populações atendidas pelas USs, mas a opinião generalizada é que, em maior ou 
menor medida, uma proporção significativa da população não reside no mesmo distrito que a US ou as 
USs onde é atendida Os motivos parecem ser diversos, mas, entre eles, provavelmente destaque o fato 
de que Município de Maputo é um importantíssimo polo de atração econômica, pelo que certos distritos, 
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os que limitam com a Província de Maputo e os que concentram a oferta laboral, formal ou informal, 
provavelmente recebam um grande fluxo de pessoas. 
 
A equipa técnica considera que, enquanto se continue atendendo população de forma geral, e 
independentemente do local de residência ou trabalho das pessoas, a relevância dos dados demográficos 
baseados em divisões administrativas será muito questionável. 
 
Neste contexto seria fundamental conhecer a sociologia e a antropologia “demográfica”. Este 
conhecimento permitiria desenvolver um Plano da rede baseado em critérios mais “científicos”. 
 
Finalmente é necessário  salientar que implantar um sistema de captação no qual se obriga às pessoas a 
ser atendidas em uma terminada US é uma decisão que deveria ser analisada com muita cautela. 
Durante a realização dos seminários este aspeto foi levantado em várias ocasiões. Existe o consenso de 
que desde a perspetiva técnica, organizacional e de prestação de serviços e cuidados de qualidade, esta 
seria a alternativa mais adequada, mas devem ser estudados os danos e prejuízos que a mesma poderia 
produzir nos sectores mais pobres, e, portanto, mais vulneráveis e com maior risco de enfermar. 
 
 
1.4.5 Ferramenta de Desenvolvimento da Rede (FEDERE) 
 
Tendo em conta que muitos dos dados nos quais se baseia a Proposta do Plano não são definitivos 
(incompletos ou provisionais), ou que deverão ou poderão ser atualizados periodicamente (por exemplo, 
preços, classificação de US), é conveniente dispor de uma ferramenta de recolha de dados e analise dos 
mesmos que possa ser atualizada de forma rápida e fácil.  
 
Com este objetivo como base, criou-se uma ferramenta em forma de livro Excel, FEDERE.xls. O FEDERE 
é parte integral desta proposta de Plano. Descreve-se a estrutura e o conteúdo, para que qualquer 
“utilizador” com um mínimo de conhecimento de ofimática possa entender a ferramenta, mantê-la e 
atualizá-la.  
 
O FEDERE está dividido em 10 folhas de cálculo. 
 
Folha USS Nesta folha reproduzem-se todos os dados da base Access definitiva do Mapa Sanitário. 
Cada registro refere-se a uma US diferente. Os registros estão agrupados por distritos. As colunas 
apresentam-se no mesmo ordem que os campos existentes na base Access da qual procedem aos 
dados. Ao final da tabela, foram agregadas várias colunas com o objetivo de gerar alguns valores 
baseados em dados primários e necessários para algumas análises posteriores. Resulta muito simples 
agregar ou eliminar US. Simplesmente se eliminam ou inserem registros. Quando se insere uma nova US 
deve ser tida a cautela de inserir o registro entre o primeiro e o ultimo registro do tramo de registros 
correspondentes ao próprio distrito.  
 
FOLHA PARÁMETROS: Esta folha contém todos os valores de referência: dados demográficos 
projetados hasta 2023; populações e rádios das zonas de influência direta; requisitos estabelecidos no 
diploma ministerial 127/2002; preços de equipamentos; categorias profissionais; preços das formações, 
preços para os distintos tipos de obras (reabilitação ou reconstrução); etc. Por falta de informação 
validada não tem sido possível completar todas as tabelas e alguns dos dados apresentados são  
aproximações. Salienta-se que é importante rever esta folha com relativa frequência com o objetivo de 
melhora ou atualizar os dados existentes. 
 
FOLHA CSRI – Trata-se de uma folha ficha-questionário que permite expor e recolher os dados dos CS 
rurais tipo I que existam. Os dados de todas as US estão organizados em 3 grupos: (1) dados relativos às 
infraestruturas físicas e as instalações; dados relativos à mobiliário, o equipamento e os médios da  
produtividade dos técnicos sanitários. Os dados existentes em esta folha referem-se tanto aos recolhidos 
durante o levantamento do mapa sanitário como dos dados obtidos posteriormente durante o 
levantamento de necessidades sentidas ou identificadas realizado no processo de elaboração do Plano. 
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Ambos os tipos de dados podem ser atualizados, seja diretamente através da folha USS ou na própria 
folha CSRI. Os dados introduzidos permitem quantificar as necessidades e, junto com os dados 
provenientes da folha PARAMETROS, servem para calcular o custo financeiro de abordar a 
materialização das necessidades sentidas identificadas. Ao final da folha aparece um resumo dos 
aspetos mais relevantes do diploma ministerial 127/2002, especificamente relacionado com os centros de 
saúde rurais de tipo I.  
 
FOLHAS CSRII, CSUA, CSUB, CSUA e HG: Estas folham seguem o mesmo formato que o utilizado para 
elaborar a folha CSRI, exceto na parte dedicada a expor os aspetos normativos aplicáveis a cada 
categoria de US. Campos equivalentes ocupam as mesmas celas, tem o mesmo formato e operam da  
mesma forma em todas as folhas. Cada folha contém os dados segundo o modelo descrito anteriormente 
- de todas e cada uma das USs da categoria à qual pertence a US segundo a classificação recebida no 
Mapa. Optou-se por incluir o Centro de Saúde de Chiango, apesar de ser uma ruína. Foram excluídos os 
Hospitais de Polana Caniço, cujo status como US não está suficientemente clarificado; e o Hospital 
Psiquiátrico de Infulene, que pertence à rede sanitária quaternária, e não à primaria ou a  secundária. 
 
FOLHA TABELAS – Contem as tabelas que aparecem no “corpo” do texto do Plano. Todos os conteúdos 
de estas tabelas derivam das folhas anteriores ou da folha ANEXOS, quer dizer não se deve digitar 
nenhum valor novo neste folha. 
 
FOLHA ANEXOS-. Contem um conjunto de tabelas, extensas demais para incluir no corpo do texto do 
Plano, pelo que estão num anexo aparte (Anexo 07). Todos os conteúdos de estas tabelas derivam das 
folhas anteriores, exceto a de TABELAS. 
  
Com o fim de evitar erros e incoerências, no conjunto das folhas, ainda que uma mesma característica 
(variável ou atributo) possa aparecer repetidas vezes (por exemplo, população da Cidade de Maputo em 
um determinado ano) deve ser ressaltado que o dado é incorporado na ferramenta FEDERE uma única 
vez.  
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CAPÍTULO 2 - INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES 
 
2.1 A SITUAÇÃO ACTUAL 
 
Com base na caracterização de USs estabelecida no diploma ministerial 127/2002, segundo a da equipa 
técnica que elaborou esta Proposta do Plano, no Município de Maputo não estão claramente definidas as  
USs que conformam a rede primária. 
 
O problema deriva da existência de USs que oficialmente não pertencem à rede primária, mas que 
realizam atividades que são próprias deste nível de atendimento. Tal é o caso de dois hospitais: o 
Hospital Psiquiátrico de Infulene, (incluído no Mapa Sanitário) e o Hospital Central de Maputo (excluído 
do Mapa). Segundo a normativa vigente, ambas são instituições do nível quaternário, a primeira por ser 
um hospital especializado e a segunda por ser um hospital de última referência.  
 
Segundo o Mapa, no Hospital Psiquiátrico de Infulene realizam-se atividades próprias dos CPS, tais como 
consultas externas de primeiro contato, quer dizer, atende-se a pacientes que não são referidos por 
nenhuma das USs de nível inferior.  
 
A rede primaria pública do Município de Maputo está constituída por 31 CSs, das quais apenas um não 
está em funcionamento, nomeadamente o CS de Chiango, que se encontra em estado completamente 
ruinoso. 
 
Alem destas USs, existe um centro médico na zona do Porto de Maputo (não se trata do Centro do 
Porto). A sua tipificação como unidade pública é ambígua, em tanto que não atende ao público geral mas 
sim aos trabalhadores de uma empresa estatal (ou paraestatal), nomeadamente os do Porto de Maputo. 
Aparentemente recebe medicamentos (e outros apoios?) do MISAU, mas não foi incluída no Mapa 
Sanitário. Ficou igualmente excluída do levantamento de necessidades sentidas já que a curto e meio 
prazo não está previsto assinar nenhum convênio de apoio com o Conselho em termos de ser realizados  
 

TABELA 8 
US PÚBLICAS EM FUNCIONAMENTO PERTENCENTES ÀS REDES PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, POR DISTRITO E CATEGORIA - 2013 

DISTRITO CSR I CSR II CSU A CSU B CSU C HD HR HG TOTAL 

KAMAVHOTA 0 0 2 2 2 0 0 1 7 

KAMAXAKENI 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

KAMPHFUMO 0 0 7 0 0 0 0 0 7 

KAMUBUKWANE 0 0 2 3 0 0 0 0 5 

NLHAMBANKULU 0 0 3 0 1 0 0 2 6 

KANYAKA 1 2 0 0 0 0 0 0 3 

KATEMBE 1 2 0 0 0 0 0 0 3 

CIDADE DE MAPUTO 

2 4 15 6 3 0 0 3 33 

PERCENTAGENS A RESPIETO DO TOTAL DE CENTROS 
DE SÁUDE EM FUNCIONAMENTO 

Há um hospital de primeira referência por 
cada 10 centros de saúde em funcionamento 

6,67 13,33 50,00 20,00 10,00 

RÁCIOS UNIDADES 
RURAIS 

RÁCIOS UNIDADES URBANOS 

1 2 5 2 1 

OBSERVAÇÕES 
O Hospital Central de Maputo e o Hospital Psiquiátrico de Infulene são do Nível IV - O Hospital Geral de 
Polana Caniço e o Centro de Saúde Urbano Tipo C de Chiango não estão em funcionamento - Na Cidade de 
Maputo não há Hospitais Rurais ou Hospitais Distritais 

Fonte: FEDERE 2013 
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O tipo de unidade em funcionamento que mais abunda é a de categoria A (50%). Há 24 USs urbanas e 6 
rurais em um rácio de 4:1. 
 
As USs rurais constituem o 20% do total das USS primárias públicas em funcionamento apesar de que a 
população rural (2014) apenas constitui um pouco mais do que o 2% da população total. Entretanto, 
comparando os metros quadrados dos CS rurais (1.851 m²) com o total de todos os CSs do Município 
(23.368 m²), a relação/desproporção reduz-se à menos da metade  (7,92%). 
 
No que diz respeito aos CSs urbanos, a metade é de categoria A. O rácio entre o tipo de CSs urbanos em 
funcionamento é de um CS tipo C por cada 2 CSs de tipo B e 5 de tipo A. A normativa não estabelece 
qual deveria ser o rácio entre tipos de USs e a equipa técnica não está em condições de estabelecê-lo. 
 
Em quanto a rede secundária pública do Município, esta está conformada por 3 hospitais gerais: o de 
Mavalane, o José Macamo e o de Chamanculo. O primeiro localizado no distrito de Kamavhota e os 
outros dois no distrito de Nlhambankulu. 
 
Existe uma quarta unidade sanitária cuja tipologia não está clara. Trata-se do Hospital de Polana Caniço, 
que alguns denominam HG. Seja como for, não funciona como lugar de prestação de serviços sanitários 
de qualquer tipo, mas há indicações de que atualmente esta sendo analisado o seu futuro imediato. Entre 
as potenciais funções de este hospital contemplam-se várias alternativas: ser um hospital universitário, 
ser um Hospital especializado em patologias crônicas ou, até, um hospital oncológico. 
 
Chama a atenção que no Município de Maputo não existam HD. Salientar que apesar de que os 
consultores da equipa técnica tentaram recavar informação ao respeito, não foi possível consegui-la. No 
entanto a equipa técnica considera que pareceria lógico/coerente a existência de certo número de 
hospitais distritais cobrindo todo o Município. 
 
No Município também não há nenhum HR, provavelmente devido a que a população conjunta dos 
distritos rurais de Kanyaka e Katembe é insuficiente para atingir o mínimo estabelecido pela normativa 
para justificar um HR em estes distritos. 
 
Em Fevereiro de 2013, foi assinalado o memorando para operacionalização do acordo de transferência 
de competências entre a Direção de Saúde Cidade Maputo e o Conselho Municipal, em base ao qual  
foram transferidas 26 USs sanitárias, todos CSs de nível primario. O patrimônio dos CSs do Porto e o 
Tribunal não foram transferidos por não ser propriedade do MISAU, mas sim a gestão da sua 
manutenção (O Mapa diz que a propriedade do centro de saúde Nº 2 do Tribunal é do Conselho, mas isto 
é um erro). 
 



TABELA 9 
US PÚBLICAS DAS REDES I E II NÍVEL, POR CATEGORIA, FUNCIONAMENTO, PROPIEDADE E TRANSFERÊNCIA AO CONSELHO 

DISTRITO NOME DA US NÍVEL CATEGORIA EM 
FUNCIONAMENTO 

TRANSFERIDA 
DA CIDADE 
AO CMM 

SEDE DISTRITAL PROPIEDADE  

KAMAVHOTA 

CS DE MAVALANE PRIMÁRIO CSUA SIM NÃO   CIDADE - SNS 

CS 1 DE JUNHO PRIMÁRIO CSUA SIM 1 SEDE DISTRITAL CIDADE - SNS 

CS DOS PESCADORES PRIMÁRIO CSUB SIM 2   CIDADE - SNS 

CS DE ALBAZINE PRIMÁRIO CSUB SIM 3   CIDADE - SNS 

CS DE HULENE PRIMÁRIO CSUC SIM 4   CIDADE - SNS 

CS DE ROMÃO PRIMÁRIO CSUC SIM 5   CIDADE - SNS 

CS DE CHIANGO PRIMÁRIO CSUC NÃO 6   CIDADE - SNS 

HOSPITAL GERAL DE MAVALANE SECUNDÁRIO HG SIM NÃO   CIDADE - SNS 

KAMAXAKENI 

CS 1 DE MAIO PRIMÁRIO CSUA SIM 7 SEDE DISTRITAL CIDADE - SNS 

CS POLANA CANIÇO PRIMÁRIO CSUB SIM NÃO   CIDADE - SNS 

HOSPITAL POLANA CANIÇO ? ? NÃO NÃO   CIDADE - SNS 

KAMPHFUMO 

CS DO MAXAQUENE PRIMÁRIO CSUA SIM 8A   CIDADE - SNS 

CS DE MALHANGALENE PRIMÁRIO CSUA SIM 9 SEDE DISTRITAL CIDADE - SNS 

CS DA POLANA CIMENTO PRIMÁRIO CSUA SIM 10   CIDADE - SNS 

CS DO ALTO-MAÉ PRIMÁRIO CSUA SIM 11   CIDADE - SNS 

CS Nº 2 TRIBUNAL PRIMÁRIO CSUA SIM 12   MIN. DE JUSTIÇA? 

CS DO PORTO PRIMÁRIO CSUA SIM 13   PORTO MAPUTO 

CS DE MAXAQUENE ANEXO PRIMÁRIO CSUA SIM 8B   SINDICATO 

KAMUBUKWANE 

CS DE ZIMPETO PRIMÁRIO CSUA SIM 14   CIDADE - SNS 

CS DE BAGAMOYO PRIMÁRIO CSUA SIM 15 SEDE DISTRITAL CIDADE - SNS 

CS DE MAGOANINE - MINI CENTRO PRIMÁRIO CSUB SIM 16   CIDADE - SNS 

CS DE INHAGOIA PRIMÁRIO CSUB SIM 17   CIDADE - SNS 

CS DE MAGOANINE - TENDAS PRIMÁRIO CSUB SIM 18   CIDADE - SNS 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE 
INFULENE 

QUATERNÁRIO HE SIM NÃO   CIDADE - SNS 

NLHAMBANKULU 

CS DO XIPAMANINE PRIMÁRIO CSUA SIM 19 SEDE DISTRITAL CIDADE - SNS 

CS JOSÉ MACAMO PRIMÁRIO CSUA SIM NÃO   CIDADE - SNS 

CS DE CHAMANCULO PRIMÁRIO CSUA SIM NÃO   CIDADE - SNS 

CS Nº 14 PRIMÁRIO CSUC SIM 20   CIDADE - SNS 

HOSPITAL GERAL JOSÉ MACAMO SECUNDÁRIO HG SIM NÃO   CIDADE - SNS 

HOSPITAL GERAL DE CHAMANCULO SECUNDÁRIO HG SIM NÃO   CIDADE - SNS 

KANYAKA 

CS DE INHACA PRIMÁRIO CSR1 SIM 21 SEDE DISTRITAL CIDADE - SNS 

CENTRO DE SALUD DE INGUANE PRIMÁRIO CSR2 SIM 22   CIDADE - SNS 

CS DE MUCHINA PRIMÁRIO CSR2 SIM 23   CIDADE - SNS 

KATEMBE 

CS DA CATEMBE PRIMÁRIO CSR1 SIM 24 SEDE DISTRITAL CIDADE - SNS 

CS DE INCASSANE PRIMÁRIO CSR2 SIM 25   CIDADE - SNS 

CS DE MUTSEKWA PRIMÁRIO CSR2 SIM 26   CIDADE - SNS 

OBSERVAÇÕES Os CS anexos ao hospitais não foram transferidos por terem gabinetes que ainda estão a serem utilizados para consultas especializadas pelos hospitais anexos 

Fonte: FEDERE 2013 
 

 
A situação das USs ligadas ao bairro de Maxaquene não está clara. No acordo de transferência de 
competências entre o Governo da Cidade e o Conselho Municipal somente se faz menção do Posto de 
Saúde de Maxaquene, embora, segundo a normativa, não existe (ou deveria existir em 2013) nenhuma 
unidade tipificada como um posto de saúde. O Mapa distingue entre o CS de Maxaquene e o CS de 
Saúde de Maxaquene Anexo. Pareceria que a unidade descrita como Posto de Saúde de Maxaquene é a 
mesma que o Mapa denominou como CS de Maxaquene. Por sua vez, os dados parecem indicar que 
esta unidade era propriedade do Governo da Cidade, o qual permitiu a sua transferência patrimonial ao 
Conselho. No caso do CS de Maxaquene Anexo, a sua propriedade parece ser do sindicato de 
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trabalhadores. Não está claro se no acordo de transferência ficou subsumida no CS de Maxaquene 
(hipótese improvável por não ser propriedade da Cidade) ou se a sua gestão e a responsabilidade pela 
sua manutenção foram intencionadamente excluídas do acordo de transferência. 
 
Neste processo não foi transferido nenhum hospital. O Governo da Cidade mantem a tutela de quatro 
CSs, os três anexos aos HG de: Mavalane, José Macamo e Chamanculo, e o CS de Polana Caniço.  
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2.2 A REDE PRIMÁRIA - OS CENTROS DE SAÚDE 
 
Em princípio, no relativo às infraestruturas propriamente ditas, quer dizer, sem considerar a 
disponibilidade ou a qualidade dos serviços prestados nessas infraestruturas, o desenvolvimento da Rede 
primária deveria considerar a necessidade e viabilidade de realizar seis tipos de intervenções: 
 

� Recuperação; 
� Remodelação; 
� Reclassificação; 
� Extensão; 
� Encerramento; 
� Relocalização. 

 
Entende-se por Recuperação o conjunto de ações que visam devolver a infraestrutura existente à sua 
condição ótima ou original. A recuperação de uma infraestrutura não é questão de manutenção de rotina. 
Os custos que implica a manutenção de rotina não pertencem aos planos de investimento senão devem 
ser imputados aos gastos correntes e aos planos operativos anuais. A recuperação normalmente implica 
obras de reabilitação, sejam menores, de caráter ligeiro, maior ou pesadas. Mas, há que ter em conta que 
a recuperação é mais do que habitualmente se consideraria como reparação. Em casos extremos poderia 
supor a reconstrução de uma unidade sanitária, havendo, se for necessário, que demolir e reconstruir ou 
reedificar partindo das suas ruínas. 
 
O conceito de Remodelação abrange dois possíveis aspetos: (a) a Ampliação, quer dizer, acrescentar o 
número de metros úteis que tem uma US; ou (b) a Reestruturação, quer dizer, a reorganização física, e 
não só funcional, dos espaços existentes. A remodelação implica obras e, por conseguinte, custos de 
investimentos. 
 
Entende-se por Reclassificação o processo e resultado de mudar a categoria de uma US, seja inferior ou 
superior, ou simplesmente diferente à existente inicialmente. Para a elaboração de um Plano de 
Desenvolvimento, a importância da reclassificação das USs reside não unicamente em que uma 
reclassificação pode supor a necessidade de fazer obras de maior ou menor peso para adaptar a unidade 
à nova situação, mas também que a reclassificação permitirá decidir se uma unidade pertence a uma 
rede de atendimento ou outra. Assim sendo, como consequência da reclassificação de uma unidade, esta 
poderia passar de ser um CS á um HD, o que colocaria em questão a tutela e responsabilidade de gestão 
da mesma (Conselho ou Cidade).  
 
No contexto desta Proposta de Plano, o termo Extensão - versus Ampliação - refere-se ao processo e 
resultado de aumentar o número de USs que conformam a rede primária do Município, 
independentemente da sua categoria. Porem, a extensão da rede não necessariamente implica a 
construção de novas USs. Poder-se-ia fazer ocupando e adaptando um edifício existente ou 
desagregando uma unidade existente em duas ou mais USs.  
 
Entende-se por Encerramento, o encerramento, mais ou menos definitivo, de uma US. A clausura implica, 
evidentemente a diminuição do número de US, aspeto que antes de se decidido deve ser aprofundado 
pelas consequências que poderia ter nas coberturas de serviços na área onde esteja localizada a US. 
 
E, finalmente, entende-se por Relocalização a deslocação de uma unidade de um ponto do Município 
para outro. A deslocação poder-se-ia considerar o processo e resultado de encerrar uma unidade (diminui 
o número de USs), embora só seja provisoriamente, seguido por uma extensão na rede (acréscimo no 
número de USs). 
 
Nenhuma destas categorias é mutuamente excludente. 
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2.2.1 Recuperação 
 
Segundo a metodologia seguida para confecionar esta Proposta de Plano, a efeitos da recuperação da 
rede primária, somente dever-se-iam considerar as USs "pertencentes ao Serviço/Sistema Nacional de 
Saúde".  
 
A efeitos práticos, este critério de inclusão é aplicado, normalmente, perguntando quem é o proprietário 
da unidade (rara vez se confirma documental e legalmente mediante análise e valorização dos títulos de 
propriedade). Caso de não ser propriedade do SNS não se deveria fazer a avaliação física da 
infraestrutura, já que se supõe que o SNS, representado neste caso pelo Conselho, em nenhum 
momento se responsabiliza da reabilitação ou reconstrução das USs que não são de sua propriedade. 
 
O Mapa identificou três CSs que não eram propriedade do Conselho, nomeadamente o CS do Porto, o Nº 
2, chamado do Tribunal e o referido CS de Maxaquene-Anexo. 
 
Segundo os acordos de transferência de competências do Governo da Cidade para o Município, o 
"património imóvel do CS do Porto, CS de Tribunal não pertence a Direção de Saúde da Cidade de 
Maputo e por isso não é transferido mas a manutenção do mesmo passa para a gestão do Município de 
Maputo. O património imóvel das restantes instituições passa para a gestão do Município”. 
 
Não fica completamente claro que significado dever-se-ia atribuir ao termo manutenção neste contexto e 
por conseguinte qual é a obrigação contraída pelo Conselho. Os responsáveis da elaboração do Mapa 
aparentemente consideraram que dever-se-iam excluir as três USs da avaliação física mas durante o 
levantamento de necessidades sentidas realizado para elaborar esta Proposta de Plano, a sua exclusão 
não ficou tão clara. No caso do CS do Porto, os responsáveis da US informaram que o Conselho partilha 
a manutenção com os Caminhos de Ferro de Moçambique, proprietários da unidade. No caso do CS de 
Saúde de Nº 2 do Tribunal, o responsável declarou que na sua opinião dever-se-ia acometer uma 
profunda reabilitação ou até reconstrução de toda a US, sem indicar quem seria ou deveria ser o 
responsável das despesas correspondentes. E no caso do Cs de Maxaquene Anexo, o responsável da 
US declarou que o Conselho assumia a manutenção e reabilitação da unidade e que na sua opinião 
somente se precisava uma reabilitação ligeira do edifício. 
 
A seguinte tabela resume as diferentes intervenções que haveria que acometer para recuperar a rede 
primária do Município. 
 
 



 

TABELA 10 
UNIDADES SANITÁRIAS QUE REQUEREM REABILITAÇÃO OU RECONSTRUÇÃO SEGUNDO O MS2013 OU O LNS2013 

AVALIAÇÃO DO 
ESTADO FÍSICO 
SEGUNDO O 
MS2013 

UNIDADES SANITÁRIAS DISTRITO 
TIPO 
DE US 

POP. ZONA 
INFLUÊNCIA 
DIRECTA 

METROS 
QUADRADOS 
AFETADOS 

OBSERVAÇÕES 

MÍNIMO MÁXIMO 

DEGRADAÇÃO 
LIGEIRA  
REABILITAÇÃO 
LIGEIRA 

CS DE MAVALANE KAMAVHOTA CSUA 40.000 100.000 20 
LNS2013: A US considera que 20m² 
requerem RL (3) 

CS 1 DE JUNHO KAMAVHOTA CSUA 40.000 100.000 1.566 
LNS2013: A US concorda com a 
avaliação do MS2013  

CS DE ALBAZINE KAMAVHOTA CSUB 18.000 48.000 677 
LNS2013: A US concorda com a 
avaliação do MS2013  

CS 1 DE MAIO KAMAXAKENI CSUA 40.000 100.000 500 
LNS2013: A US considera limitar a RL a 
500m² dos 2839m²  

CS DE MAXAQUENE   KAMPHFUMO CSUA 40.000 100.000 250 
LNS2013: A US considera que 250m² 
requerem RL (3) 

CS DE MALHANGALENE KAMPHFUMO CSUA 40.000 100.000 200 
LNS2013: A US considera que 200m² 
requerem RL (3) 

CS DE POLANA CANIÇO KAMAXAKENI CSUB 18.000 48.000 1.031 
LNS2013: Uma parte requer RL e outra 
parte RP (vide infra) 

CS DO ALTO-MAÉ KAMPHFUMO CSUA 40.000 100.000 1.459 
LNS2013: A US considera qué a US só 
precisa MR (2) 

CS DO PORTO KAMPHFUMO CSUA 40.000 100.000 100 
LNS2013: A US considera qué 100m² 
requerem RL (3) 

CS DE MAXAQUENE ANEXO KAMPHFUMO CSUA 40.000 100.000 90 
LNS2013: A US considera qué 90m² 
requerem RL (3) 

CS DE ZIMPETO KAMUBUKWANE CSUA 40.000 100.000 600 
LNS2013: A US considera que 600m² 
requerem RL (3) 

CS DE BAGAMOYO KAMUBUKWANE CSUA 40.000 100.000 700 
LNS2013: A US considera limitar a RL a 
700m² dos 1547m²  

CS DE MAGOANINE - MINI-CENTRO KAMUBUKWANE CSUB 18.000 48.000 150 
LNS2013: A US considera que 150m² 
requerem RL (3) 

CS Nº 14 NLHAMBANKULU CSUC 10.000 25.000 90 
LNS2013: A US considera que 90m² 
requerem RP (3) 

CS DE INHACA KANYAKA CSR1 16.000 35.000 596 
LNS2013: A US concorda com a 
avaliação do MS2013  

CS DE MUCHINA KANYAKA CSR2 7.500 20.000 49 
LNS2013: A US concorda com a 
avaliação do MS2013  

CS DA CATEMBE KATEMBE CSR1 16.000 35.000 1.005 
LNS2013: A US concorda com a 
avaliação do MS2013  

POP. TEÓRICA DAS ZONAS DE INFLUÊNCIA DIRECTA - US QUE REQUEREM 
REABILITAÇÃO LIGEIRA 

463.500 1.159.000 9.083   

DEGRADAÇÃO 
AVANÇADA  
REABILITAÇÃO 
PESADA 

CS DE CHAMANCULO NLHAMBANKULU CSUA 40.000 100.000 1.677   

CS Nº 2 TRIBUNAL KAMPHFUMO CSUA 40.000 100.000 200 
LNS2013: A US considera que toda a US 
requere RP (4) 

CS DE POLANA CANIÇO KAMAXAKENI CSUB 15.300 40.800 150 
LNS2013: A US considera que 150m² 
requerem RP (4) 

POP. TEÓRICA DAS ZONAS DE INFLUÊNCIA DIRECTA - US QUE REQUEREM 
REABILITAÇÃO PESADA 

95.300 240.800 2.027   

DEGRADAÇÃO 
ACENTUADA 
RECONSTRUÇÃO 

CS DE INHAGOIA KAMUBUKWANE CSUB 18.000 48.000 134 
LNS2013: A US considera que toda a US 
requere NC (5) 

CS DE CHIANGO KAMAVHOTA CSUC 10.000 25.000 183 
A US não esté em funcionamento - É 
uma ruina 

POP. TEÓRICA DAS ZONAS DE INFLUÊNCIA DIRECTA - US QUE TEM QUE SER 
RECONSTRUÍDAS 

28.000 73.000 317   

OBSERVAÇÕES 
O estado físico de 3 US (CS DO PORTO, CS DE MAXAQUENE ANEXO e CS Nº - TRIBUNAL) não for avaliado por serem US que não eram 
propriedade do SNS e por conseguinte fora da responsabilidade do Conshelho. Mas o facto é que, por convénio, o Conselho sim contribui a sua 
manutenção e reabilitação. A população do CS DE P. CANIÇO está prorrateada em função dos m² que precisam RP  em relação ao total. 

Fonte: FEDERE 2013 
 

 
Cabe destacar que o resultado da avaliação física realizada pelo arquiteto do Mapa nem sempre coincide 
com a opinião dos técnicos das USs ou dos responsáveis distritais. O caso mais destacável é o CS de 
Inhagoia. Segundo a avaliação física do Mapa a unidade só precisa manutenção de rotina. No entanto, o 
responsável da US opina que sofre uma degradação profunda e que, por conseguinte, deve ser 
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reconstruída ou ser extensamente reabilitada. No caso do CS do Alto Maé, a situação é a oposta. 
Segundo o Mapa a unidade requereria uma reabilitação ligeira, más a responsável da US declarou que 
somente precisa manutenção de rotina. 
 
Somente 10 CS, dos 30 em funcionamento, requerem manutenção de rotina. 
 
Porém, mais do que contabilizar USs, seria mais relevante tentar calcular o número de habitantes que 
devem ser atendidos em infraestruturas deficientes. O problema é que não se dispõe de dados sobre as 
populações de cobertura (reais ou teóricas) de cada uma das USs do Município. 
 
Tem-se uma ideia aproximada do número de pessoas abrangidas utilizando como critério de inclusão as 
populações teóricas (máximas e mínimas) das zonas de influencia direta estabelecidas no diploma 
ministerial 127/2002, mas sempre tendo em conta que a soma destas populações é muito superior ao 
total de habitantes que tem o Município. 
 
Assim, a tabela anterior mostra que teoricamente há aproximadamente entre 463.000 e 1.118.000 
pessoas que dependem de CSs que requerem reabilitação ligeira; ou entre aproximadamente 96.000 e 
240.000 pessoas cobertas por CSs que se encontram em avançado estado de degradação (e que por 
conseguinte requerem reabilitação pesada); e que a volta de 23.000 a 73.000 são teoricamente atendidas 
em CSs em tão mau estado de conservação, que deveriam ser reconstruídos (em realidade, o CS de 
Chiango não presta serviços á população, já que se encontra em estado de completa ruína e não está em 
funcionamento). 
 
Dado o elevado número de infraestruturas deficientes, seria extremamente útil poder definir critérios 
objetivos que permitissem priorizar os recursos disponíveis. Mas sem informação sobre os fatores que 
incidem sobre a utilização das USs (econômicos, culturais, sociais, etc.), é impossível fazer uma análise 
detalhada que permita estabelecer prioridades quantitativas e bem justificadas. 
 
Na opinião da equipa técnica, a prioridade absoluta deveria ser reconstruir o CS de Chiango. Como já foi 
referido, encontra-se em ruína, consequentemente inoperativo, facto que deixa uma parte considerável do 
bairro de Albazine sem nenhuma cobertura. No caso dos outros quatro centros de saúde em (possível ou 
confirmado) avançado ou acentuado estado de degradação (ver as USs com nomes em letra vermelha no 
mapa que segue) as suas zonas de influência direta estão "cobertas" por outras USs vizinhas. 
 
MAPA 7 - ZONAS DE INFLUENCIA DIRETA (4KM) DAS INFRAESTRUTURAS QUE NÃO SE 
ENCONTRAM EM AVANÇADO OU ACENTUADO ESTADO DE DEGRADAÇÃO  
 

 
Fonte .Elaboração própria com SIG KOSMO, Cartografia do INE e da DPUA do CMM e do Mapa Sanitário 2013 
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Um segundo critério para priorizar as intervenções poderia ser a de atuar primeiro nos bairros mais 
densamente povoados. 
 
MAPA 8 - RELAÇÃO ENTRE OS BAIRROS MAIS DENSAMENTE POVOADOS E A LOCALIZAÇÃO 
DOS CENTROS DE SAÚDE URBANOS  
 

 
Fonte .Elaboração própria  com SIG KOSMO, Cartografia do INE e da DPUA do CMM e do Mapa Sanitário 2013 

 
Assim, de se confirmar que o CS de Saúde de Inhagoia realmente se encontra num estado de 
conservação muito degradado, seria uma intervenção prioritária por estar localizado num bairro com una 
densidade de tipo médio-alta, sem nenhum outro CS próximo. Similar seria o caso do CS de Chamanculo 
com uma infraestrutura muito deficiente, e localizado numa das zonas mais densamente povoadas da 
cidade. Tal, seria o caso do CS 1 de Maio que presta cobertura aos, densamente povoados, bairros de 
Maxaquene A, B e C e a parte do bairro de Polana Caniço.  
 
Um último aspeto a considerar no âmbito da recuperação das USS, é relativo às instalações para o 
abastecimento de água e energia, os sistemas de esgotos e os meios para o tratamento de lixo. 
 
Em relação ao abastecimento de água, indicar que este aspeto foi descrito na secção de Infraestruturas 
do Mapa. A modo de recapitulação importa destacar: 18 dos 30 CSs em funcionamento declararam que o 
principal meio de abastecimento era a rede geral de água; 11 declararam que a principal fonte de 
abastecimento era um furo ou poço; e uma unidade (o CS de Hulene) que o seu principal modo de 
abastecimento era a compra. 
 
Em principio, segundo os dados do Mapa, a situação do abastecimento da água é bastante boa. 
 
No entanto, a equipa técnica considera que devem ser tidos em conta dois aspetos importantes: 
 

� Por uma parte, nem no Mapa, nem posteriormente no levantamento de necessidades sentidas, 
foi possível obter informação (por falta de tempo sobre os caudais de água; a regularidade dos 
serviços no caso de abastecimento através da rede geral ou da compra; a qualidade da água; ou 
a capacidade de armazenamento das USs; 

 
� E, por outra: durante o levantamento de necessidades sentidas, os responsáveis de todas as 

USs (diretamente ou a través dos seus representantes distritais) foram perguntados sobre as  
obras ou os equipamentos necessários (que haveria que comprar) para garantir ou melhorar o 
abastecimento de água. Os resultados parecem indicar uma situação não tão favorável como a 
que se poderia deduzir dos dados do Mapa. 23 dos 30 CSs declararam que o seu sistema de 
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abastecimento de água sofria deficiências de alguma consideração, que ultrapassava o conceito 
de uma manutenção de rotina. Assim sendo, as necessidades sentidas relativas ao 
abastecimento de água são as seguintes (excluem-se as USs que referiram não ter problemas 
com o abastecimento de água). 

 
 

TABELA 11 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DA REDE PRIMÁRIA EM FUNCIONAMENTO: NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

DISTRITO NOME DA US 
CATEGORIA 

ATUAL 
MODO DE 

ABASTECIMENTO 
NECESSIDADES SENTIDAS 

KAMAVHOTA 

CS DE MAVALANE CSUA REDE Comprar bomba água de mais volume; torneiras doentes; 30 m tubos 

CS 1 DE JUNHO CSUA REDE 
Tubagem novo de todo o centro + bomba água mais potente + 
torneiras 

CS DOS PESCADORES CSUB REDE Mudar 50m de tubagem 

CS DE ALBAZINE CSUB REDE 
Torneiras para doentes no exterior da US - Mudar torneiras dentro - 
20m tubagem 

CS DE HULENE CSUC COMPRA Canzalizar água para 5 torneiras + 230 metros de tubagem 

CS DE ROMÃO CSUC FURO/POÇO Torneiras + 30m tubagem 

KAMAXAKENI 
CS 1 DE MAIO CSUA REDE Intervenções menores na canalização da água 

CS POLANA CANIÇO CSUB REDE Bomba de água + tubagem (metros?) 

KAMPHFUMO 

CS DO MAXAQUENE CSUA REDE Melhorar a canalização - é muito antiga 

CS DE MALHANGALENE CSUA REDE Reabilitar toda a instalação de água 

CS DO ALTO-MAÉ CSUA REDE 1 tanque de 5000 litros e melhorar a canalização 

CS Nº 2 TRIBUNAL CSUA REDE Todo 

CS DE MAXAQUENE ANEXO CSUA REDE Sustituição de torneiras e bocais 

  

CS DE MAGOANINE - MINI CENTRO CSUB FURO/POÇO Novas torneiras + rever toda a instalação de água 

CS DE INHAGOIA CSUB REDE Aumento do tamanho do tanque de água + nova bomba  

CS DE MAGOANINE - TENDAS CSUB REDE Rever o sistema de canalização 

  

CS DE CHAMANCULO CSUA REDE Todo 

CS Nº 14 CSUC REDE Construir depósito de 12.000 litros 

KANYAKA 

CS DE INHACA CSR1 FURO/POÇO Compra bombas hidropressoras e depósito de 4000 litros 

CENTRO DE SALUD DE INGUANE CSR2 FURO/POÇO Construção de um novo furo 

CS DE MUCHINA CSR2 FURO/POÇO Montagem de furo 

KATEMBE 
CS DA CATEMBE CSR1 FURO/POÇO Fazer furo/poço de água 

CS DE MUTSEKWA CSR2 FURO/POÇO Fazer furo e comprar bomba 

OBSERVAÇÕES A lista não inclue o Centro de Saúde de Chiango, por encontrar-se em ruinas e não estar em funcionamento. 

Fonte: FEDERE 2013 
 

 
Consoante às declarações dos responsáveis das USs, onde haveria que intervir de forma prioritária seria:  
o CS Nº 2 do Tribunal (com dúvidas sobre quem seria o responsável ou os responsáveis de acometer e 
financiar as obras) e o CS de Chamanculo (unidade que não foi transferida ao Conselho). 
 
Quanto ao abastecimento de energia, o Mapa informa que a grande maioria (28 dos 30 CSs em 
funcionamento) se abastece de energia da rede elétrica geral. As duas USs que dependem de painéis 
solares são rurais. Não há informação sobre a regularidade do serviço da rede geral ou se a potência 
contratada ou a normalmente disponível são suficientes para cobrir as necessidades das USs. Uma das 
USs (CS de Mutsekwa) solicita mais painéis solares por considerar que os existentes não são suficientes 
para gerar a força mínima que necessita a unidade. No caso da outra unidade que depende de painéis 
solares (CS de Muchina), o responsável da US considera que a intervenção a realizar ultrapassa o nível 
de manutenção de rotina. Como acontece no caso do abastecimento de água, há duas USs, o CS Nº 2 do 
Tribunal e o CS de Chamanculo, que consideram que as suas instalações elétricas são tão deficientes, 
que devem ser revistas em profundidade e provavelmente reinstaladas por completo. 
 



 
TABELA 12 

ABASTECIMENTO DE ENERGIA NAS UNIDADES DA REDE PRIMÁRIA EM FUNCIONAMENTO: NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

DISTRITO NOME DA US 
CATEGORIA 

ATUAL 
MODO DE 

ABASTECIMENTO 
NECESSIDADES SENTIDAS 

KAMAVHOTA 

CS DE MAVALANE CSUA REDE GERAL Iluminação externa: 5 farois + 50 m de cabo 

CS 1 DE JUNHO CSUA REDE GERAL Revisão de todo o sistema elétrico - Iluminação externa - 5 farois 

CS DOS PESCADORES CSUB REDE GERAL Mudar quadros elétricos 

CS DE ALBAZINE CSUB REDE GERAL Iluminação externa, 4 farois 

CS DE HULENE CSUC REDE GERAL Iluminação externa: 5 farois + 50 m de cabo 

KAMAXAKENI CS POLANA CANIÇO CSUB REDE GERAL Gerador para substiotuir o existente 

KAMPHFUMO 

CS DO MAXAQUENE CSUA REDE GERAL Rever situação dos cabos 

CS DE MALHANGALENE CSUA REDE GERAL Reabilitar toda a instalação de energia 

CS DA POLANA CIMENTO CSUA REDE GERAL Revisão da instalação elétrica 

CS DO ALTO-MAÉ CSUA REDE GERAL Rever e melhorar a instalação de algumas fases 

CS Nº 2 TRIBUNAL CSUA REDE GERAL Todo 

CS DO PORTO CSUA REDE GERAL Rever os quadros elétricos 

CS DE MAXAQUENE ANEXO CSUA REDE GERAL Revisão dos cabos (MR?) 

KAMUBUKWANE CS DE MAGOANINE - MINI CENTRO CSUB REDE GERAL Rever os pontos de luz (manutenção?) 

NLHAMBANKULU 
CS JOSÉ MACAMO CSUA REDE GERAL Se sim, descrever as intervenções previstas neste campo 

CS DE CHAMANCULO CSUA REDE GERAL Todo 

KANYAKA 
CS DE INHACA CSR1 REDE GERAL Sim (mas sem especificar na validação) 

CS DE MUCHINA CSR2 PAINEIS Subestação elétrica 

KATEMBE CS DE MUTSEKWA CSR2 PAINEIS 3 paineis solares mais 

OBSERVAÇÕES A lista não inclue o Centro de Saúde de Chiango, por encontrar-se em ruinas e não estar em funcionamento. 

Fonte: FEDERE 2013 
 

 
Os responsáveis da grande maioria (24 de 30) dos centros de saúde sentem que os seus respetivos 
sistemas de saneamento têm alguma deficiência. Os problemas são de diverso tipo e de diversa 
consideração. Dum lado, algumas USs (em total 3) solicitam uma revisão de fundo. Por outro, algumas 
USs  só requereriam a substituição de algumas peças de louça sanitária. No meio, entre os dois 
extremos, encontra-se a grande maioria de USs, respeito às quais é difícil dizer qual é o nível de 
investimento/despesa que requer a intervenção solicitada. 
 



 
TABELA 13 

SANEAMENTO NAS UNIDADES DA REDE PRIMÁRIA EM FUNCIONAMENTO: NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

DISTRITO NOME DA US 
CATEGORIA 

ATUAL 
MODO DE 

ABASTECIMENTO 
NECESSIDADES SENTIDAS 

KAMAVHOTA 

CS DE MAVALANE CSUA CASA DE BANHO Reabilitar todo o sistema de esgotos da US 

CS 1 DE JUNHO CSUA CASA DE BANHO Reabilitar todo o sistema de esgotos + algumas sanitas novas 

CS DE ROMÃO CSUC CASA DE BANHO 
Reabilitação do sistema de esgotos - 3 sanitas + 80m tubagem 
esgotos 

KAMAXAKENI 
CS 1 DE MAIO CSUA CASA DE BANHO Melhorar 4 casas de banho (para doentes) das que tem a US 

CS POLANA CANIÇO CSUB CASA DE BANHO Conexão dos esgotos à rede publica - 40m tubagem 

KAMPHFUMO 

CS DO MAXAQUENE CSUA CASA DE BANHO Rever todo o sistema 

CS DE MALHANGALENE CSUA 
LATRINA 

MELHORADA 
Reabilitar 2 casa de banho 

CS DA POLANA CIMENTO CSUA CASA DE BANHO Melhorar o sistema de esgoto 

CS DO ALTO-MAÉ CSUA CASA DE BANHO Rever sistema de esgotos e rever 5 casas de banho 

CS Nº 2 TRIBUNAL CSUA CASA DE BANHO Todo 

CS DO PORTO CSUA CASA DE BANHO Colocar nova tubagem e esgotos 

CS DE MAXAQUENE ANEXO CSUA CASA DE BANHO 1 lavatório de maos + rever esgotos + loça sanitária 

KAMUBUKWANE 

CS DE ZIMPETO CSUA CASA DE BANHO Reabilitação das casa de baño e fossas sépticas + esgotos 

CS DE BAGAMOYO CSUA CASA DE BANHO 
Reabilitação das casa de banho (já incluido na 700 de RL) rever 
fossas 

CS DE MAGOANINE - MINI CENTRO CSUB 
LATRINA 

MELHORADA 
Rever o sistema de esgotos + mudar loça sanitária 

CS DE INHAGOIA CSUB CASA DE BANHO Rever o sistema de esgotos e fosa sépita + algumas sanitas novas 

CS DE MAGOANINE - TENDAS CSUB 
LATRINA 

MELHORADA 
Reabilitar as casas de banho 

NLHAMBANKULU 

CS JOSÉ MACAMO CSUA CASA DE BANHO Se sim, descrever as intervenções previstas neste campo 

CS DE CHAMANCULO CSUA CASA DE BANHO Todo 

CS Nº 14 CSUC CASA DE BANHO Construção de novos esgotos e conectar à rede municipal  

KANYAKA CS DE INHACA CSR1 CASA DE BANHO Sim (mas sem especificar na validação) 

KATEMBE 

CS DA CATEMBE CSR1 CASA DE BANHO Acrescentar  casa de banho - 1 cada sexo 

CS DE INCASSANE CSR2 CASA DE BANHO Construir casas de banhos para utentes 

CS DE MUTSEKWA CSR2 LATRINA Melhorar os esgotos ou fazê-los novos 

OBSERVAÇÕES A lista não inclue o Centro de Saúde de Chiango, por encontrar-se em ruinas e não estar em funcionamento. 

Fonte: FEDERE 2013 
 

 
Quase todos os CSs em funcionamento (28 de 30) exprimiram a necessidade de ultrapassar as 
dificuldades e deficiências sentidas em relação ao tratamento de lixo. Na maioria dos casos, as 
demandas das USs (principalmente as urbanas) poderiam ser satisfeitas com a compra de alguns 
contentores para a recolha seletiva de lixo (lixo comum e lixo sanitário), sempre que as sedes distritais ou 
as autoridades municipais se responsabilizarem da posterior retirada dos contentores. Cabe supor que a 
maioria das USs dos distritos urbanos está edificada em lugares onde o aterro ou a incineração de lixo é 
impossível ou não recomendável. Este método de garantir a recolha do lixo dos CSs requereria, pela sua 
vez, a compra de vários veículos destinados exclusivamente ao transporte do lixo. O sentir geral é que 
não seria necessário um carrinho deste tipo por distrito, senão que se poderia ter um serviço de retirada 
de lixo interdistrital. 
 
Nas zonas rurais, existem mais possibilidades de fazer aterros sanitários e de incinerar o lixo das USs. De 
fato, mesmo que chegar a haver um sistema interdistrital de retirada de lixo, previsivelmente não 
abrangeria aos distritos de Kanyaka e Katembe por causa das dificuldades logísticas inerentes.  
 



TABELA 14 
TRATAMENTO DE LIXO NAS UNIDADES DA REDE PRIMÁRIA EM FUNCIONAMENTO: NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

DISTRITO NOME DA US 
CATEGORIA 

ATUAL 
MODO DE 

ABASTECIMENTO 
NECESSIDADES SENTIDAS 

KAMAVHOTA 

CS DE MAVALANE CSUA OUTRO 2 contentores: lixo comum e lixo sanitário 

CS 1 DE JUNHO CSUA INCINERADOR Incineradora nova + 2 contentores lixo (sanitário e comum) 

CS DOS PESCADORES CSUB ATERRO 2 contentores (comum + sanitário): recolha e incineração distrital 

CS DE ALBAZINE CSUB INCINERADOR Incineradora 

CS DE HULENE CSUC OUTRO 2 contentores: lixo comum e lixo sanitário 

CS DE ROMÃO CSUC ATERRO 2 contentores (comum + sanitário): recolha e incineração distrital 

KAMAXAKENI 
CS 1 DE MAIO CSUA ATERRO Contenedor para lixo sanitario para recolha municipal diferenciada 

CS POLANA CANIÇO CSUB OUTRO Nova incineradora 

KAMPHFUMO 

CS DO MAXAQUENE CSUA OUTRO 2 contentores: lixo comum e lixo sanitário: recolha distrital diária 

CS DE MALHANGALENE CSUA INCINERADOR Comprar uma nova incineradora 

CS DA POLANA CIMENTO CSUA MUNICIPAL 2 contentores: lixo comum e lixo sanitário 

CS DO ALTO-MAÉ CSUA OUTRO 2 contentores: lixo comum e lixo sanitário - Recolha distrital 

CS Nº 2 TRIBUNAL CSUA OUTRO Todo 

CS DO PORTO CSUA OUTRO 
2 contentores: lixo comum e lixo sanitário - Com recolha diária (não há 
espaço na US) 

CS DE MAXAQUENE ANEXO CSUA OUTRO 2 contenedores (s+c) para recolha e incineração distrital 

KAMUBUKWANE 

CS DE ZIMPETO CSUA ATERRO 2 contenedores (s+c) para recolha e incineração distrital 

CS DE BAGAMOYO CSUA INCINERADOR 2 contentores (c+s) + Carrinha basculante para recolha distrital de lixo 

CS DE MAGOANINE - MINI CENTRO CSUB INCINERADOR 2 contentores (comum + sanitário): recolha e incineração distrital 

CS DE INHAGOIA CSUB INCINERADOR 2 contentores (comum + sanitário): recolha e incineração distrital 

CS DE MAGOANINE - TENDAS CSUB ATERRO 2 contentores (comum + sanitário): recolha e incineração distrital 

  

CS JOSÉ MACAMO CSUA OUTRO Se sim, descrever as intervenções previstas neste campo 

CS DE CHAMANCULO CSUA INCINERADOR Todo 

KANYAKA 

CS DE INHACA CSR1 ATERRO Construção de aterro sanitário e incineradora 

CS DE INGUANE CSR2 ATERRO Construção de uma incineradora - 2 contentores, recolha distrital 

CS DE MUCHINA CSR2 ATERRO Construção de um aterro e uma incineradora 

KATEMBE 

CS DA CATEMBE CSR1 ATERRO 1 incinerador distrital 

CS DE INCASSANE CSR2 ATERRO Contentores de lixo com recolha distrital 

CS DE MUTSEKWA CSR2 ATERRO Fazer aterro sanitário 

OBSERVAÇÕES A lista não inclue o Centro de Saúde de Chiango, por encontrar-se em ruinas e não estar em funcionamento. 

Fonte: FEDERE 2013 
 

 
Quantas e quais destas múltiplas intervenções deveriam ser priorizadas, é uma pergunta que 
provavelmente seja impossível de responder nestes momentos. 
 
Durante a elaboração do Mapa e nos seminários realizados para a elaboração da Proposta do Plano 
apenas se mencionou o complexo assunto das diferentes visões e dos possíveis critérios que poderiam 
ou deveriam aplicar num eventual processo de priorização das despesas de investimento. No entanto, a 
perceção da equipa técnica, particularmente com base nas reflexões realizadas durante os seminários é 
que, para além dos problemas estritamente metodológicos, a grande falta de informação, pontual e de 
rotina, sobre muitos aspetos relacionados com prestação de serviços de Saúde no Município, tornaria 
qualquer processo de priorização numa tentativa frustrada por especulativa. 
 
Que combinação/carteira de investimentos seria a que maior benefício aportaria a curto, meio e longo 
prazo, provavelmente seja uma pergunta que nestes momentos não se pode responder de forma 
contrastada e objetiva. Mas, justamente por esta razão, a criação de mecanismos para produção e 
utilização de tal informação deveria ser um dos principais objetivos desta Proposta de Plano de 
Desenvolvimento. 
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2.2.2 Remodelação 
 
A remodelação abrange dois aspetos: (a) a ampliação dos metros úteis de uma unidade sanitária com o 
objetivo (direto o indireto) de melhorar os serviços prestados; e (b) a reestruturação física dos espaços 
(internos ou externos) que conformam a infraestrutura da unidade sanitária. A reestruturação (processo e 
resultado físico) normalmente procurará uma reorganização (processo e resultado funcional). A 
reestruturação sempre implica obras de maior ou menor entidade. A reorganização funcional não 
necessariamente implica tais despesas. Em quanto à ampliação, um primeiro elemento a ressaltar é que 
alguns dos dados fornecidos pelos CSs estão incompletos ou são confusos. Isto é bastante razoável em 
tanto que os responsáveis das USs tiveram pouco tempo para considerar a questão de que ampliações 
seriam convenientes ou necessárias nos seus respetivos CSs, alem de que não receberam nenhum 
apoio técnico, numa área e não se deve bastante complexo. 
 
Com todo, o inquérito realizado serviu para obter uma ideia global das necessidades sentidas sobre 
remodelação. 

 

TABELA 15 
AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO ÚTIL DAS UNIDADES DA REDE PRIMÁRIA EM FUNCIONAMENTO: NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

DISTRITO NOME DA US 
CATEGORIA 

ATUAL 
M² 

ACTUAIS 
M² 

AMPLIAÇÃO 
PRINCIPAIS USOS  

KAMAVHOTA 

CS DE MAVALANE CSUA 632 150 ELAT, consultas externas, esterilização 

CS 1 DE JUNHO CSUA 1566 300 
Armazens e gabinetes distritais, salas de reuniões, 
ELAT, etc 

CS DOS PESCADORES CSUB 422 120 
3 gabinetes de consulta, 1 gabinete ELAT (PNCT), 
gabinete Aconselhamento + laboratório 

CS DE ALBAZINE CSUB 677 100 
Sala de aconselhamento, gabinete de consultas, ATS, 
farmácia, sala de tratamentos 

CS DE ROMÃO CSUC 207 100 Laboratório, farmácia y gabinetes 

KAMAXAKENI CS 1 DE MAIO CSUA 2839 15 Para mais um gabinete 

KAMPHFUMO 

CS DE MALHANGALENE CSUA 1215 200 
Construir 5 gabinetes médicos + 1 sala esterilização + 1 
sala injecções + ampliar arquivo 

CS Nº 2 TRIBUNAL CSUA 200 ? 
Remodelar a US - construir 3 gabinetes de consultas, 
laboratório, pequena farmácia, copa, sala de 
trataementos e sala de injecções 

CS DO PORTO CSUA 1000 ? 
Teto de um gabinete, casas de banho, contrapalacado 
da copa, gradas 

KAMUBUKWANE 

CS DE ZIMPETO CSUA 1382 200 10 gabinetes novos + Banco de socorro 

CS DE BAGAMOYO CSUA 1547 150 4 gabinetes de consulta + sala reuniões de trabalhadores 

CS DE MAGOANINE - MINI CENTRO CSUB 600 80 5 novos gabinetes 

CS DE INHAGOIA CSUB 134 100 4 gabinetes + 1 alpendre + laboratório 

CS DE MAGOANINE - TENDAS CSUB 211 30 2 gabinetes novos (a casa que existe requere RP ou NC) 

NLHAMBANKULU 

CS DO XIPAMANINE CSUA 2557 ? 
No se pretende ampliar, embora o grande incremento no 
número de camas (Não parece lógico) 

CS DE CHAMANCULO CSUA 1677 40 ? 

CS Nº 14 CSUC 183 45 
Alpendre para sala de espera, ampliar farmácia e zona 
de colheitas de laboratório 

KANYAKA 

CS DE INHACA CSR1 596 300 
Laboratório, Medicina (100m2 cada um), morgue com 6 
gavetas 

CS DE INGUANE CSR2 56,4 260 Mais gabinetes 

CS DE MUCHINA CSR2 49,44 260 Ampliação geral 

KATEMBE 

CS DA CATEMBE CSR1 1005 400 
4 gabinetes consulta, ampliar farmácia, laboratório, 
maternidade, bloco de internamento, etc. 

CS DE INCASSANE CSR2 69 280 
4 gabinetes, 1 pequeño laboratório, ampliar farmácia, 
maternidade  6 camas (a US está distante) e vedação 

CS DE MUTSEKWA CSR2 75 220 
4 gabinetes, 1 pequeño laboratório, 1 pequena farmácia, 
pequena maternidade (a US está distante) e vedação 

METROS QUADRADOS 18.899,84 3.350,00 17,73 PERCENTAGEM 

OBSERVAÇÕES A lista não inclue o Centro de Saúde de Chiango, por encontrar-se em ruinas e não estar em funcionamento. 

Fonte: FEDERE 2013 
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Os dados recolhidos na tabela indicam que, segundo os responsáveis dos CSs, seria desejável ou 
necessário, ampliar a superfície útil em aproximadamente 3.350 m², o que representa um acréscimo de 
um 20% sobre a superfície atual das USs que solicitaram a ampliação. 
 
Comparando as ampliações solicitadas com a superfície atual de cada uma das USs, observa-se que as 
mudanças mais significativas afetariam aos pequenos CSs dos distritos de Kanyaka e Katembe. O caso 
mais extremo é o do CS de Saúde de Muchina, que atualmente tem uma superfície de 49,44m² e para os 
qual se solicita uma ampliação de 250m². 
 
No que respeita aos usos que teriam os novos espaços, estes são bastante variados mas, sem dúvida, 
destacam os gabinetes médicos como o destino mais comum. Resulta estranho que apenas se solicitem 
ampliações destinadas principalmente a criar ou melhorar espaços de uso direto dos pacientes e as suas 
famílias, especialmente salas e zonas de espera. Provavelmente seria interessante contrastar as petições 
de ampliação com os resultados dos inquéritos de satisfação dos utentes das USs. 
 
O segundo aspeto da remodelação das USs sobre o que se deveria aprofundar na Proposta do Plano é 
sobre a reestruturação dos espaços existentes. Em princípio, as intervenções de reestruturação não se 
limitariam exclusivamente a modificar a distribuição da planta das USs, pudendo afetar a qualquer 
elemento da estrutura da US. Assim, por exemplo, uma atuação de restruturação poderia consistir em 
elevar os tetos e ou mudar a localização das janelas existentes com o objetivo de melhorar a ventilação 
natural dos ambientes de trabalho, particularmente urgente em alguns CSs. 
 
Porém, a possibilidade de investigar as necessidades de reestruturação das USs, que permita melhorar 
os serviços prestados, ficou muito constrangida pelas circunstâncias e, especialmente, pela falta de 
recursos. Durante os seminários, apenas foi possível uma pequena participação de alguns dos arquitetos 
do Departamento de Infraestruturas do MISAU e do próprio Conselho. Segundo informaram os técnicos 
do MISAU, não existem modelos ou padrões oficialmente estabelecidos que estipulem, por exemplo, a 
dimensão mínima e máxima que deveriam ter os diferentes espaços (gabinetes) das USs definidos na 
normativa actual ( Diploma 27/2002). Existem plantas tipo para os CSs tipo I e Tipo II, mas este tipo de 
centros não se correspondem com a tipología de CSs do Diploma. Mas, mesmo quando houver plantas 
tipo e normas oficiais que estipulem como se deverão desenhar as USs, restará o difícil problema de 
calcular o custo-benefício de qualquer intervenção de remodelação. 
 
No levantamento de necessidades sentidas, nenhum responsável de USs propôs realizar alguma 
intervenção de remodelação, embora que algumas das descrições das ampliações propostas, poderiam 
ser interpretadas como atuações de remodelação. 
 
Assim mesmo, nenhum responsável de USs solicitou obras de remodelação destinadas a melhorar a 
acessibilidade física das pessoas com dificuldades de mobilidade, aspeto que segundo o parecer da 
equipa técnica deveria ser considerado como prioritário. 
 
Cabe destacar que no Mapa foram desenhadas as plantas a escala de todas as USs primárias 
pertencentes ao SNS com indicação do uso principal de cada um dos ambientes. No primeiro seminário 
distribuíram-se cópias destas plantas com o objetivo de que os participantes poderem comentar a 
adequação ou não da distribuição espacial atual das USs. Mas, dada à falta de tempo e a complexidade 
do assunto, decidiu-se abandonar qualquer pretensão de continuar com a análise das plantas. 
 
A reestruturação das USs poderia ser um assunto importante a curto ou meio prazo como parte do 
processo de implantação desta Proposta de Plano, mas, novamente, para evitar que semelhantes 
esforços não se tornem em meros exercícios especulativos previamente haveria que assegurar que se 
têm todas as ferramentas de análises precisas para acometer tal trabalho. 
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2.2.3 Reclassificação 
 
Ainda que o desenvolvimento da rede secundária seja um assunto que fica fora desta Proposta de Plano, 
é evidente que as duas redes, a primária e a secundária, são mutuamente dependentes. 
 
Segundo a interpretação que o Mapa fez do diploma ministerial 127/2002 no Município de Maputo faltam 
HD. Quer dizer, para o Mapa, a normativa estabelece que a rede de nível secundário está conformada 
por dois níveis (mais propriamente seriam subníveis) de hospitais:(a) os HD e (b) os HR e os HG (estes 
nas zonas urbanas). Mas, a normativa adiciona que estes três tipos de hospitais deverão atuar como USs 
de primeira referência dos CSs, pelo que as USs primárias poderão derivar pacientes diretamente aos 
hospitais rurais/gerais sem obrigatoriamente ter que passar por um HD. 
 
Outra possível interpretação do referido diploma ministerial é que os HD constituem um subnível opcional. 
Esta pareceria ser a interpretação adotada na Cidade de Maputo onde, como já se disse, não há nenhum 
hospital classificado como distrital. 
 
Na opinião dos autores deste documento, não corresponde a esta Proposta de Plano dizer se deveria ou 
não haver HD no Município de Maputo. Para alem de ser um assunto que compete essencialmente à 
DCSM, e não ao Conselho Municipal, na opinião da equipa técnica, o tempo disponível para tratar este 
complexo assunto nos seminários foi muito limitado, pelo que, caso as instituições responsáveis 
estiveram interessadas nesta modalidade de HD, seria necessário convocar aos interessados e afetados 
para discutir a questão em profundidade. 
 
Assim sendo, enquanto a atual normativa siga a vigorar, não se justifica (em princípio) a existência de HD 
nos distritos de Kanyaka e Katembe. 
 
Por uma parte, o referido diploma 127/2002 indica claramente que não existe a obrigatoriedade de ter um 
HD em cada distrito. Também indica que somente se criará um HD quando a população residente em um 
raio de 8 Km à volta do lugar onde se pretender construir o estabelecer o HD (a chamada zona de 
influência direta) ultrapassar os 50.000 habitantes (chegando a um máximo de 250.000 habitantes). 
 
A população de Kanyaka e de Katembe, nem de forma conjunta nem por distrito, atingirá este mínimo, 
mesmo em 2023, quando finalizará o decênio abrangido em esta Proposta de Plano. 
 
Segundo as projeções do INE estima-se que em 2013 há à volta de 30.000 pessoas residindo em ambos 
os distritos. É possível que antes de concluir o decênio seja construida uma ponte que unirá Maputo e 
Katembe, evento que poderá supor uma importante movimentação de habitantes, mas por enquanto, os 
dados demográficos indicam que não se justifica estabelecer um HD em Kanyaka ou Katembe. 
 
Para calcular o número de HD que deveria haver em 2023 na zona urbana, poder-se-ia trabalhar com o 
conjunto da população dos cinco distritos urbanos ou poder-se-ia fazer o cálculo tomando cada distrito 
individualmente. Dado que as populações não estão obrigadas a utilizar as USs do mesmo distrito onde 
residem oficialmente, é mais lógico fazer os cálculos em base ao conjunto da população. Assim, se em 
2023 a população dos cinco distritos urbanos do Município de Maputo será de aproximadamente 
1.340.000 habitantes e se a normativa indica que um HD deveria cobrir entre 50.000 e 250.000 
habitantes, ao longo do decênio haveria que criar um máximo de 27 HD (exatamente 26,80, mas 
adicionando a população dos distritos de Kanyaka e Katembe, o número total seria 27) e um mínimo de 
cinco ou seis (o número exato é 5.36). 
 
O diploma ministerial 127/2002 não estabelece um raio para a zona de influência direta dos hospitais nem 
indica quando se deveria aplicar o máximo e quando o mínimo de população, mas parece lógico pensar 
que o mínimo de 50.000 habitantes é aplicável em distritos rurais onde a densidade demográfica é baixa 
e que o máximo de 250.000 é aplicável nas zonas mais densamente povoadas, como é o caso dos 
distritos urbanos de Maputo. 
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O Mapa realizou os cálculos em outra perspetiva. Optou por utilizar o critério de população média, quer 
dizer, 150.000 habitantes, com a qual estima que são necessários oito HD (o numero exato é de 8.9) para 
a zona urbana ou 10 caso for adicionado um hospital para cada um dos distritos rurais (dada a distância 
que separa os dois distritos rurais e o fato de que os HD são USs de proximidade, de caráter local, não 
tem sentido pensar na existência de algum HD para cobertura destes dois distritos). 
 
Todas estas questões sobre a existência ou não de HD e o seu número, são aspetos fundamentais na 
elaboração de um Plano de desenvolvimento da rede sanitária primária sempre que, se a Cidade de 
Maputo optasse pela criação deste tipo de hospitais, poderia supor a reclassificação de alguns (ou 
inclusive todos) dos CSs do Município. Com a opção de criar seis HD, o mais razoável provavelmente 
seria mudar a categoria de seis dos CSs existentes. Neste caso, a tutela e gestão destes CSs 
reclassificados, poderiam voltar a ser da responsabilidade da DCSM, já que poderia chegar a acontecer 
que esta instituição mantivesse a competência exclusiva em matéria de gestão de todas as USs do nível 
secundário (hospitais distritais e hospitais gerais). Certamente, também poder-se-iam alargar as 
competências do Conselho para incluir algumas ou todas as USs da rede secundária. 
 
Atualmente existem 24 CSs em funcionamento na zona urbana do Município. 
 

TABELA 16 
COBERTURA POPULACIONAL DOS CENTROS DE SAÚDE EM FUNCIONAMENTO - REDE 2013 VS POP 2014 

ÂMBITO TERRITORIAL 
TIPO DE US 

US EM 
FUMCIONAMENTO 

Nº DE US  
2013 

POP. MÁXIMA DA 
ZONA DE 

INFLUÊNCIA DIRETA 
SEGUNDO A 
NORMATIVA 

Nº DE HABITANTES 

CONJUNTO DOS 5 DISTRITOS 
"URBANOS" 

CSU A 15 100.000 1.500.000 

CSU B 6 48.000 288.000 

CSU C 3 25.000 75.000 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  1.863.000 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2014 1.198.432 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2014 

664.568 

DISTRITO RURAL DE KANYAKA 

CSR I 1 35.000 35.000 

CSR II 2 20.000 40.000 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  75.000 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2014 5.574 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2014 

69.426 

DISTRITO RURAL DE KATEMBE 

CSR I 1 35.000 35.000 

CSR II 2 20.000 40.000 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  75.000 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2014 21.858 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2014 

53.142 

OBSERVAÇÕES 
Se exclui o CENTRO DE SAÚDE DE CHIANGO (CSUB) por não estar em funcionamento. A 
normativa de referência é o Diploma Ministerial 127/2002 sobre a categorização das US. 

Fonte: FEDERE 2013 
 
Segundo a normativa, o número máximo de habitantes que deve haver na zona de influencia direta de um 
CS tipo A é de 100.000. Por conseguinte, tal como mostra a tabela anterior, os 15 CSs de tipo A em 
funcionamento que existem em Maputo (estejam tutelados pela Cidade ou pelo Município) oferecem 
cobertura teórica para 1.500.000 habitantes. 
 
Aplicando a mesma lógica aos CSs de tipo B e C, a tabela mostra que o conjunto dos CS urbanos 
teoricamente poderia cobrir uma população de 1.863.000 habitantes, quer dizer, aproximadamente 
665.000 habitantes acima da população do Município de Maputo em 2014. 
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Isto significa que se poderia reduzir em seis o número de CSs de tipo A existentes no Município 
(reclassificando e convertendo os mesmos em HD) e seguir cumprindo a normativa a vigorar. De fato, isto 
permitiria dispor de uma rede muito mais equilibrada e acorde com certa interpretação das estipulações 
técnicas do diploma ministerial. 
 
No hipotético caso de seja considerada a possibilidade de reclassificar certo número de USs da rede 
primária, uma opção seria que cada um dos 5 distritos urbanos tivesse seu próprio HD. Para o sexto 
hospital distrital, uma opção poderia ser a reconversão de um dos dois CSs de tipo A que há em 
Kamubukwane (CS de Zimpeto e CS de Bagamoyo). Com aproximadamente 354.000 habitantes em 
2014, este distrito é o mais populoso de Maputo e continuará sendo-o em 2023, ao finalizar o decênio 
abrangido em esta Proposta de Plano. 
 
No entanto sempre que continue existindo liberdade de escolha para os utentes das USs, a população de 
um distrito deveria ser um critério pouco relevante para decidir a localização de um HD. Tal como destaca 
o diploma ministerial, a localização dos hospitais distritais, gerais e rurais, deve ser resultado de uma 
profunda análise de todos os fatores que poderiam condicionar o nível de benefício que poderia trazer a 
nova unidade. 
 
Na seguinte tabela detalha-se uma primeira proposta de reclassificação da rede primária e de 
configuração da rede secundária. 
 



TABELA 17 
POSSÍVEL CONFIGURAÇÃO DAS REDES PRIMÁRIAS E SEGUNDÁRIAS - INCORPORAÇÃO DE HOSPITAIS DISTRIAIS 

DISTRITO NOME DA US 

CRITÉRIOS 
POPULAÇÃO TEÓRICA 
COBERTA APÓS DA 

RECLASSIFICAÇÃO DAS US 

CATEGORIA 
ATUAL 

CATEGORIA 
RECLASSIFCADA 

METROS 
QUADRADOS 

SEDE DISTRITAL HG HD CS 

KAMAVHOTA 

CS DE MAVALANE CSUA CSUA 632       100.000 

CS 1 DE JUNHO CSUA HD 1.566 SEDE DISTRITAL   250.000   

CS DOS PESCADORES CSUB CSUB 422       48.000 

CS DE ALBAZINE CSUB CSUB 677       48.000 

CS DE HULENE CSUC CSUC 158       25.000 

CS DE ROMÃO CSUC CSUC 207       25.000 

CS DE CHIANGO CSUC CSUC 183 - - - - 

HOSPITAL GERAL DE MAVALANE HG HG 7.910   900.000     

KAMAXAKENI 

CS 1 DE MAIO CSUA HD 2.839 SEDE DISTRITAL   250.000   

CS POLANA CANIÇO CSUB CSUB 1.181       48.000 

HOSPITAL POLANA CANIÇO ? ? 3.705         

KAMPHFUMO 

CS DO MAXAQUENE CSUA CSUA 552       100.000 

CS DE MALHANGALENE CSUA CSUA 1.215 SEDE DISTRITAL     100.000 

CS DA POLANA CIMENTO CSUA CSUA 695       100.000 

CS DO ALTO-MAÉ CSUA HD 1.459     250.000   

CS Nº 2 TRIBUNAL CSUA CSUA 200       100.000 

CS DO PORTO CSUA CSUA 150       100.000 

CS DE MAXAQUENE ANEXO CSUA CSUA 180       100.000 

KAMUBUKWANE 

CS DE ZIMPETO CSUA HD 1.382     250.000   

CS DE BAGAMOYO CSUA HD 1.547 SEDE DISTRITAL   250.000   

CS DE MAGOANINE - MINI CENTRO CSUB CSUB 600       48.000 

CS DE INHAGOIA CSUB CSUB 134       48.000 

CS DE MAGOANINE - TENDAS CSUB CSUB 211       48.000 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE 
INFULENE 

HE HE 0 - - - - 

NLHAMBANKULU 

CS DO XIPAMANINE CSUA CSUA 2.557 SEDE DISTRITAL     100.000 

CS JOSÉ MACAMO CSUA CSUA 910       100.000 

CS DE CHAMANCULO CSUA CSUA 1.677       100.000 

CS Nº 14 CSUC CSUC 183       25.000 

HOSPITAL GERAL JOSÉ MACAMO HG HG 9.568   900.000     

HOSPITAL GERAL DE 
CHAMANCULO 

HG HD 2.829     250.000   

KANYAKA 

CS DE INHACA CSR1 CSR1 596 SEDE DISTRITAL     35.000 

CS DE INGUANE CSR2 CSR2 56       20.000 

CS DE MUCHINA CSR2 CSR2 49       20.000 

KATEMBE 

CS DA CATEMBE CSR1 CSR1 1.005 SEDE DISTRITAL     35.000 

CS DE INCASSANE CSR2 CSR2 69       20.000 

CS DE MUTSEKWA CSR2 CSR2 75       20.000 

POPULAÇÃO DAS ZONAS DE INFLUÊNCIA DIRECTA TEÓRICAMENTE COBERTAS 1.800.000 1.500.000 1.513.000 

POPULAÇÃO CIDADE DE MAPUTO 2023 1.368.761 1.368.761 1.368.761 

POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA EM EXCESSO (VALORES POSITIVOS) OU SEM COBRIR (VALORES NEGATIVOS)  431.239 131.239 144.239 

OBSERVAÇÕES 
Os CS anexos ao hospitais não foram transferidos por terem gabinetes que ainda estão a serem utilizados para consultas especializadas pelos 
hospitais anexos 

Fonte: FEDERE 2013 
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Pelas razões expostas anteriormente, a tabela só considera a reclassificação e reconversão de cinco CSs 
tipo A, um por cada distrito. Embora a normativa indique expressamente que não é necessária a 
existência de um HD em cada distrito (a análise dos fatores condicionantes poderia apontar a que houver 
três HD num distrito e nenhum nos distritos vizinhos), a alocação de recursos e a política de 
descentralização (no senso mais amplo) parecem indicar que deveria haver como mínimo um HD em 
cada distrito. Na tabela anterior, o critério seguido para decidir que CSs tipo A deveriam ser 
reclassificados como HD é o de aqueles que têm a maior superfície construída. Cabe supor que os 
hospitais geralmente têm uma maior superfície que os CSs, pelo que a forma mais econômica de 
acometer a reconversão dos centros seria aproveitando aqueles de maior superfície. 
 
Um último aspeto que caberia considerar é a possibilidade de reclassificar o Hospital Geral de 
Chamanculo para convertê-lo em HD. Segundo a normativa, os outros dois HG que existem em Maputo 
seriam suficientes para prestar cobertura teórica a um total de 1.800.000 habitantes, mais que suficiente 
para cobrir toda a população de Maputo ao longo de todo o decênio abrangido pela Proposta do Plano. A 
escolha do Hospital de Chamanculo deriva-se do fato de que esta unidade apenas oferece as condições 
mínimas para ser considerado como um HG. 
 
 
2.2.4 Extensão 
 
Um dos aspetos (perguntas) mais questionados durante todo o processo de elaboração de esta Proposta 
de Plano é relativa á disponibilidade e acessibilidade dos CSs, quer dizer se o número de CSs é 
suficiente e se a sua localização é adequada. 
 
Entanto que a disponibilidade é uma questão principalmente quantitativa (USs suficientes para atender à 
população), a acessibilidade, pelo contrário, é uma questão mais ampla e, devido que a mesma tem uma 
forte componente qualitativa, é uma questão muito mais complexa. 
 
Assim, o conceito de acessibilidade abrange aspetos tais como a acessibilidade geográfica, cultural, 
econômica e social. 
 
No nível mais simples, guardam relação a distância existente entre os CSs e os lugares de procedência 
das pessoas que procuram assistência. Isto pareceria bastante simples de determinar e medir, mas a 
realidade é bastante mais complexa, por diversas razões. 
 
As pessoas que são atendidas em um CS não necessariamente (nem até, maiormente) residem à volta 
da unidade, podendo-se encontrar no lugar por outros motivos, tais como estar numa escola vizinha ou 
estar a trabalhar na zona. Mas mesmo quando a questão se limita à análise das populações oficialmente 
residentes, estas resultam complexas por vários motivos: 
 

� Os conceitos de população de cobertura ou área de cobertura são muito imprecisos;  
� Os raios de ação que supostamente indicam as zonas de influência variam segundo o tipo de 

serviço procurado; 
� Sem ferramentas especializadas, é difícil estimar a população residente num círculo ao redor de 

um CS;  
� É difícil saber como alocar a população de uma unidade territorial administrativa (um distrito, por 

exemplo) entre as USs situadas nessa unidade territorial; etc.  

 
Quanto à disponibilidade, já se constatou na secção anterior, que em Maputo há suficientes CSs para 
cobrir as necessidades da população do ano 2014. Projetando os dados demográficos até o ano 2023, 
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constata-se que o número de CSs também é suficiente, e a rede primária teria capacidade de atender 
ainda a mais 500.000 pessoas.  
 

TABELA 18 
COBERTURA POPULACIONAL DOS CENTROS DE SAÚDE EM FUNCIONAMENTO - REDE 2013 VS POP 2023 (MÁX) 

ÂMBITO TERRITORIAL 
TIPO DE US 

US EM 
FUMCIONAMENTO 

Nº DE US  
2013 

POP. MÁXIMA DA 
ZONA DE 

INFLUÊNCIA DIRETA 
SEGUNDO A 
NORMATIVA 

Nº DE HABITANTES 

CONJUNTO DOS 5 DISTRITOS 
"URBANOS" 

CSU A 15 100.000 1.500.000 

CSU B 6 48.000 288.000 

CSU C 3 25.000 75.000 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  1.863.000 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2023 1.368.761 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2023 

494.239 

DISTRITO RURAL DE KANYAKA 

CSR I 1 35.000 35.000 

CSR II 2 20.000 40.000 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  75.000 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2023 5.822 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2023 

69.178 

DISTRITO RURAL DE KATEMBE 

CSR I 1 35.000 35.000 

CSR II 2 20.000 40.000 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  75.000 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2023 24.342 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2023 

50.658 

OBSERVAÇÕES 
Se exclui o CENTRO DE SAÚDE DE CHIANGO (CSUB) por não estar em funcionamento. A 
normativa de referência é o Diploma Ministerial 127/2002 sobre a categorização das US. 

Fonte: FEDERE 2013 
 
É claro que estes cálculos não tomam em consideração se as USs estão a prestar os serviços que a 
normativa indica que deveriam ser prestados, ou se a qualidade dos mesmos é adequada. 
 
Neste sentido, a equipa técnica, considera que a normativa em vigor é deficiente já que é provável que as 
populações de cobertura que estabelece o diploma ministerial sejam excessivas para os recursos que se 
definem para cada tipo de CSs. De facto, no preâmbulo justificativo do diploma não se faz nenhuma 
menção de qualquer estudo que puder justificar os rácios estabelecidos. Assim sendo, é conveniente 
avaliar a disponibilidade de CSs comparando os números com populações de cobertura teóricas 
menores. 
 
A modo de recapitulação lembrem-se os intervalos de população estabelecidos pela normativa. 
 

 
 
Quando se aplica o rango inferior do intervalo de população estipulado pela normativa se obtêm os 
seguintes resultados. 
 

CSR I CSR II CSU A CSU B CSU C HD HR HG

1º 1º 1º 1º 1º 2º 2º 2º

MÍNIMA 16.000 7.500 40.000 18.000 10.000 50.000 150.000 150.000

MÁXIMA 35.000 20.000 100.000 48.000 25.000 250.000 900.000 900.000

MÉDIA 25.500 13.750 70.000 33.000 17.500 150.000 525.000 525.000

NÍVEL DE ATENDIMENTO

POPULAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA DIRECTA

CRITÉRIO



 

TABELA 19 
COBERTURA POPULACIONAL DOS CENTROS DE SAÚDE EM FUNCIONAMENTO - REDE 2013 VS POP 2023 (MÍNIMA) 

ÂMBITO TERRITORIAL 
TIPO DE US 

US EM 
FUMCIONAMENTO 

Nº DE US  
2013 

POP. MÍNIMA DA 
ZONA DE 

INFLUÊNCIA DIRETA 
SEGUNDO A 
NORMATIVA 

Nº DE HABITANTES 

CONJUNTO DOS 5 DISTRITOS 
"URBANOS" 

CSU A 15 40.000 600.000 

CSU B 6 18.000 108.000 

CSU C 3 10.000 30.000 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  738.000 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2023 1.368.761 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2023 

-630.761 

DISTRITO RURAL DE KANYAKA 

CSR I 1 16.000 16.000 

CSR II 2 7.500 15.000 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  31.000 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2023 5.822 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2023 

25.178 

DISTRITO RURAL DE KATEMBE 

CSR I 1 16.000 16.000 

CSR II 2 7.500 15.000 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  31.000 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2023 24.342 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2023 

6.658 

OBSERVAÇÕES 
Se exclui o CENTRO DE SAÚDE DE CHIANGO (CSUB) por não estar em funcionamento. A 
normativa de referência é o Diploma Ministerial 127/2002 sobre a categorização das US. 

Fonte: FEDERE 2013 
 
Visto desde esta ótica, o número de CS atuais seria significativamente insuficiente para cobrir as 
necessidades da população urbana em 2023 (nem para 2014). 
 
Segundo este cálculo, ao longo dos próximos 10 anos deveriam ser construídos 15 CSs de tipo A, ou 
qualquer combinação de centros tipo A, B e C para cobrir os aproximadamente 630.000 habitantes que 
não teriam infraestruturas próximas onde receber cuidados de atenção primária. O anterior não significa 
que haveria 630.000 pessoas demandando serviços, é simplesmente uma forma de estimar o rácio entre 
infraestruturas, recursos e população. 
 
Um argumentocontrarío a esta análise é que os rangos inferiores dos intervalos de população dos 
diferentes tipos de CSs não se deveriam aplicar em zonas densamente povoadas como Maputo. 
 
Como forma de equilibrar ambos argumentos, e tomando a média resultante entre os dois extremos dos 
intervalos de população, obtém-se o seguinte resultado. 



 

TABELA 20 
COBERTURA POPULACIONAL DOS CENTROS DE SAÚDE EM FUNCIONAMENTO - REDE 2013 VS POP 2023 (MÉDIA) 

ÂMBITO TERRITORIAL 
TIPO DE US 

US EM 
FUMCIONAMENTO 

Nº DE US  
2013 

POP. MÉDIA DA 
ZONA DE 

INFLUÊNCIA DIRETA 
SEGUNDO A 
NORMATIVA 

Nº DE HABITANTES 

CONJUNTO DOS 5 DISTRITOS 
"URBANOS" 

CSU A 15 70.000 1.050.000 

CSU B 6 33.000 198.000 

CSU C 3 17.500 52.500 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  1.300.500 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2023 1.368.761 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2023 

-68.261 

DISTRITO RURAL DE KANYAKA 

CSR I 1 25.500 25.500 

CSR II 2 13.750 27.500 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  53.000 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2023 5.822 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2023 

47.178 

DISTRITO RURAL DE KATEMBE 

CSR I 1 25.500 25.500 

CSR II 2 13.750 27.500 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  53.000 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2023 24.342 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2023 

28.658 

OBSERVAÇÕES 
Se exclui o CENTRO DE SAÚDE DE CHIANGO (CSUB) por não estar em funcionamento. A 
normativa de referência é o Diploma Ministerial 127/2002 sobre a categorização das US. 

Fonte: FEDERE 2013 
 
A tabela indica que antes de 2023 deveria haver mais um CS tipo A, ou dois de tipo B ou quatro de tipo C 
para cobrir os aproximadamente 68.000 habitantes que a rede primaria atual (teoricamente) não 
conseguiria cobrir. Simplesmente com reconstruir e pôr em funcionamento o CS de Chiango (supõe-se 
que é, e seria um CS de tipo A) seria suficiente para adequar a rede primária ao crescimento demográfico 
projetado até o ano 2023. 
 
No entanto, efetuando a reclassificação e reconversão de seis CSs tipo A em HD, haveria que substituí-
los com igual número de novos CS tipo A. 
 
Nos dois distritos rurais, a rede primária atual continuaria a ser amplamente suficiente para cobrir a 
demanda teórica em 2023. 
 
Quanto à acessibilidade, os dados (e os recursos e o tempo) disponíveis somente permitiram analisar a 
acessibilidade desde o ponto de vista dos raios das zonas de influencia direta dos CSs, critério útil, mas 
certamente muito insuficiente para abordar um aspeto tão complexo. 
 
O diploma ministerial 127/2002 estabelece que o raio da zona de influência direta dos CSs urbanos 
deveria ser de 1 a 4 Km e de 1 a 8 Km para os CSs rurais. Não estando suficientemente claro como se 
deveria interpretar o extremo inferior do intervalo, em esta análise exclusivamente se consideram os 
limites superiores do rango. 
 
O seguinte mapa mostra as coberturas territoriais obtidas aplicando o limite superior (4 e 8 Km) dos CSs 
do Município. O mapa inclui o CS de Saúde de Chiango embora seja uma ruína. 
 
O conceito de extensão da rede implica um acréscimo no número de USs não a recuperação ou posta em 
funcionamento das USs consideradas existentes. 
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MAPA 9 - ZONAS DE INFLUÊNCIA MÁXIMA DOS CS URBANOS E RURAIS: RAIOS DE 4 E 8 KM 
 

 
Fonte: Elaboração própria com SIG KOSMO Cartografia do INE. DSMPUA e Mapa Sanitário. 2013 

 
Cada unidade está identificada por meio de um ponto. Não aparecem os nomes de todos os CSs para 
evitar a sobreposição dos nomes o que dificulta, ou impossibilita, a leitura de muitos deles. O mapa 
mostra claramente que aplicando o limite superior do intervalo dos raios de zonas de influência 
estabelecidos pela normativa, o número e a disposição dos atuais CSs urbanos (recuperando o CS de 
Chiango) é suficiente em número e adequado em distribuição, para cobrir todos os distritos, tanto urbanos 
como rurais. Mas, poder-se-ia argumentar que numa zona tão densamente povoada como Maputo (em 
comparação com outros municípios do País) não se deveria aplicar o limite superior do rango dos raios 
que delimitam as zonas de influência direta (4 Km nos distritos urbanos e 8 nos rurais). Pelo contrário, 
tanto nos distritos urbanos como nos rurais, deveria ser aplicado o critério do limite inferior, quer dizer de 
um Km. A equipa técnica entende que, de não ser deste modo, resulta difícil entender onde ou em que 
contexto deveria ser aplicado o critério do limite inferior dos intervalos de delimitação das zonas de 
influência direta. O seguinte mapa mostra o grau de cobertura territorial resultante ao aplicar um raio de 1 
Km para delimitar as zonas de influência direta. 
 
MAPA 10 - ZONAS DE INFLUÊNCIA CENTROS DE SAÚDE URBANOS E RURAIS: RAIO DE 1 KM 
 

 
Fonte: Elaboração própria com SIG KOSMO Cartografia do INE/ DSMPUA e Mapa Sanitário. 2013 
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Observa-se claramente que, aplicando este critério de acessibilidade, o grau de cobertura do distritos, 
tanto urbanos como rurais, é bastante deficiente. 
 
È com base em esta perspetiva que surgem várias perguntas: 
 

� quantos centros de saúde deveria haver no Município de Maputo e onde deveriam estar situados 
para cumprir a normativa de acessibilidade; 

� quantos centros de saúde deveria haver na zona urbana e onde deveriam estar situados;  
� quantos e onde deveria haver nas zonas rurais; 
� e quantos e onde em cada um dos distritos (não há que esquecer que aqui não se está a 

considerar o número de habitantes). 

Uma forma de responder a estas perguntas é recorrendo ao conceito de raio teórico. 
 

 
TABELA 21 

ANÁLISE DE DIFERENTES OS RAIOS TEÓRICOS APLICADOS AOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAPUTO 

DISTRITO 

SUPERFÍCIE 
DO 

DISTRITO 
KM²  

RAIO DE 1 KM RAIO DE 4 KM RAIO DE 8 KM Nº DE 
CENTROS 

DE 
SAÚDE 

SUPERFÍCIE 
ATRIBUÍVEL 
A CADA 

CENTRO DE 
SAÚDE KM² 

RAIO 
TEÓRICO 
2013 

ÁREA DA 
ZONA DE 

INFLUÊNCIA 

Nº DE 
ZONAS DE 
INFLUÊNCIA 

ÁREA DA 
ZONA DE 

INFLUÊNCIA 

Nº DE 
ZONAS DE 
INFLUÊNCIA 

ÁREA DA 
ZONA DE 

INFLUÊNCIA 

Nº DE 
ZONAS DE 
INFLUÊNCIA 

KAMAHVOTA 72 3,1416 22,92 50,27 1,43 - - 6 12,00 1,95 

KAMAXAKENI 13 3,1416 4,14 50,27 0,26 - - 2 6,50 1,44 

KAMPHFUMO 16 3,1416 5,09 50,27 0,32 - - 7 2,29 0,85 

KAMUBUKWANE 53 3,1416 16,87 50,27 1,05 - - 5 10,60 1,84 

NLHAMBANKULU 8 3,1416 2,55 50,27 0,16 - - 4 2,00 0,80 

DISTRITOS 
URBANO 

162 3,1416 51,57 50,27 3,22 - - 24 6,75 1,47 

KANYAKA 46 3,1416 14,64 - - 201,06 0,23 3 15,33 2,21 

KATEMBE 123 3,1416 39,15 - - 201,06 0,61 3 41,00 3,61 

DISTRITOS 
RURAIS 

169 - 53,79 - - - - 6 28,17 2,99 

CIDADE DE 
MAPUTO 

331   105,36 - - - - 30 11,03 1,87 

OBSERVAÇÕES Por razão da discontinuidade entre os distritos, não se devem conisderar os distritos rurais como uma única entidade geográfica 

Fonte: FEDERE 2013 
 



Aplicando a fórmula de cálculo da área de um círculo (área = πr²), a tabela mostra que quando o raio de 
delimitação da zona de influencia for de 1 Km, a área do círculo resultante seria de 3.1416 Km² o que, 
pela sua vez, indica que deveria haver um total de 105,36 CSs em todo o município de Maputo; 51,57 no 
conjunto dos distritos urbanos; 14,64 em Kanyaka; e 39,15 em Katembe. 
 
Se o raio de delimitação das zonas de influência direta for de 4 Km nos distritos urbanos e 8 nos distritos 
rurais, significaria de deveria haver 3,22 CSs no conjunto da zona urbana; 0,23 em Kanyaka; e 0,61 em 
Katembe. 
 
Calculando à inversa, a tabela mostra que com os atuais 31 CSS que tem o Município (incluindo o de 
Chiango), o raio teórico nos distritos urbanos é de 1,44 Km; de 2, 21 Km em Kanyaka; de 3.61 Km em 
Katembe; e 1,84 Km no conjunto do Município, que significa que se todos os CSs estiveram 
uniformemente distribuídos e cada um ocupar o centro de um território circular ao seu redor, a distância 
máxima que uma pessoa teria que deslocar-se (em linha reta) para chegar ao CS mais próximo seria de 
1,44 Km no conjunto dos distritos urbanos de Maputo. 
 
Em termos dos distritos, analisados como entidades próprias ou específicas, o distrito com pior raio 
teórico é Kamubukwane, com 1.84 Km, seguido de perto pelo distrito de Kamavhota com 1.81 Km. No 
âmbito rural, o distrito de Katembe é o mais desfavorecido, com um raio teórico de 3.61 Km. 
 
Mas há que ter muito cuidado ao aplicar o conceito de raio teórico. Em contra do que puder parecer, não 
é um indicador de acessibilidade. Para entender bem esta limitação é suficiente com imaginar um 
município que tiver uma forma muito cumprida. A população, igualmente hipotética, poderia estar 
uniformemente distribuída ou concentrada em diferentes zonas, mas, para mostrar bem o problema, há 
que imaginar-se que os CSs se encontram todos num extremo do município. Se em algum momento se 
duplicaram ou triplicara o número de CSs o efeito seria reduzir notavelmente o raio teórico do conjunto do 
município. Mas se as novas USs continuaram a estar localizadas num extremo do município, a 
acessibilidade real da população poderia continuar a ser basicamente a mesma. O problema deriva do 
fato de que o raio teórico é uma média, pelo que iguala as diferenças que houver. O que se necessita 
saber é até que ponto as USs estão distribuídas no espaço e assim obter um indicador que possa servir 
para medir possíveis melhoras na acessibilidade da população aos CSs. 
 
Nesta Proposta de Plano se propõe utilizar uma quadrícula sobreposta sobre o mapa do Município. A 
quadrícula deve representar a distância máxima que uma pessoa deverá deslocar-se para chegar até o 
CS mais próximo. O diploma ministerial 127/2002 sugere que nas zonas mais densamente povoadas ( 
como Maputo) ninguém deverá ter que se deslocar mais de 1 Km. 
 
Se no centro de cada quadro da quadrícula houver um CS, a distância máxima entre cada dois CSs 
deveria ser 2 Km, sempre medidos ao longo das diagonais que unem os centros de cada um dos 
quadrados da quadrícula. Assim, se uma pessoa se encontrar justamente no ângulo de um quadrado, a 
distância máxima para chegar ao CS mais próximo sempre seria de 1 Km, cumprindo assim as exigências 
da normativa. 
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Fonte: Elaboração própria 

 
E a distância entre o centro de um quadro e qualquer dos seus quatro ângulos é 1 Km a diagonal de 
todos os quadrados será de 2 Km. Aplicando o teorema de Pitágoras, se a hipotenusa mede 2 Km, os 
lados dos quadrados da quadrícula terão uma longitude de 1.41 Km. O seguinte mapa mostra a 
distribuição dos CSs da zona urbana do Município de Maputo, utilizando a metodologia da quadrícula 
anterior. 
 
MAPA 11 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS CENTROS DE SAÚDE URBANOS: QUADRICULA DE 
1.41 X 1.41 KM 
 

 
Fonte: Elaboração própria com SIG KOSMO Cartografia do INE. DSMPUA e Mapa Sanitário. 2013 

 
No extremo direito do mapa há uma coluna de números de cor azul. Este número indica o número de 
quadrados que contem algum território (mesmo se for muito pequeno) pertencente ao Município de 
Maputo. Em principio, para cumprir as exigências do diploma ministerial relativas aos raios das zonas de 
influência, deveria haver um CS em cada um destes quadrados: 118 em total. Os números em cor 
vermelho, indicam a número de quadrados que contêm um CS. Se num quadrado houver mais que um 
CS não modificaria a contagem já que o que se está medindo é o grau de dispersão dos CSs e não o seu 
número. Em total 25 quadrados contêm um ou mais CSs. Por conseguinte, se pode afirmar que o grau de 
acessibilidade que oferece a distribuição espacial dos CSs da zona urbana do Município de Maputo é de 



Proposta de Plano de Desenvolvimento da Rede Sanitária Primária da Cidade de Maputo  

72 
 

25/118 ou 21,19%. Os correspondentes valores para os distritos de Kanyaka e Katembe são 3/47 e 3/96, 
o que, em termos percentuais, corresponde a 6,38% e 3,12% respetivamente. 
 
MAPA 12 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS CSS DE KANYAKA: QUADRICULA DE 1.41X1.41 KM 
 

 
Fonte: Elaboração própria com SIG KOSMO Cartografia do INE. DSMPUA e Mapa Sanitário. 2013 

 
MAPA 13 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS CSS DE KATEMBE: QUADRICULA DE 1.41X1.41 KM 
 

 
Fonte: Elaboração própria com SIG KOSMO Cartografia do INE. DSMPUA e Mapa Sanitário. 2013 

 
É evidente que este método é exclusivamente útil para analisar e medir o grau de dispersão espacial dos 
CSs. O método não estabelece relação alguma entre a localização dos mesmos e a distribuição espacial 
da população. 
 
A utilidade do método é que permite medir, de forma bastante fácil, qualquer avanço ou retrocesso que 
houver na distribuição espacial das USs de um território. Porém é importante destacar que podem ser 
obtidos diferentes resultados segundo o lugar exato onde se colocar a quadrícula. Por conseguinte, para 
fazer comparações ao longo dos anos, é determinante sempre situar a quadrícula no mesmo lugar. 
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2.2.Encerramento  e Relocalização 
 
Não se justifica o encerramento  ou relocalização de nenhum CS do Município de Maputo.  
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2.3 OUTRAS INFRAESTRUTURAS 
 
2.3.1 Morgues 
 
Como já foi indicado no capítulo 1, entre as competências assumidas pelo CMM encontram-se a gestão 
das morgues e casas mortuárias. 
 
Na Cidade de Maputo existem 3 morgues, localizadas nos espaços físicos dos Hospitais: uma no HG 
José Macamo, outra no HG de Mavalane e outra no HC de Maputo. Atualmente estão sendo criadas as 
condições de instalação de uma nova morgue em Katembe.  
 
Não foi possível obter dados suficientemente precisos sobre o estado das infraestruturas, já que no 
levantamento realizado para o Mapa foi exclusivamente levantada à questão da existência ou não da 
mesmas. No entanto, durante a realização do segundo seminário, no qual participou um técnico da 
morgue do HC e outro do HG de Mavalane, foi possível obter algumas informações relativas às 
infraestruturas e funcionamento das mesmas. 
 
Finalmente a equipa de assistência técnica teve acesso á apresentação (Power Point) sobre as morgues, 
realizada no I Conselho Coordenador de Saúde e Acção Social do Pelouro de Saúde e Acão Social. 
 
A seguir, detalha-se a informação disponível relativa às infraestrutura das morgues: 
 
Quanto á área ou superfície: 
 

• H Central: ocupa uma área de 1768m2;  
• HG de Mavalane: ocupa aproximadamente 100m2; 
• HG de José Macamo: ocupa aproximadamente 80m2; 

 
Quanto á capacidade 
 

• HC de Maputo: 115; 
• HG de Mavalane: 32 gavetas; 
• HG de José Macamo: 4 gavetas na câmara comum, 18 gavetas para os cadáveres do HG José 

Macamo. 
 
Quanto às deficiências e necessidades: 
 

• HC de Maputo: Não foram identificadas deficiências ou necessidades em infraestruturas; 
•  HG de Mavalane:  

• É preciso melhorar a casa de banho;  
• Deveria ser ampliada a sala de espera de familiares; 
• Deveria ser reconstruída a capela.  

• HG de José Macamo:  
• Falta de casa de banho;  
• Deve ser construída uma cozinha e copa distante da morgue, isto é onde não funcionam as 

câmaras frigoríficas;  
• É preciso pavimentação e iluminação no parque de estacionamento de viaturas;  
• É preciso comprar uma incineradora. 
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2.3.2 Depósitos 
 
A componente dos depósitos de medicamentos foi um dos temas mais analisados e polêmicos do 
processo de identificação de necessidades, realizado durante os dois seminários, devido, principalmente 
a dois fatores: por um lado à importância da componente dos medicamentos na prestação dos serviços e 
cuidados oferecidos pelos CSs, e por outro, aos frequentes problemas de distribuição dos mesmos. 
 
Insistiu-se em que era preciso e urgente a criação de um depósito municipal de propriedade e gerido pelo 
Conselho. A equipa técnica informou de alguns aspetos do novo regulamento (em fase de aprovação) 
sobre medicamentos, entre eles uma maior descentralização, que para Maputo implica abandonar à 
dependência atual de distribuição desde os HG aos CSs. 
 
Durante os seminários foram analisadas em profundidade as vantagens e desvantagens da existência de 
depósitos distritais, um em cada distrito. 
 
Segundo o parecer da equipa técnica, ainda não está suficientemente claro si esta alternativa de depósito 
municipal ou distrital de medicamentos resolverá o problema, já que o abastecimento de medicamentos 
implica uma serie de elementos ou problema inter-relacionados: 

 
� Falta (absoluta) de medicamentos  
� Inadequada gestão do sistema de abastecimento. 
� Grandes deficiências nos médios de transporte para garantir a distribuição. 

 
Sendo estes os problemas, não está claro como um novo depósito municipal ou depósitos distritais 
contribuiriam para resolver ou minimizar significativamente o problema. 
 
Provavelmente a principal justificação derive do processo de descentralização, que entre as muitas 
competências que são ou serão transferidas ao Conselho, é garantir a armazenagem e distribuição dos 
medicamentos aos CSs sob a sua responsabilidade, mas isto não significa que “obrigatoriamente” o 
Conselho deva construir seu “próprio” depósito. O espaço pode ser alugado ou pode seguir sendo 
utilizado o da Província/Cidade Maputo.  
 
De qualquer forma, fomos informados, por diversas vias, de que a construção e equipamento deste 
deposito municipal está integrado no plano de atividades e orçamento do CMM. 
 
 
2.3.3 Hospitais da rede secundária 
 
Ainda que a rede de hospitais do nível secundário não forma parte “propriamente” de esta Proposta de 
Plano, considera-se importante realizar algumas considerações, em parte já realizadas nas seções 
anteriores, pela interdependencia entre níveis e as implicações que estes têm no processo de organizar a 
assistência sanitária á população. 
. 
Na cidade de Maputo existem 3 HG, o Hospital Geral de Mavalane, o Hospital José Macamo  e o Hospital 
de Chamanculo. 
 
O Hospital de Chamanculo funciona atualmente como maternidade e  como área de urgencias .Carece de 
camas que não sejam de maternidade. 
 
Existe um quarto hospital, denominado HG “ Polana Caniço”, mas que atualmente não funciona como 
hospital, e que alberga a sede de uma parte do Instituto Nacional de Saúde e que tem anexo o CS Polana 
Caniço, não transferido ao Conselho.  
 
Com base no decreto 127/2007, os HG deveriam prestar coberturas de serviços para populações de 
entre 250.000 e 900.000 habitantes. 
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Aceitando, como já indicado na secção de infraestruturas dos CSs, que para a Cidade de Maputo deveria 
ser aplicado o limite superior, os três HG existentes atualmente são mais que suficientes para dar 
cobertura a toda à população da Cidade. De fato, tal e como já descrito, inicialmente com dois hospitais, 
seria mais que suficiente para cobrir à população atual, evidentemente sempre que estes prestem os 
serviços e contem com os médios que a normativa indica, facto que não se constata na situação atual do 
HG de Chamanculo). 
 

TABELA 22 
COBERTURA POPULACIONAL DA REDE SECUNDÁRIA EM FUNCIONAMENTO - REDE 2013 VS POP 2014 

ÂMBITO TERRITORIAL 
TIPO DE US 

US EM 
FUMCIONAMENTO 

Nº DE US  
2013 

POP. MÁXIMA DA 
ZONA DE 

INFLUÊNCIA DIRETA 
SEGUNDO A 
NORMATIVA 

Nº DE HABITANTES 

CONJUNTO DOS 5 DISTRITOS 
"URBANOS" 

HD 0 250.000 0 

HG 3 900.000 2.700.000 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  2.700.000 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2014 1.198.432 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2014 

1.501.568 

DISTRITO RURAL DE KANYAKA 

HR 0 900.000 0 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  0 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2014 5.574 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2014 

-5.574 

DISTRITO RURAL DE KATEMBE 

HR 0 900.000 0 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  0 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2014 21.858 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2014 

-21.858 

OBSERVAÇÕES Há um quarto hospital geral (?) em Maputo, o Hospital de Polana Caniço, que jamais funcionou como hospital.  

Fonte. FEDERE 2013. 
 
Os três HG são também suficientes para cobrir a prestação de serviços e cuidados à população no ano 
2023, no fim do decênio abrangido por esta Proposta de Plano. 
 
 
2.3.4 Sedes distritais 
 
A componente de Sedes Distritais de Saúde, assim como as funções dos diretores distritais, os locais e 
médios necessários para o funcionamento, etc., foram assuntos bastante analisados durante a realização 
dos dois seminários. 
 
Atualmente “não estão “formalizadas” nem a estrutura, nem o organigrama das direções distritais de 
saúde”, provavelmente por nao ser consideradas unidades Gestoras . 
 
Os “diretores” distritais funcionam nos CSs com maior capacidade de prestação de serviços, tal como foi 
apresentado na tabela 2.2.3.1  
 
Para concluir esta componente, apenas destacar que a equipa técnica considera que não parece que no 
momento atual, seja prioritário dispor de um local ou sede específica como sede distrital e, portanto não 
parece necessário a construção de novas infraestruturas para o efeito. Entende-se que podem continuar 
sendo utilizados os locais atuais, com as ampliações ou remodelações oportunas, mas este é um aspeto 
que deveria ser aprofundado no futuro. 
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CAPÍTULO 3 RECURSOS HUMANOS 
 
Neste capítulo serão abordados diversos aspetos que se consideram fundamentais para caracterizar: a 
componente dos Recursos Humanos para a Saúde, tais como: As condições de trabalho, o desempenho, 
as necessidades dos RHS e a formação de RHS. 
 
 

3.1 SITUAÇÃO ACTUAL DOS RHS NA CIDADE DE MAPUTO 
 
Nos últimos anos Moçambique tem registrado melhorias significativas dos seus indicadores de saúde 
com destaque para o aumento do acesso aos cuidados de saúde, diminuição da mortalidade materna, 
neonatal, e infantil, aumento da cobertura de imunizações e partos institucionais, redução da taxa de 
mortalidade por Malária, expansão do tratamento da Tuberculose e o aumento significativo de pessoas 
beneficiando de tratamento antirretroviral. 
 
Para alcançar estas melhorias tem sido chave a ação do Ministério de Saúde, um ambiente nacional de 
estabilidade e crescimento econômico, e, sobretudo, o trabalho silencioso, dedicado e permanente de 
milhares de trabalhadores de saúde em todo o país. Neste momento, o Governo de Moçambique 
preocupa-se em providenciar serviços suficientes e de qualidade para todo o Povo. A atenção está 
centrada agora na expansão, fortalecimento, e melhoramento do sistema de saúde do país, em particular 
do Serviço Nacional de Saúde. 
 
A maior barreira que se enfrenta  para alcançar este objetivo chave é o deficit de trabalhadores de saúde. 
Isto significa que Moçambique carece não só de um número adequado de trabalhadores de saúde, mas 
também que a distribuição e as competências destes trabalhadores são desiguais. 
 
A instituição do MISAU responsável pela Direção e Gestão dos RHS é a Direção de Recursos Humanos 
(DRH), atualmente em processo de implementação do Plano Nacional de Desenvolvimento de RHS para 
o período 2008-2015. 
 
De uma forma geral, entende-se que a descentralização tem forçado mudanças na gestão de pessoal.  
 
Apesar de que os técnicos de saúde continuam ainda a ser distribuídos pelo nível central (com base nas 
equipas-padrão por tipo de US) e colocados pelas DPS, que asseguram o cabimento orçamental, os 
distritos têm autonomia para estabelecer as vagas das carreiras gerais, se bem que as necessidades de 
pessoal são calculadas pelos SDSMAS e DPS a partir das previsões de saídas de trabalhadores e de 
construção de novas USs (equipas-padrão). 
 
Como já foi descrito no capítulo 1, Moçambique sofre um deficit histórico de RHS, sendo este deficit 
distribuído de forma desigual aos diferentes níveis: tipo de profissional, tipo de USs, região geográfica, 
área ocupacional, etc. 
 
As áreas ocupacionais são carreiras profissionais da área de regime especial do Sector da Saúde. No 
PNDRH considera que 10 são prioritárias para a consecução dos Objetivos do Desenvolvimento do 
Milênio (ODM). As áreas ocupacionais mais representadas são as de Enfermagem (28%), Enfermagem 
de Saúde Materno Infantil (21%) e Medicina (incluídos médicos, agente e técnicos de Medicina) com 
20%. 
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GRÁFICA 4 - DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL DO REGIME ESPECIAL DO SNS POR ÁREA 
OCUPACIONAL À 31/12/2012  
 

 
Fonte: Relatório de RHS. DRH/MISAU 2012. 

 
Maputo (Província e Cidade) concentra a maior parte dos RHS do país, entre outros fatores devido ao 
fato de que na Cidade está localizado o único hospital de nível quaternário do país  
 
TABELA 23 - ANÁLISE DE EQUIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL DE SAÚDE CHAVE POR 
PROVÍNCIA E HOSPITAL CENTRAL E CAMA 
 

 
Fonte: Relatório de RHS. DRH/MISAU 2012. 

 
Outro aspeto fundamental na caracterização dos RHS é a relação existente entre o número de 
profissionais de saúde e o número de população existente, já que esta relação permite por um lado a 
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comparação a diferentes níveis e por outro avaliar a evolução das tendências. O indicador geralmente 
utilizado para descrever esta relação é o rácio de habitantes por técnico de saúde. 
 
MAPA 14 - RÁCIO DOS RHS NACIONAIS E ESTRANGEIROS DO REGIME ESPECIAL DE SAÚDE 
POR 100.000 HABITANTES, POR PROVÍNCIA, ANO 2012 
 

 
Fonte: Relatório de RHS. DRH/MISAU 2012. 

 
No global, o rácio nacional de habitantes por técnico da área específica ficou estável em relação aos anos 
2010 e 2011. Entretanto, foi quase dividido por 2 na Cidade de Maputo e aumentou o valor acima do 
observado em 2009 na província de Inhambane. 
 
Nas tabelas seguintes descrevem-se alguns rácios de habitantes por tipos de profissionais, comparando 
os existentes na Província e Cidade de Maputo com a média nacional. 
 
TABELA 24 - Nº DE DETERMINADOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA PROVÍNCIA E CIDADE DE 
MAPUTO NO ANO 2012 
 

 

Tipo de profissional Província de Maputo Cidade de Maputo Total Nacional

Global de todos os RHS 1160 2572 1167

Médicos Nacionais e estrangeiros 60 465

Técnicos de Medicina Enfermagem e Enfermagem de SMI 891 1971

Enfermeiros 272 795

Enfermagem de SMI 263 4221
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Fonte: Elaboração própria baseada no Relatório de RHS. DRH/MISAU 2012. 
 
TABELA 25 - RÁCIOS PARA DETERMINADOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR 100.000 
HABITANTES, NA PROVÍNCIA E CIDADE DE MAPUTO NO ANO 2012 
 

 
Fonte: Elaboração própria baseada no Relatório de RHS. DRH/MISAU 2012. 

 
Como se observa nas tabelas anteriores na Província e Cidade de Maputo, em geral, os rácios são mais 
elevados que a média Nacional. 
 
No global, o rácio nacional de habitantes por médico tende a melhorar nos últimos anos devido ao 
aumento de produção de profissionais nas duas universidades, nomeadamente a Universidade Católica e 
a Universidade Eduardo Mondlane.  
 
O rácio do total de médicos (incluindo os estrangeiros) expresso segundo os padrões internacionais 
(número de médicos por 100.000 habitantes) é em média de 5.4 por 100.000 habitantes, com um 
intervalo de 2.0 na província de Zambézia a 38.9 em Maputo Cidade (ver Mapa 2).  
 
No global, o rácio técnico de saúde das áreas de medicina, enfermagem e enfermagem de saúde 
materno infantil melhorou em relação aos anos anteriores e atingiu a meta prevista no PNDRHS (67 
técnicos p.100.000 habitantes). Referir que em Maputo Cidade verifica-se mais do que o dobro do rácio 
nacional.  
 
O rácio expresso segundo os padrões internacionais (número de enfermeiros por 100.000 habitantes) é 
em média de 25.0 p 100.000 habitantes, com um intervalo de 17.3 na província de Zambézia a 66.6 em 
Maputo Cidade. 
 
Na tabela seguinte são apresentados os rácios de enfermeiros de SMI para prestar coberturas de 
cuidados de saúde materna e infantil. 
 
TABELA 26 - RÁCIOS RELATIVOS À SAÚDE MATERNA E INFANTIL NA PROVÍNCIA E CIDADE DE 
MAPUTO NO ANO 2012 
 

 
Fonte: Elaboração própria baseada no  Relatório de RHS. DRH/MISAU 2012. 

 
O rácio expresso segundo os padrões internacionais (número de enfermeiras de SMI por 100.000 
mulheres de 15-49 anos e crianças 0-5 anos) é em média de 43 p 100.000, com um intervalo de 24.6 na 
província da Zambézia a 86.3 em Maputo Cidade. 
 
O rácio de ESMI por 1.000 partos esperados era em média de 17 ESMI por 1.000 partos esperados. A 
província que apresenta o rácio mais baixo é Zambézia com 10 ESMI por 1.000 partos esperados e a 
província com o rácio mais alto é Maputo Cidade (com inclusão das ESMI do HCM) com 27 ESMI por 
1.000 partos esperados . 
 

Tipo de profissional Provincia de Maputo Cidade de Maputo Total Nacional

Global de todos os RHS 77 215,4 87

Médicos Nacionais e estrangeiros 4 38,9 5,4

Técnicos de Medicina,  Enfermagem e Enfermagem de SMI 59,1 165,1 67,2

Enfermeiros 18,1 66,6 24,6

Tipo de profissional/ indicador Província de Maputo Cidade de Maputo Total Nacional

Enfermeiros de SMI/ 1000 mulheres em idade fértil (15-45 anos)

e crianças de 0-5 anos

42,8 86,3 43,2

Enfermeira de ESMI por 100 partos esperados 14 27 17
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Na tabela seguinte são apresentados os rácios por 100.000 habitantes para outros profissionais de 
saúde, tais como: técnicos e agentes de medicina, área de medicina preventiva e saúde pública, 
farmácia, laboratório, anestesiologia, instrumentação, cirurgia e administração hospitalar. 
 
TABELA 27 - RÁCIOS PARA OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR 100.000 HABITANTES, NA 
PROVÍNCIA E CIDADE DE MAPUTO NO ANO 2012 
 

 
Fonte: Elaboração própria baseada no Relatório de RHS. DRH/MISAU 2012. 

 
Na análise da tabela anterior se observa que para todas as categorias profissionais, exceto para a área 
de Medicina preventiva, os rácios da Província e Cidade Maputo ultrapassam em muito a media nacional. 
 
Quanto às perdas no sector e as suas causas, durante o ano 2012, o sector registrou 595 perdas, o que 
representa 1.7% em relação ao efetivo de 2011. O HCM registrou o maior número absoluto de perdas 
(131; 22% do total das perdas). 
 
Entretanto, em termos de taxa de perdas (calculada em relação ao efetivo do ano anterior), são os 
Órgãos centrais, localizados também em Maputo, os que apresentam a taxa de perdas mais elevada 
5.6% em 2012, seguida do HCM com 4.3%. 
 
Entre as causas de perda mais frequentes destacam os óbitos (30%), seguida da desvinculação do 
Sistema (19%), e licencias de algum tipo (19%). 
 
Para a identificação dos RHS existentes no momento de elaborar esta Proposta de Plano foram utilizadas 
três fontes de informação diferentes. a descrição existente no Mapa, o levantamento de necessidades 
dos CSs realizado em Setembro de 2013 e o listado dos RHS transferidos desde a DCSM à DSMSAS no 
passado mês de Fevereiro de 2013, fornecido pelo Pelouro de Saúde e Ação Social. Analisadas as 
diferentes fontes e, tendo-se observado divergências entre elas, foi acordado com esta instituição a 
utilização da informação sobre os RHS transferidos para o Município. 
 
A seguir são apresentados alguns dados relativos aos RHS sob responsabilidade do Pelouro de Saúde e 
Ação Social do Município de Maputo, nomeadamente os dos CSs. 
  

Tipo de profissional Província de Maputo Cidade de Maputo Total Nacional

Técnicos e agentes de medicina 18,3 20,18 18,2

Técnicos da área de Farmácia 4,4 13,2 5,8

Técnicos da área de Laboratório 5,9 13,9 6

Técnicos da área de Med. Preventiva 8 8,1 5,7

Técnicos da área de Anestesiologia 0,2 2,3 0,7

Técnicos da área Quirurgica 0 4 0,3

Técnicos da área Instrumentação 3 23 0,9

Técnicos da área de Adm. Hospitalar 29 24 1,5
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TABELA 28 

PESSOAL DE SAÚDE TRANSFERIDO DESDE A DCSM AO CONSELHO, POR TIPOS PROFISSIONAIS BÁSICOS2 

DISTRITO 

PESSOAL DE 
APOIO: 

MOTORISTAS, 
GUARDAS, 

ADMINISTRATIVOS, 
SERVENTES, ETC 

PESSOAL DE 
DIAGNÓSTICO E 
TRATAMENTO: 
MÉDICOS, 

TÉCNICOS DE 
MEDICINA, ETC 

PESSOAL DE 
CUIDADOS: 

ENFERMEIROS, 
PARTEIRAS, 
AGENTES DE 

NUTRIÇÃO, ETC. 

PESSOAL DE MEIOS 
AUXILIARES PARA 
DIAGNÓSTICO E 
TRATAMENTO: 
LABORATÓRIO, 
RADIOLOGIA, ETC 

OUTRO PESSOAL: 
MEDICINA 

PREVENTIVA, 
REABILITAÇÃO, 
OFTALMOLOGIA, 

ETC  

DISTRITO Nº % Nº   % Nº   %  Nº   % Nº   % 

KAMAHVOTA 65 41,67 17 10,90 50 32,05 11 7,05 13 8,33 

KAMAXAKENI 42 46,15 7 7,69 21 23,08 8 8,79 13 14,29 

KAMPHFUMO 72 32,88 47 21,46 54 24,66 28 12,79 18 8,22 

KAMUBUKWANE 71 38,59 27 14,67 47 25,54 18 9,78 21 11,41 

NLHAMBANKULU 32 40,00 8 10,00 22 27,50 8 10,00 10 12,50 

KANYAKA 11 52,38 2 9,52 5 23,81 2 9,52 1 4,76 

KATEMBE 19 39,58 7 14,58 16 33,33 5 10,42 1 2,08 

CIDADE DE 
MAPUTO 

312 39,05 115 14,39 215 26,91 80 10,01 77 9,64 

OBSERVAÇÕES Foram transferidas 28 pessoas das morgues e 14 pessoas do Departamento de Saúde Pública 

Fonte: FEDERE 2013 
 
Da analise da tabela anterior se deduz que no processo de transferência de competências, desde a 
DCSM ao CMM  foram transferidos um total de 799 trabalhadores, distribuídos entre os sete distritos 
sanitários. O rango de distribuição dos mesmos oscila entre 220 do distrito de Kamphfumo e 21 do distrito 
de Kanyaka. 
 
GRÁFICA 5 - DISTRIBUIÇÃO DOS RHS TRANSFERIDOS DESDE A DCSM AO CMM POR TIPO DE 
PESSOAL 
 

 
Fonte: FEDERE 2013 

 
No gráfico anterior observa-se a distribuição do pessoal transferido, diferenciado por categorias de 
pessoal sanitário e não sanitário. Apesar de não dispor de informação que permita comparar estes dados 
com estândares nacionais ou internacionais, durante os seminários realizados em Maputo, a maioria dos 
responsáveis distritais, considerou que o número de trabalhadores não sanitários (serventes, guardas, 
limpeza, etc.) era insuficiente paras as necessidades dos CSs, assim mesmo assinalaram que em muitos 
casos estes trabalhadores eram pessoas de muita idade (muitos deles próximos à idade da reforma) e 
com algumas dificuldades para realizar o trabalho requerido. 
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TABELA 29 
PESSOAL DE SAÚDE TRANSFERIDO DESDE A DCSM AO CONSELHO, POR NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

DISTRITO 
SEM FORMAÇÃO 

 SANITÁRIA 

FORMAÇÃO 
SANITÁRIA 
 ELEMENTAR 

FORMAÇÃO 
SANITÁRIA 
BÁSICA 

FORMAÇÃO 
SANITÁRIA 
MÉDIA 

FORMAÇÃO 
SANITÁRIA 
SUPERIOR 

DISTRITO Nº % Nº   % Nº   %  Nº   % Nº   % 

KAMAHVOTA 65 41,67 5 3,21 54 34,62 30 19,23 2 1,28 

KAMAXAKENI 42 46,15 5 5,49 21 23,08 20 21,98 3 3,30 

KAMPHFUMO 72 32,88 5 2,28 73 33,33 53 24,20 16 7,31 

KAMUBUKWANE 71 38,59 13 7,07 66 35,87 31 16,85 3 1,63 

NLHAMBANKULU 32 40,00 2 2,50 24 30,00 18 22,50 4 5,00 

KANYAKA 11 52,38 0 0,00 7 33,33 3 14,29 0 0,00 

KATEMBE 19 39,58 0 0,00 22 45,83 4 8,33 3 6,25 

CIDADE DE 
MAPUTO 

312 39,05 30 3,75 267 33,42 159 19,90 31 3,88 

OBSERVAÇÕES   

Fonte: FEDERE 2013 
 
Ao número de trabalhadores acima referidos devem ser somados 14 trabalhadores dos programas de 
saúde pública, 2 da morgue do HC de Maputo, 3 da do HG José Macamo e 3 da do Hospital de 
Mavalane.  
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3.2 AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O DESEMPENHO DOS RHS  
 
3.2.1 As condições do trabalho  
 
A identificação das condições na quais os trabalhadores do sector da saúde realizam o trabalho nas USs 
é um elemento essencial da caracterização dos RHS. 
 
Em Moçambique e, particularmente em Maputo, existe escassa produção cientifica sobre as condições 
laborais dos trabalhadores do sector da saúde e as poucas que existem estão realizadas em médios 
hospitalares e fundamentalmente relacionadas com o atendimento aos doentes com HIV/SIDA e 
Tuberculoses, e condições de biossegurança para os trabalhadores. 
 
No entanto diversos documentos analisados descrevem alguns aspetos sobre as condições de trabalho. 
 
No ano 2010 Amélia Cumbi, realizou uma revisão das Unidades de Atendimento. Entre a metodologia 
utilizada destacam as entrevistas semiestruturadas e abertas. O trabalho de terreno foi realizado em 26 
USs, (3 Hospitais Rurais, 1 Hospital Distrital, 4 Centros de Saúde Rural I, 6 Centros de Saúde Rural II, 4 
Centros de Saúde Urbano A e 4 Centros de Saúde Urbano B) em 4 províncias. No levantamento de 
dados foram contatados 271 profissionais de saúde, tendo sido efetuadas 171 entrevistas. Entre os 
Serviços/ atividades avaliados encontram-se: (i) Consultas externas; (ii) Serviço de Estomatologia; (iii) 
Saúde Materna Infantil e PAV; (iv) Internamento e Bloco Operatório; (v) Serviços Auxiliares. No que diz 
respeito a Maputo foram avaliadas 5 USs, das quais 1 CSRI, 2 CSR II, 1 CSUA, 1 CSUB e foram 
entrevistadas 42 pessoas. 
 
Entre os aspetos relativos às condições de trabalho destacam-se: 
 

� Foi observado que em geral os espaços (áreas de espera e gabinetes de consulta) para o 
atendimento externo, estão superlotados. Em algumas USs, nos serviços das consultas 
(triagens) e saúde materna, dois ou mais profissionais de saúde trabalhavam no mesmo 
gabinete por falta de espaço. O aspeto anterior é uma limitante muito importante em diversos  
aspetos: por um lado para, tratar de aspetos de saúde sensíveis como as ITS’s ou HIV/ SIDA, 
por outro lado para que os trabalhadores realizem o trabalho em boas condições físicas e 
psicológicas; 

� A organização dos serviços comporta vários aspectos que podem influência  negativamente. A 
prática/ hábito das sessões coletivas de educação sanitária antes do início das consultas e o 
encorajamento para que todos os utentes assistam a estas sessões, provavelmente é percebido 
como norma quer pelos utentes quer pelos profissionais de saúde. Portanto, de certa forma 
“obriga” a que os doentes cheguem “todos” muito cedo na US, criando enchentes nas primeiras 
horas que podem resultar numa pressão psicológica sobre o profissional de saúde e em 
prolongados tempos de espera; 

� A nova abordagem de presastçao  de serviços de saúde é de maior integração e de quem 
tendencialmente, um maior número de atos de cuidados de saúde seja fornecido por um único 
profissional num único gabinete, facto que, com frequência, provoca a sensação de pressão 
assistencial; 

� O TMA nas consultas (triagens) é extremamente reduzido. Em geral, os profissionais que 
realizam estas consultas sofrem uma pressão enorme, com uma carga de trabalho que em 
alguns casos extremos superam 150 consultas dia. Apesar disto, merece realce o fato de que a 
maior parte do atendimento nas USs visitadas ocorre até 13 – 14 horas; cerca de 80% à 90% do 
atendimento é realizado em 5 – 6 horas da jornada laboral; 

� Foi observado durante as visitas realizadas às USs, que mesmo para as consultas marcadas 
com o médico/ TMG, as quais em geral iniciam mais tarde entre 9 e 10.30 horas (depois da visita 
médica nas enfermarias), a tendência é que os doentes chegam “todos” muito cedo para estas 
consultas. Estas “enchentes” de doentes a espera cria muitas vezes uma pressão sobre o 
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clínico. Este aspeto foi, por um lado referido em algumas das entrevistas e por outro, também 
foram observados/ ouvidos doentes que se queixavam na bicha pela demora das consultas. 

 
Nos debates de grupos para reflexão, bem como nas entrevistas individuais realizadas aos 
trabalhadores e gestores das áreas da saúde em algumas das províncias selecionadas no país, com o 
objetivo de obter subsídios para a elaboração do PNDRHS 2008-20015, mostraram que, de modo geral, 
existe uma grande insatisfação dos trabalhadores e falta de confiança na capacidade do MISAU para 
corrigir os problemas do sistema de serviços de saúde. De forma mais diretamente relacionada com as 
condições de trabalho, os trabalhadores e gestores destacaram: 
 

� o deficit de pessoal ou insuficiente qualificação; 
� as deficientes condições das infraestruturas de saúde; 
� a falta de equipamentos ou equipamentos em condições inadequadas; 
� sobrecarga dos HC e HP, associada a deficits de competências necessárias nos HR e CS para 

fazer face ao incremento de trabalho associado com uma maior procura de cuidados devido à 
epidemia de VIH/SIDA; 

� serviços sobrecarregados e falta de organização e distribuição de tarefas não permitem realizar 
o trabalho eficientemente; 

� os turnos de trabalho; 
� a falta de biossegurança,  
� salários desfasados do incremento do custo de vida. A insatisfação com relação aos salários 

auferidos foi observada em todos os profissionais da saúde, nomeadamente entre os médicos, 
os enfermeiros e o pessoal auxiliar; 

� a não implementação das carreiras; 
� uma política de incentivos inadequada às diversas realidades do país e  a não execução da 

política de incentivos vigente; 
� a falta de acesso à formação contínua;  
� a morosidade na tramitação dos documentos do pessoal  

 
Durante os seminários realizados no âmbito da elaboração de esta Proposta de Plano, os participantes 
ligados diretamente como atendimento aos doentes, indicaram também todos os anteriores aspetos e 
salientaram o fato de não “ser tidos em conta”, que dizer não ser convidados a participar nos processos 
de planificação e tomada de decisões, como um aspeto relevante associado às condições de trabalho. 
 
Salientar que os trabalhadores das morgues consideram que devido à especificidade do seu trabalho, 
trabalham em condições muito duras, pelo que é relativamente frequente o abandono e as dificuldades 
para a adesão dos quadros. 
 
Todas estas condições contribuem para a insatisfação e desmotivação do pessoal de saúde. 
 
Por outra parte algum estudo realizado em Moçambique, (Newman et al., 1998, Schwalbach et al., 2000), 
sobre satisfação dos utentes, revelou como principais fatores de insatisfação dos utentes: a carência dos 
RHS (em quantidade e qualidade) e a falta dos medicamentos nas USs. 
 
 
3.2.2 O Desempenho dos RHS em Moçambique 
 
Desde o ano 2000, Moçambique dispõe de um “sistema de avaliação do desempenho”, para todos os 
funcionários do Aparelho do Estado. Este sistema é definido no artigo 74º do Regulamento de Concursos 
nas Carreiras de Regime Geral e Especial, da Área Comum do Aparelho do Estado (Decreto Ministerial 
Nº 61/2000, de 5 de Julho). 
 
No ano 2009 (Decreto n° 55/2009 de 12 de Outubro) foi criado o Sistema de Gestão de Desempenho na 
Administração Pública, abreviadamente designado por SIGEDAP, e aprovado o respetivo regulamento. 
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O Sistema de Gestão de Desempenho na Administração Pública tem por objeto a avaliação do 
desempenho individual dos funcionários e agentes do Estado, é de aplicação para todos os funcionários e 
agentes do Estado que exercem atividades na Administração Pública, no País e no exterior, assim como 
aos funcionários e agentes da Administração Autárquica, existindo a possibilidade, neste caso, de se 
introduzirem as adaptações necessárias em Decreto próprio. 
 
Um aspeto importante dos objetivos do referido sistema é que permite: 
 

� Reconhecer e distinguir os funcionários e agentes do Estado pelo desempenho e mérito 
demonstrados na execução das suas atividades; 

� Identificar as necessidades de formação e desenvolvimento profissional adequada à melhoria do 
desempenho dos funcionários e agentes do Estado; 

� Permitir a tomada de decisões relativas à nomeação, promoção, mobilidade, renovação de 
contratos, premiações, distinções e punições de acordo com a competência e os méritos 
demonstrados; 

� Fortalecer as competências de liderança e de gestão. 
 
O SIGEDAP permite a avaliação de diversos vetores: Avaliação do Desempenho Individual do Pessoal 
em Funções de Direção, de Chefia e de Confiança; Avaliação do Desempenho Individual do Pessoal 
Técnico e Administrativo; Avaliação do Desempenho Individual do Pessoal de Apoio Geral e Técnico. 
 
O SIGEDAP é orientado para os resultados e incide sobre diferentes elementos em função do vetor de 
avaliação. 
 
Em função do tipo de pessoal ao qual vai dirigida, a avaliação do desempenho individual, são 
contemplados diferentes critérios, sendo 16 para a avaliação do pessoal Técnico e Administrativo e 11 
para a avaliação do pessoal de Apoio Geral e Técnico. 
 
Em outubro de 2012, com o objetivo de facilitar o processo de avaliação, o Ministério da Função Pública 
elaborou, publicou e distribuiu um Manual de procedimentos dos Sistemas de Gestão de desempenho da 
Administração Pública. 
 
No ano 2010 o MISAU desenhou um instrumento, orientado a que os Serviços Distritais de Saúde, Mulher 
e Ação Social das províncias realizassem a avaliação da capacidade de gestão em RHS. A província de 
Maputo conta com este instrumento, cujas principais características são: 
 
Componente 1:Capacidade de Gestão: 
 

� Pessoal; 
� Orçamento. 

 
Componente 2: Gestão de Sistema de Informação: 
 

� Informação do trabalhador; 
� Arquivos de processos pessoais (uso de SIP). 

 
Componente 3:Planificação: 
 

� Missão, Visão, Necessidades e Mapeamento de RH. 
 
Componente 4:Gestão de Desempenho: 
 

� Descrição de Tarefas; 
� Supervisão do Pessoal; 
� Plano de Trabalho/Avaliação do Desempenho. 
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Componente 5:Políticas e Procedimentos com o Pessoal:  
 

� Sistema de Classificação do Trabalho; 
� Sistema de Compensação e Benefícios; 
� Recrutamento, Contratação, Transferências e Promoção; 
� Programa de Orientação; 
� Manual do Trabalhador (políticas e procedimentos); 
� Relacionamento com o Sindicato; 
� Cumprimento de Legislação e Conformidade. 

 
Componente 6:Formação: 
 

� Formação do Pessoal; 
� Desenvolvimento em Gestão e Liderança; 
� Formação Pré-serviço. 

 
Os profissionais que desempenham funções de chefia têm a competência para deliberar sobre o 
desempenho dos seus subordinados. Teoricamente, a avaliação de desempenho dos funcionários 
públicos com esta modalidade começou a ser usado no 2011, sendo feita anualmente, mas de  acordo 
com o resultado de algumas visitas às províncias, os procedimentos do novo sistema são complexos, 
contam com um número elevado de instrumentos e precisam de diferentes períodos anuais de avaliação. 
Os serviços destacaram dificuldades em aplicar a avaliação. 
 
A situação descrita ao nível Nacional é comum à situação do Município de Maputo, sendo motivo de 
“preocupação” para a DSMSAS, considerando que devem ser encontrados instrumentos que facilitem o 
processo e permitam realizar a avaliação do desempenho de forma sistemática e regular. 
 
 
  



Proposta de Plano de Desenvolvimento da Rede Sanitária Primária da Cidade de Maputo  

88 
 

3.3 A IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES DE RHS  
 
Identificar as necessidades de RHS em qualquer dos níveis do SNS é um aspeto central da componente 
de planificação e gestão do sistema de saúde é uma tarefa complexa. 
 
A OMS e outros organismos internacionais, têm vindo a aprofundar nos últimos anos em esta área. 
Vários documentos, entre eles: O Relatório Mundial de Saúde 2006; Tools and guidelines for human 
resources for health planning;  Speebroeck N et al. Reassessing the relationship between human 
resources for health, intervention coverage and health outcomes; Dreesch N et al. An approach to 
estimating human resource requirements to achieve the Millennium Development Goals; Anand S, 
Bärnighausen T. Health workers and vaccination coverage in developing countries: An econometric 
analysis, tentam analisar algumas das modalidades utilizadas na identificação, e o cálculo das 
necessidades de RHS. 
 
A OMS considera que um componente crítico do monitoramento e fortalecimento do desempenho dos 
sistemas de saúde nacionais é a identificação de um conjunto de referenciais de desempenho 
(benchmarks) de indicadores, e de meios para sua medição, que permitam monitorar a força de trabalho 
em saúde. Assim sendo o Benchmarking a suficiência da força de trabalho em saúde pode ser descrito 
como uma abordagem para comparar indicadores de desempenho da força de trabalho com outros, em 
um esforço de identificar áreas de melhoria.  
 
Diferentes abordagens têm sido desenvolvidas e utilizadas para medir a capacidade dos recursos 
humanos em saúde (RHS), a fim de cumprir os objetivos dos sistemas de saúde. Cada abordagem tem 
suas próprias vantagens e limitações. A escolha de qual abordagem é a mais apropriada em um 
determinado contexto dependerá, frequentemente, da disponibilidade de dados, capacidade técnica e 
priorização de políticas e intervenções programáticas. 
 
 
3.3.1 A abordagem para a identificação de necessidades em RHS com base na “razão 
entre força de trabalho e população” 
 
Uma abordagem comumente adotada para medir a suficiência de RHS é o método “razão entre força de 
trabalho e população”. A razão entre trabalhador de saúde e população estima a densidade ou oferta da 
força de trabalho atual, por exemplo, médicos para cada1000 habitantes ou profissionais de saúde para 
cada1000 habitantes. Essa razão pode então ser comparada com uma densidade limite identificada, a 
qual se presume corresponder à capacidade de prestação de serviços essenciais pelo sistema de saúde. 
 
As vantagens da utilização do método razão entre força de trabalho e população no benchmarking de 
RHS são: a abordagem é rápida e simples de ser aplicada; pode ser utilizada para análises comparativas 
entre os países e ao longo do tempo; e é fácil de ser compreendida por uma grande variedade de 
públicos, inclusive aqueles que podem não estar familiarizados com técnicas mais avançadas de 
modelagem estatística. As razões entre força de trabalho em saúde e população têm sido computadas e 
utilizadas, por exemplo, para dar suporte aos governos e parceiros de desenvolvimento, chamando a 
atenção para os desafios em RHS, objetivando a melhoria das taxas de cobertura para as intervenções 
nos cuidados básicos de saúde, tais como as priorizadas pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 
Também têm sido utilizadas na formulação de quadros de monitoramento e avaliação para estratégias e 
planos de RHS em nível nacional. 
 
A utilização da razão entre força de trabalho em saúde e população presume que a proporção relativa de 
trabalhadores de saúde em uma determinada área e em um dado momento é o fator determinante da 
capacidade de prestação de serviços por um sistema de saúde. A abordagem geralmente presume que a 
extrapolação da razão observada em uma região ou país de referência pode ser selecionada como um 
fator de comparação. 
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No entanto, com exceção do tamanho da população, essa abordagem não leva em consideração outras 
variáveis, conhecidas pelo papel que exercem na determinação do impacto do desempenho da força de 
trabalho nos resultados de saúde, em um determinado contexto. Essas outras variáveis incluem: estrutura 
da população; epidemiologia e carga de doença; padrões de utilização de serviços de saúde; eficiência 
organizacional; políticas de saúde, regulações e padrões; capacidade tecnológica; distribuição da força 
de trabalho em saúde por ocupação, local de trabalho e características sociodemográficas; desempenho 
individual do prestador de serviços; demanda e expectativas públicas; e disponibilidade e meios de 
financiamento. As abordagens para o bench-marking em RHS que levam em consideração algum ou 
todos esses fatores demandam muito mais em termos de necessidades de dados e especificação de 
modelo. 
 
Diversas fontes de dados podem ser utilizadas para medir a razão entre a força de trabalho em saúde e a 
população, incluindo: inquéritos domiciliares com questões sobre a atividade e ocupação da força de 
trabalho, avaliações dos serviços de saúde, e registros administrativos como folha de pagamento e 
licença do profissional de saúde. Dependendo da fonte de dados, podem ser estimados números de 
trabalhadores de saúde em termos de contagem individual (pessoas físicas) ou postos de trabalho 
(ajustados por tempo integral equivalente com base nas horas trabalhadas). 
 
Considerando a diversidade de fontes de informação e tipos de medida, o monitoramento das tendências 
na densidade de RHS entre os países ou ao longo do tempo requer padronização de definições e 
classificações para uma maior precisão estatística. Muitos países com baixa densidade da força de 
trabalho também possuem como desafio a precariedade dos sistemas de informação, o que pode gerar 
relatos insuficientes acerca dos recursos. Nos referidos contextos, faltam informações confiáveis sobre os 
recursos humanos qualificados que estão desempregados ou trabalhando fora dos serviços de saúde 
operados pelo governo. Por outro lado, a quantidade de trabalhadores de saúde pode ser superestimada, 
se não for levada em consideração a dupla contagem do pessoal de saúde que trabalha tanto nos setores 
públicos quanto privados, ou o desgaste numérico do mercado de trabalho nacional de saúde devido a 
motivos como: emigração, aposentadoria ou mudança de profissão. 
 
Não existe nenhuma norma universal ou padrão de densidade mínima de RHS recomendados pela 
Organização Mundial de Saúde em nenhum país ou região. A agência trabalha com Estados Membros e 
parceiros para fortalecer a capacidade de avaliação e planeamento da força de trabalho, de modo a 
estabelecer referenciais de desempenho (benchmarks) relevantes, baseados em evidência sólida, no 
contexto de metas e objetivos dos sistemas nacionais de saúde e desenvolvimento de estratégias. 
 
No entanto, foi estimado no Relatório Mundial de Saúde 2006 que países com densidade menor que 2,28 
médicos, enfermeiros e parteiras para cada 1000 habitantes, geralmente não atingem a taxa almejada de 
80% de cobertura para atendimento profissional em partos e imunização infantil. Esse limiar crítico (mais 
ou menos 0,26 trabalhadores para cada 1000 habitantes, dentro da margem de erro) foi calculado 
utilizando os melhores dados disponíveis no momento para todos os Estados Membros da OMS e foi 
baseado em uma análise de progresso nas regiões e entre as regiões, na direção do alcance das taxas 
de cobertura almejadas para intervenções selecionadas, que foram estabelecidas de acordo com os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio relacionados com a saúde. A análise também levou em 
consideração outros fatores conhecidos por influência r os níveis de cobertura e os resultados de saúde, 
incluindo índices de pobreza de renda e alfabetização de mulheres. Essa análise, porém, não abordou 
toda a gama de serviços de saúde preventivos, promocionais, curativos e reabilitadores – bem como a 
gestão de sistemas e as atividades de apoio – prestados pelos trabalhadores de saúde. 
 
Utilizando o limiar de densidade calculado e considerando suas limitações intrínsecas, foi estimado que, 
atualmente, são necessários 2,4 milhões de médicos, enfermeiros e parteiras adicionais, para atingir as 
metas de cobertura universal de intervenções na saúde, especialmente em 57 países que estão abaixo 
do limiar. Com base no intervalo de confiança do limiar, o limite superior e inferior das necessidades 
estimadas é de 3 milhões e 1,7 milhões, respetivamente. A satisfação dessa necessidade por novos 
trabalhadores de saúde , o que somente concerne os três grupos ocupacionais selecionados, para os 
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quais os dados tendem a ser os mais completos e comparáveis internacionalmente, deve ser vista como 
apenas uma parte da estratégia geral de fortalecimento dos recursos humanos nos sistemas de saúde. 
 
GRÁFICO 6 - DENSIDADE POPULACIONAL DE PRESTADORES DE CUIDADOS DE SAÚDE 
NECESSÁRIOS PARA ASSEGURAR ATENDIMENTO PROFISSIONAL NOS NASCIMENTOS   
 

 
Fonte. Relatório Anual 2006. OMS 

 
Tais análises e estimativas de necessidade de trabalhadores de saúde podem ser úteis na defesa e 
mobilização de recursos para ampliar iniciativas de desenvolvimento de RHS. Geralmente, porém, são 
necessárias abordagens mais complexas, que melhor considerem as dinâmicas da oferta e demanda da 
força de trabalho. A simples avaliação da densidade de RHS em relação a um determinado limiar não 
leva em consideração, necessariamente, todos os objetivos de um sistema de saúde, especialmente no 
que se refere ao acesso, equidade, qualidade e eficiência. 
 
 
3.3.2 As abordagens para a identificação de necessidades em RHS em Moçambique  
 
Este aspeto essencial das necessidades de RHS em Moçambique foi abordado no Plano de 
Desenvolvimento de RHS 2008-2015. As estimativas tiveram como base os seguintes critérios: estimativa 
da rede sanitária em 2015; equipas de profissionais por tipo de Unidade sanitária; estimativa de perdas 
de força de trabalho; formação de recursos humanos da saúde; crescimento da população; necessidades 
de docentes na rede de formação do MISAU, reforço de capacidade de planificação e gestão a nível 
provincial. 
 
O cenário adotado sobre as necessidades em RHS totaliza 45 654 efetivos para 2015, com 29 333 nas 
carreiras específicas e 16 321 nas carreiras gerais (comuns). Comparativamente a 31 de Dezembro de 
2006, (momento em que foi contemplado para elaborar o Plano) verifica-se um crescimento global de 
78%, e, relativamente às carreiras específicas da saúde, este se traduz em 124,7%. As carreiras gerais 
têm um acréscimo de 29, 4%. 
 
Salientar que no PNDRHS não aparece informação desagregada sobre as necessidades por províncias, 
pelo que não se dispõe de informação “documentada” sobre as necessidades de RHS para a Província e 
o Município de Maputo. 
 
Por outra parte, no âmbito de várias iniciativas levadas a cabo para a melhoria da qualidade de 
informação, monitoria da atividade realizada e o desempenho do sistema, as quais se traduziram no 
desenvolvimento de instrumentos/ indicadores de planificação e gestão de recursos, foi também 
concebido e desenvolvido o conceito de USs de Atendimento (UAs). O desenvolvimento deste indicador 
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que foi fruto da experiência prática local, ligada, sobretudo ao exercício de planificação integrada, teve 
também como base a experiência internacional. As USs de atendimento foram concebidas pelo Ministério 
da Saúde no início da década dos 90 e incluem as atividades prioritárias, básicas e de maior peso das 
USs sanitárias. No ano 2010, como indicado no apartado anterior Amélia Cumbi realizou uma revisão 
deste instrumento devido fundamentalmente a: (i) mudança do padrão epidemiológico originado por 
novas epidemias com o aumento de doenças transmissíveis e crônicas; (ii) mudança no padrão dos 
serviços fornecidos; (iii) mudança na organização de como os serviços de saúde são prestados; (iv) 
crescimento insuficiente da atividade de saúde e (v) necessidade de melhorar os critérios de atribuição de 
Recursos Humanos. 
 
Entre os aspetos mais relevantes de este documento em relação aos RHS, se destacam: 
  
Em relação à organização dos serviços: apesar das mudanças nos serviços de saúde quanto à forma em 
que são prestados os cuidados de saúde: 
 

� Não parece que possam justificar uma abordagem radicalmente diferente na atribuição de 
recursos humanos. As equipas de saúde continuam organizados de forma setorial portanto a 
atribuição/ colocação de recursos humanos pode ser feita satisfatoriamente por categoria, em 
poucos casos seria necessário fazer a colocação por equipa para um serviço; 

� Por outro lado a superlotação dos espaços é uma limitante para a utilização de indicadores de 
carga de trabalho como único critério na atribuição de recursos humanos. Isto sugere que onde 
não há condições físicas para atender decentemente os doentes, não se deveria colocar mais 
pessoal senão depois de introduzir medidas corretivas; 

� A colocação ou redistribuição do pessoal para absorver adequadamente as novas tarefas 
introduzidas no atendimento ao doente. A introdução de múltiplas tarefas como o rastreio de 
sífilis, o PMTCT, entre outras, pode aumentar a pressão sobre as ESMI’s, pois já têm uma carga 
de trabalho elevada. 

 
Quanto à Composição das UAs: a sugestão da equipa de avaliação é a de manter as UAs simplificadas, 
com um número reduzido de componentes, mas que representam as atividades com maior peso e que 
possam servir de indicador do ‘output’ do sector. Entretanto, em algumas atividades de planificação e 
gestão, como por exemplo, a definição de equipas de saúde para novas USs, todas as outras atividades 
deveriam ser utilizadas onde for pertinente. Por exemplo, para definir o tamanho da equipa para os 
serviços de cirurgia é importante utilizar a atividade cirúrgica realizada ou estimada. 
 
Quanto a Utilização/ Aplicação das UAs :  
 

� avaliação do ‘output’ do sector saúde; 
� avaliação da evolução da atividade global; 
� avaliação do desempenho do pessoal de saúde; 
� Atribuição de recursos humanos, financeiros, etc. 

 
Para a atribuição de recursos, sugere-se, portanto, considerar abordagens diferentes de utilização das 
UAs aos vários níveis do sistema. Alguns exemplos de aplicação na colocação de recursos humanos - 
recém-graduados, por tipo de categoria, para USs em funcionamento poderiam ser. 
 
À nível nacional: 
 
Exemplos, para decidir o número de quadros a atribuir por província, ou para decidir em que província 
colocar se o número não for suficiente para cobrir o país. 
 
Médico, TMG, AM, EG e EB. Usar a seguinte informação: 
 

� UAs curativo, (calculadas a partir das consultas externas e do total de dias de 
internamento). 
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ESMI’s. Usar a seguinte informação: 

 
� UAs SMI (calculadas a partir dos contactos de SMI, dos partos e do total dias de 

internamento da maternidade). 
 
À nível provincial: 
 
Exemplos, para decidir o número de quadros a atribuir por distrito, ou para decidir em que distrito colocar 
se o número não for suficiente para cobrir toda a província. 
 
Médico, TMG – Clínicos consultas e internamento. Usar a seguinte informação: 
 

� UAs curativo, calculadas a partir das consultas externas e do internamento e ajustadas com 
base na categoria do clínico para refletir o tempo gasto na atividade. 

 
� EG, EB – cuidados de enfermagem. Usar a seguinte informação:  

 
� UAs de internamento, calculadas a partir do total dias de internamento. 

 
À nível distrital: 
 
Exemplos para decidir o número, a(s) US(s) e/ou o(s) serviço(s) onde colocar o novo pessoal: 

 

� Atribuição de recursos por serviços (consultas, internamento, SMI, etc.). Para isso em alguns  
casos será necessário proceder à uma análise mais detalhada para utilizar as UAs para este fim 
e noutros a atividade realizada poderá ser utilizada sem necessidade de transformá-la em UAs. 
 

EG, EB – cuidados de enfermagem, utilizar: 
 

� Atividade do internamento (medicina, pediatria e cirurgia), para definir o número de 
enfermeiros a atribuir por enfermaria. Aqui deve-se tomar em consideração uma equipa 
para os turnos, a necessidade de um(a) enfermeiro(a) chefe do serviço fora da escala 
onde o volume de atividade o justifique. Também, pode-se considerar um número 
diferente de enfermeiros nos diferentes turnos de acordo com as necessidades. Em 
geral o turno de dia ocupa mais o pessoal das enfermarias. 

 
AM’s – consultas (triagens), utilizar: 

 
� Número de consultas externas, para quantificar o número de AM’s a colocar nas 

consultas em cada US. 
 
ESMI’s – serviços de SMI de USs. 
 

� UAs SMI (calculadas a partir dos contactos de SMI, dos partos e do total de dias de 
internamento da maternidade), para definir o número de ESMI’s e/ ou a US a atribuir o 
pessoal. 

 
ESMI’s – serviços de uma US, decidir em que serviço colocar novas ESMI’s numa US com base 
a uma análise comparativa da carga de trabalho dos diferentes serviços com base na seguinte 
informação: 
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� UAs de maternidade (calculadas a partir do número de partos e do internamento da 
maternidade), para definir o número de enfermeiras a colocar na maternidade. Aqui, 
aplica-se o mesmo raciocínio do outro internamento;  

� Total de contactos de SMI (calculadas com base na CPN, PP, PF, criança sadia), para 
decidir o número de enfermeiras a colocar nestes serviços. No âmbito da nova 
abordagem a qual preconiza que somente a ESMI vai se ocupar das vacinações, esta 
atividade deveria ser incluída nas atividades da ESMI. 

 
O critério das UAs deve ser considerado como critério de base e ajustado de acordo com outros 
parâmetros, (de equidade). É importante usar sempre o senso comum. 
 
O exercício da colocação de recursos humanos para a rede sanitária em funcionamento é, em parte, um 
exercício de avaliação da utilização do pessoal de saúde existente, para colocar o novo pessoal de 
acordo com as ‘lacunas’ identificadas. A colocação de novo pessoal recebido em uma US ou serviço de 
atendimento externo, deve tomar em consideração o espaço de trabalho existente. 
 
As UAs cobrem a maior parte da atividade realizada nas USs e podem, portanto servir de base para a 
colocação da maior parte dos recursos humanos. Há algumas categorias profissionais cujas 
necessidades ou decisão sobre a sua distribuição pode ser baseada diretamente na atividade reportada 
no módulo básico. Para outras categorias será necessário elaborar critérios que tenham como referência 
a atividade reportada nas UAs. 
 
Um aspeto organizacional que torna complexo qualquer exercício de avaliação das necessidades em 
pessoal, sua colocação e avaliação da sua produtividade é a utilização da parte do pessoal clínico 
(Médicos, TMGs, ESMI´s de nível superior) nas USs das cidades capitais pelos Hospitais Centrais, 
Provinciais e Gerais. 
 
O processo para a definição de critérios para o cálculo das necessidades com base nas UAs comporta 
basicamente três etapas, que são: (i) a definição da atividade-padrão, que no caso de Moçambique é 
parte integrante das UAs e já foi discutido mais acima. (ii) a definição do total de dias de trabalho 
disponíveis por ano e (iii) definição da carga de trabalho padrão ideal. 
 
 
3.3.3 A identificação de necessidade de RHS do nível de CPS na Cidade Maputo e a sua 
formação  
 
Para a identificação de necessidade de RHS apresentada em esta Proposta de Plano foram utilizados os 
seguintes critérios: 
 

� Os documentos normativos que definem o numero e tipo de RHS necessários em cada tipo US, 
nomeadamente o Diploma Ministerial 127/2002; 

� Os RHS existentes atualmente nos CSs, apresentado no apartado anterior de este capitulo; 
� As necessidades identificadas (sentidas) pelos responsáveis dos CSs e dos distritos municipais 

de saúde, para cuja identificação se realizou um levantamento em todos os CSs, informação 
validada durante o segundo seminário, e, posteriormente, através do envio por email aos 
responsáveis distritais de saúde. 

 
Nas tabelas seguintes são apresentadas as necessidades de diversas categorias de RHS a rede primária 
para o decênio 2014-2023, com base no levantamento realizado.  
 



TABELA 30 
MÉDICOS: NECESSIDADES IDENTIFICADAS PELAS US, POR DISTRITO E ESPECIALIDADE 

DISTRITO 
MÉDICOS  
GERAIS 

MÉDICOS 
PEDIATRAS 

MÉDICOS 
INTERNISTAS 

MÉDICOS 
CIRURGIÕES 

MÉDICOS 
GINECO-

OBSTÉTRAS 

MÉDICOS 
DE 

SAÚDE 
PÚBLICA 

OUTRAS 
ESPECIALDIADES 

SUBTOTAL 
 ABSOLUTO 

SUBTOTAL 
PERCENTAGEM 

KAMAVHOTA 10 1 0 1 1 1 0 14 16,87 

KAMAXAKENI 6 2 0 0 0 0 0 8 9,64 

KAMPHFUMO 14 1 0 0 1 1 3 20 24,10 

KAMUBUKWANE 7 1 0 0 0 1 1 10 12,05 

NLHAMBANKULU 14 1 1 0 1 1 3 21 25,30 

KANYAKA 4 0 0 0 0 0 0 4 4,82 

KATEMBE 6 0 0 0 0 0 0 6 7,23 

CIDADE DE MAPUTO: 
REDE PRIMÁRIA 

61 6 1 1 3 4 7 83 100,00 

CIDADE DE MAPUTO: 
REDE SECUNDÁRIA 

62 23 14 11 22 6 35 152   

CIDADE DE MAPUTO: 
TOTAL 123 29 15 12 25 10 42 235   

OBSERVAÇÕES   

Fonte: FEDERE 2013 
 

Como pode ser observado na anterior tabela, os responsáveis dos CSs e dos distritos municipais 
consideram que para prestar serviços e cuidados de qualidade á população do Município de Maputo, 
durante o próximo decênio, deveria haver um total de 61 médicos gerais e 22 médicos especialistas.

 
TABELA 31 

PROFISSIONAIS DE DIVERSAS CATEGORIAS QUE DEVERIAM TER AS USS DA REDE PRIMÁRIA, DISTRIBUÍDOS POR DISTRITOS 

CATEGORIA PROFISSIONAL KAMAVHOTA KAMAXAKENI KAMPHFUMO KAMUBUKWANE NLHAMBANKULU KANYAKA KATEMBE TOTAL PERCENTAGEM 

ADMINISTRAÇÃO DE US 9 4 9 6 5 3 5 41 3,58 

ANESTESIOLOGIA 14 8 2 3 0 0 1 28 2,45 

CIRURGIA  2 3 6 0 0 2 0 13 1,14 

ENFERMAGEM  25 10 45 22 70 6 12 190 16,59 

ENFERMAGEM SMI  52 36 31 25 63 21 30 258 22,53 

ESTATÍSTICA SANITÁRIA 9 4 11 4 5 3 4 40 3,49 

FARMÁCIA 19 14 16 8 18 7 13 95 8,30 

INTRUMENTAÇÃO 0 0 0 0 5 0 0 5 0,44 

LABORATÓRIO  20 15 14 11 14 8 15 97 8,47 

MANUTENÇÃO DE EQUPS.  2 2 4 2 3 0 1 14 1,22 

MEDICINA CURATIVA 35 15 20 12 21 11 11 125 10,92 

MEDICINA PREVENTIVA  18 10 14 14 14 7 11 88 7,69 

MED FÍSICA E DE REAB.  4 5 3 2 3 2 4 23 2,01 

OFTALMOLOGIA  5 5 2 5 2 2 5 26 2,27 

ORTOPROTESIA 0 2 0 0 0 0 2 4 0,35 

OTORRINOLARINGOLOGIA  3 5 3 2 1 0 3 17 1,48 

PSIQUIATRIA 8 7 7 6 7 2 8 45 3,93 

RADIOLOGIA 5 7 5 5 5 2 7 36 3,14 

SUBTOTAIS MUNICÍPIO DE 
MAPUTO 

230 152 192 127 236 76 132 1.145 100,00 

OBSERVAÇÕES Nenhuma US solicitou Técnicos de Ensino - Não se contempla a formação média especializada por a demanda ser quase irrelevante e não ser 
prioridade para o MISAU 

Fonte: FEDERE 2013 
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Como se pode observar na anterior tabela, os responsáveis dos CSs e dos distritos municipais 
consideram que para prestar serviços e cuidados de qualidade á população do Município de Maputo, 
durante o próximo decênio, deveria haver um total de 1.145 profissionais de diferentes categorias (exceto 
médicos). 
 

 
TABELA 32 

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS CATEGORIAS QUE DEVERIAM SER ACRESCENTADAS NAS USS DA REDE PRIMÁRIA, DISTRIBUÍDOS POR DISTRITOS 

CATEGORIA PROFISSIONAL KAMAVHOTA KAMAXAKENI KAMPHFUMO KAMUBUKWANE NLHAMBANKULU KANYAKA KATEMBE TOTAL PERCENTAGEM 

ADMINISTRAÇÃO DE US 9 2 6 6 5 3 3 34 5,19 

ANESTESIOLOGIA 8 8 2 3 0 0 1 22 3,36 

CIRURGIA  2 3 6 0 0 2 0 13 1,98 

ENFERMAGEM  13 4 18 13 26 6 11 91 13,89 

ENFERMAGEM SMI  14 9 13 15 35 1 13 100 15,27 

ESTATÍSTICA SANITÁRIA 9 3 11 4 5 3 4 39 5,95 

FARMÁCIA 11 6 6 4 14 3 4 48 7,33 

INTRUMENTAÇÃO 0 0 0 0 5 0 0 5 0,76 

LABORATÓRIO  15 6 6 7 11 6 7 58 8,85 

MANUTENÇÃO DE EQUIP. 2 2 4 2 3 0 1 14 2,14 

MEDICINA CURATIVA 15 7 11 10 13 4 6 66 10,08 

MEDICINA PREVENTIVA  9 4 4 5 6 1 3 32 4,89 

MED FÍSICA E DE REAB.  4 5 2 2 3 2 4 22 3,36 

OFTALMOLOGIA  5 4 1 5 1 2 4 22 3,36 

ORTOPROTESIA 0 2 0 0 0 0 2 4 0,61 

OTORRINOLARINGOLOGIA  3 5 3 2 1 0 3 17 2,60 

PSIQUIATRIA 8 4 6 6 6 2 5 37 5,65 

RADIOLOGIA 5 5 3 5 5 2 6 31 4,73 

SUBTOTAIS MUNICÍPIO DE 
MAPUTO 

132 79 102 89 139 37 77 655 100,00 

% A RESPEITO DO Nº QUE 
DEVERÍA DE HAVER 

57 52 53 70 59 49 58 57   

OBSERVAÇÕES Nenhuma US solicitou Técnicos de Ensino - Não se contempla a formação média especializada por a demanda ser quase irrelevante e não ser 
prioridade para o MISAU 

Fonte: FEDERE 2013 
 

 
Como se pode observar na anterior tabela, os responsáveis dos CSs e dos distritos municipais 
consideram que para prestar serviços e cuidados de qualidade á população do Município de Maputo, 
durante o próximo decênio, deveriam ser acrescentados um total de 655 profissionais de diferentes 
categorias, o que implica um 57% sobre os existentes atualmente (exceto médicos). 
No Anexo 7 encontram-se diversas  tabelas com informação relativa a cada distrito. 
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3.4 A FORMAÇÃO DE NOVOS QUADROS DE SAÚDE 
 
Como já foi descrito anteriormente, Moçambique sofre um deficit crônico de RHS. Com o objetivo de 
minimizar esta situação e melhorar a situação, o Ministério da Saúde, através da sua Direção de 
Recursos Humanos (DRH), responsável pela formação da maior parte dos quadros de saúde do país, 
elaborou o Plano Nacional de Desenvolvimento de Recursos Humanos (PNDRH) para o período 2008-
2015. Uma das principais finalidades do mesmo é definir as estratégias de formação para cobrir as 
necessidades de Recursos Humanos (RH) do SNS. O Plano pretende alargar a força de trabalho da 
saúde em Moçambique de 1,26 a 1,87 por 1 000 habitantes. 
 
A projeção de formação até 2015, estima que seria possível graduar a 10.414 técnicos de níveis médio e 
básico, embora este número não este relacionado com a capacidade de produção existente nas 
Instituições de Formação existentes no país. 
 
Os quadros prioritários a serem formados em todas as províncias são: Enfermagem Geral e Enfermagem 
de Saúde Materno Infantil (SMI) de nível médio, Técnicos de Medicina Geral, Técnicos de Medicina 
Preventiva, Técnicos de Laboratório e Técnicos de Farmácia. Assim também os Institutos de Ciências da 
saúde, pelo menos um por cada região, deverão criar as condições em médio prazo ( 2012) para formar 
técnicos nas seguintes áreas: Odontoestomatología, Estatística Sanitária, Anestesiologia, Instrumentação 
e Radiologia. 
 
Apesar do deficit de RHS e da fraca capacidade das instituições de formação para dar resposta às 
necessidades, é inegável o incremento de quadros de saúde desde o ano 2006 até o ano 2013. Tendo 
em conta que não foram contratados quadros estrangeiros, exceto para os médicos especialistas e algum 
outro quadro superior, é fácil deduzir que a formação de quadros de saúde em Moçambique, melhorou de 
maneira significativa nos últimos anos. 
 
 
3.4.1 Os Planos de Formação como estratégia do Plano de Desenvolvimento de RHS 
 
Com o objetivo de dar resposta de forma operativa ás necessidades identificadas no Plano de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos, em Dezembro de 2011 foi elaborado o Plano Nacional de 
Formação 2011-2015, que contempla a projeção do número de graduados para este período, 
diferenciada por instituição de formação e carreira. Em Julho de 2012 foi elaborado o Plano Acelerado de 
Formação 2013-2015, que contempla a realização de cursos adicionais em algumas áreas e em algumas 
das instituições de formação que tenham condições suficientes, para suprir as carências ou deficiências 
atuais de outras. Os objetivos estratégicos e principias atividades do Plano são: 

 
� Desenvolver de forma regular os cursos contemplados no Plano Nacional de Formação 2011 -

2015; 
� Reforçar e consolidar a capacidade técnica e logística das Instituições de Formação do MISAU 

que levarão a cabo os cursos do Plano Acelerado de Formação 2013 – 2015; 
� Levar a cabo 50 Cursos de Nível Médio e 9 Cursos de Nível Básico Adicionais das carreiras de 

Enfermagem Geral, Anestesiología, Instrumentação, Enfermagem de SMI, Farmácia e 
Laboratório, Medicina Geral e Nutrição, com o apoio do pessoal técnico dos Hospitais Centrais, 
Provinciais e Rurais, e graduar 1.475 Técnicos de Saúde. 

 
Na tabela seguinte verifica-se a distribuição de cursos previstos no Plano Acelerado de Formação à Nível 
Nacional. 
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TABELA 33 - CURSOS A SEREM REALIZADOS NO PLANO ACELERADO DE FORMAÇÃO (PAF) 
2013-2015 
 

 
Fonte: Plano Acelerado de Formação 2013-2015 

 
Da tabela anterior destacam-se dois elementos: por um lado que a maior parte das formações previstas é 
de nível médio, o que implicará um aumento significativo de na qualificação dos técnicos de saúde no 
país e por outro, o peso da formação de enfermagem geral e de SMI, que representa quase o 60% do 
total dos graduados previstos. 
 
 
3.4.2 A formação de profissionais da Saúde, dependente do MISAU na Cidade de Maputo 
 
A principal instituição de formação de profissionais de Saúde, dependente do MISAU é o Instituto de 
Ciências de Saúde de Maputo, a instituição mais antiga e com a maior capacidade de formação de 
quadros de Saúde no país. 
 
Entanto que outros institutos têm maior autonomia técnica e financeira e dependem das Direções 
Provinciais de Saúde, o Instituto de Ciências de Saúde de Maputo, como resto de IdF do país  depende 
diretamente do MISAU, sendo a Direção de Recursos Humanos quem decide aspetos como o tipo de 
cursos a realizar, o número de vagas para cada curso, etc. 
 
O Instituto tinha uma Capacidade técnica e logística em Março 2011 de: 
 

� 22 docentes efetivos e 183 eventuais; 
� Conta com 9 Salas de Aula; 1 Laboratório Humanístico; 1 Laboratório Multidisciplinar, 1 

(Laboratório/ Farmácia);  1 Biblioteca com Capacidade 30 alunos; 1 Lar Capacidade instalada: 
256 Alunos (144 masculino e 72 feminino); 1 Anfiteatro; 

� A População estudantil em 21 de Março de 2011 era de 890 Alunos. 
 
No ano 2012 graduou a 523 quadros, o que representa o 22% de todos os graduados nas instituições de 
formação em saúde, dependentes do MISAU no país.  
 
Atualmente realiza, fundamentalmente, cursos de formação de nível médio nas modalidades de formação 
inicial e de promoção. A principal diferença ente ambos os tipos de formação é que os cursos de 
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formação inicial estão pensados para pessoas que entram por primeira vez no sistema formativo e a 
duração dos mesmos é maior (media dois anos). Entretanto os cursos de promoção estão pensados para 
profissionais que já tiveram formação inicial de nível inferior, como técnicos básicos, que trabalham no 
SNS, que cumprem alguns requisitos, tais como: estão interessados em continuar com formação na área 
especifica e progredir na carreira profissional, que a instituição onde trabalham (aos diferentes níveis) 
concordes e aceitas com a participação na formação, já que os custos derivados da formação são 
assumidos pelas instituições e durante a mesma continuam recebendo o salário. 
 
A maior parte dos cursos realizados no Instituto é de caráter Nacional, mas também realizam cursos com 
caráter local. 
 
Depois de vários anos e por solicitação do Ministério da Mulher e Ação Social, o ICS de Maputo graduou 
profissionais da área de Ação Social. Deve-se referir que a última turma de graduados em esta área foi 
em 2006. 
 
A projeção de graduados prevista no Plano de Formação para o período 2011– 2015 é de 1851 
formandos, tal como apresentada na tabela seguinte. 
 
TABELA 34 -  FORMAÇÕES PREVISTAS NO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE MAPUTO, NO 
PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO 2011-2015 
 

 
Fonte : Elaboração própria com informação obtida do documento do Plano Nacional de Formação 2011-2015 

 

Tipo de curso Modalidade de formação Nº de graduados
Médio Inicial 256

Médio de Promoção 25

Total 281

Médio Inicial 159

Médio de Promoção 75

Básico 25

Total 234

Médio Inicial 50

Médio de Promoção 50

Básico 50

Total 150

Médio Inicial 50

Médio de Promoção 50

Total 100

Médio Inicial 25

Médio de Promoção 148

Total 173

Médio Inicial 25

Médio de Promoção 100

Total 125

Técnicos de Anestesiologia Médio de Promoção 144

Técnicos de Instrumentação Médio de Promoção 120

Técnicos de Fisioterapia Médio Inicial 50

Técnicos de Ortoprotesia Médio Inicial 25

Cuidados Intensivos em Enfermagem Médio de Promoção 75

Técnicos de Estadística Sanitária Médio Inicial 74

Técnicos de Psiquiatria e saúde mental

l

Médio Inicial 75

Técnicos de Radiologia Médio Inicial 75

Técnicos de Odontoestomatologia Médio Inicial 50

Técnicos de Oftalmologia Médio Inicial 25

Técnicos de Otorrinolaringologia Médio Inicial 25

Técnicos de Nutrição Médio Inicial 25

1851

Enfermagem Geral

Enfermagem de SMI

Técnicos de Medicina Geral

Técnicos de Medicina Preventiva

Técnicos de Farmácia

Técnicos de Laboratorio

TOTAL



Proposta de Plano de Desenvolvimento da Rede Sanitária Primária da Cidade de Maputo  

99 
 

Na tabela seguinte apresenta-se o plano dos cursos previstos no ICS de Maputo para o período 2013-
2015, constituída por 14 cursos, de 13 tipos diferentes. 
 
TABELA 35 - PLANO DE CURSOS PREVISTOS NO ICS DE MAPUTO PARA O PERÍODO 2013-2015 
 

 
Fonte: Plano Nacional de Formação. 2011-2015 por instituição de Formação. DRH/MISAU. 2011 

 
Quanto as formações previstas no plano acelerado de formação, para serem realizadas no ICS de 
Maputo para o período 2013-2015, e que são apresentadas na tabela seguinte, estas se concentram em 
5 cursos, dois de eles de enfermagem geral, o que demonstra uma vez mais a “aposta” do MISAU pelo 
formação de este tipo de  profissionais. 
 
TABELA 36 - PLANO ACELERADO DE FORMAÇÃO 2013-2015 
 

 
Fonte: Plano Acelerado de Formação 2013-2015. DRH/MISAU.2012 

 
Como indicam as tabelas anteriores o numero de graduados previsto no ICS de Maputo entre 2013-2015 
é de 600 profissionais de diferentes áreas. 
 
Os mapas seguintes, mostram as perspetivas de expansão da rede de IdF até o ano 2016. Maputo 
contará com três Instituições de formação em saúde, duas mais das que existem atualmente, aspeto que 
permitirá incrementar a capacidade de formação de quadros nos próximos anos. 
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MAPA 15 -  PERSPETIVAS DE EXPANSÃO DA REDE DE IDF ATÉ O ANO 2016  
 

 
Fonte: Relatório de RHS DRH. MISAU 2013 

 
Quanto aos custos das formações, existem algumas diferencias entre as instituições de formação. As 
variáveis que mais influenciam e contribuem para provocar desvios em relação aos custos médios padrão 
de cada curso de formação inicial, são as seguintes: 

 
� Proporção de alunos internos e externos; 
� Duração do curso (18 meses, 20 meses, 24 meses, 30 meses e 36 meses); 
� Distribuição da carga horária em nº de horas letivas e nº de horas de estágio (aulas teórico-

práticas, estágio parcial e estágio integral); 
� Docentes e supervisores de estágio (efetivos, eventuais, nível superior, nível médio 

especializado, nível médio); 
� Nível do curso (básico, médio inicial, médio de promoção, médio de especialização); 
� Material de Estágio a utilizar no curso; 
� Custo de vida nas províncias. 

 
O MISAU dispõe, desde o ano passado, de um instrumento de orçamentação dos custos das formações. 
A ferramenta de cálculo dos custos de formação inicial foi desenvolvida com base na análise dos 
currículos de cada curso disponíveis na IDF, focando essencialmente na respetiva duração, no número 
de disciplinas e na distribuição da carga horária semestral em horas de: 
 

� Aulas teóricas-práticas;(TP); 
� Estágio parcial (EP); 
� Estágio integral (EI). 

 
Para efeitos do cálculo dos custos médios padrão, em termos nacionais, aqui apresentados, assumiu-se 
uma turma de 30 alunos e uma proporção entre alunos internos e externos que varia entre 10% e 90%. 
Quando 90% dos alunos são internos, o custo do curso atinge o seu valor máximo. Inversamente, quando 
apenas 10% dos alunos são internos, o curso atinge o seu valor mínimo. Assume-se igualmente, que 
cada semestre corresponde a 22 semanas letivas e cada ano corresponde a 11 meses letivos. 
 
Por exemplo, o custo de uma formação de enfermagem geral (nível médio) no Instituto de Ciências da 
Saúde de Maputo, com uma carga horária de 2.720 horas, com uma duração de 2 anos é de 5.087.836 
Meticais e o custo por aluno é de 169.594,60 Meticais. Em anexo 5 se apresenta uma tabela de 
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estimativa de custos de algumas formações, que foi utilizada para elaborar o mapa de custos da 
formação de novos quadros, de esta Proposta de Plano. 
 
 
3.4.3 A formação Superior de quadros de Saúde de Maputo 
 
A formação superior de caráter pública de quadros de saúde é da responsabilidade do Ministério da 
Educação. 
 
A formação de Médicos, a Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane é a responsável 
de formar médicos gerias e pós-graduados na cidade de Maputo. No resto do País há outras duas 
Faculdades de Medicina públicas, uma na província de Tete (Umizambeze) e outra na província de 
Nampula (Umilurio). Existe também uma faculdade de Medicina dependente da Universidade Católica da 
Beira.  Recentemente outras instituições privadas iniciaram cursos de medicina: o Instituto Superior de 
Ciências e Tecnologia de Moçambique e o Instituto Superior de Ciências e Tecnologia Alberto Chipande 
em Cabo Delgado. 
 
O relatório Anual da DRH/MISAU sobre os RHS de 2011 admite que com a rede existente de instituições 
de formação médica possa suprir as necessidades de formação de médicos generalistas. 
 
A formação de médicos especialistas é da responsabilidade compartida entre o Ministério de Educação e 
Ministério da Saúde. A formação de especialistas é altamente deficiente em Moçambique, com uma 
perspetiva de crescimento complexa e de maior dificuldade, e que implicará que, ainda aumentando 
anualmente o numero de especialistas graduados, como mostra a tabela seguinte, os rácios de medico 
especialista/ habitantes, continuarão sendo baixos ou muito baixos, pelo que será necessário continuar 
contratando médicos estrangeiros. 
 
Quanto á formação de outros quadros superiores de saúde, como já indicado anteriormente, desde o ano 
2004 é assumida pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde (ISCISA), dependente do Ministério da 
Educação, localizado em Maputo, sendo a única instituição pública que forma este tipo de quadros.  
 
A instituição iniciou a atividade com formações de Bacharelato (três anos) em Enfermagem, Enfermagem 
de SMI e cirurgia, leciona atualmente um total de 16 cursos, de nível de Licenciatura: Psicologia Clinica, 
Terapia da Fala, Instrumentação, Administração e Gestão Hospitalar, Anatomia Patologia, Cirurgia, 
Enfermagem Geral, Enfermagem de Saúde Materna, Enfermagem Pediátrica, Fisioterapia, Nutrição, 
Radiologia, Saúde Publica, Terapia Ocupacional, Tecnologia Biomédica e Laboratorial. 
 
Atualmente a maior parte dos cursos são de 4 anos, mas os cursos de Cirurgia e  Psicologia Clinica são 
de 5 anos. 
 
Às vezes, e a pedido do MISAU, realizam cursos de “requalificação” ou promoção, de uma duração de 2 
a 2,5 anos, para  profissionais de algumas áreas( enfermagem, instrumentação e outros). 
 
Os licenciados formados pelo ISCISA são prioritariamente vocacionados para os Distritos, em 
consonância com o programa do Governo, pelo que o ISCISA incentiva a participar nos cursos, a quadros 
do SNS de modo a dar/lhes garantias de progressão nas respetivas carreiras técnico/profissionais. 
 
Da toda a exposição anterior deduz-se que á formação inicial ou de “raiz” na Província e cidade de 
Maputo não está descentralizada, para o DCSM, nem para o CMM, já que o Instituto de Ciências da 
saúde de Maputo é como já indicado, da responsabilidade direta do MISAU. 
 
Quanto à formação continua ou permanente do pessoal de saúde, é da responsabilidade, partilhada da 
DCSM e da DSMSAS, Anualmente é elaborado um plano de formação conjunta, que responde ás 
necessidades e prioridades dos Programas de Saúde e á outras necessidades sentidas pelas instituições 
do nível central, Provincial ou Municipal. 
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3.4.4 As necessidades de formação de RHS para à rede primária no Município de Maputo  
 
Um aspeto fundamental, abordado nos seminários, nos diferentes encontros e no levantamento de 
necessidades realizado nas USs, foi à necessidade de aumentar o numero e o nível de formação dos 
profissionais, para (junto a o resto dos elementos tratados ao longo de este documento) melhorar os 
cuidados de saúde á população, prestados nos serviços da rede primária. 
 

 
TABELA 37 

RELAÇÃO DE RHS QUE DEVEM SER FORMADOS, DISTRIBUÍDOS POR CATEGORIAS E DISTRITOS PARA O DECÊNIO 2014-2023 

CATEGORIA PROFISSIONAL KAMAVHOTA KAMAXAKENI KAMPHFUMO KAMUBUKWANE NLHAMBANKULU KANYAKA KATEMBE TOTAL PERCENTAGEM 

ADMINISTRAÇÃO DE 
UNIDADES SANITÁRIAS 

9 2 9 6 5 3 3 37 4,47 

ANESTESIOLOGIA 5 8 2 3 0 0 1 19 2,29 

CIRURGIA  2 3 6 0 0 2 0 13 1,57 

ENFERMAGEM  22 6 22 20 50 7 11 138 16,67 

ENFERMAGEM SMI  42 19 15 22 48 15 22 183 22,10 

ESTATÍSTICA SANITÁRIA 9 3 11 4 5 3 4 39 4,71 

FARMÁCIA 11 6 6 7 15 5 5 55 6,64 

INTRUMENTAÇÃO 0 0 0 0 5 0 0 5 0,60 

LABORATÓRIO  15 8 7 8 11 6 7 62 7,49 

MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

2 2 4 2 3 0 1 14 1,69 

MEDICINA CURATIVA 22 9 12 10 14 6 6 79 9,54 

MEDICINA PREVENTIVA  11 5 6 9 9 1 6 47 5,68 

MED FÍSICA E DE 
REABILITAÇÃO 

4 5 2 2 3 2 4 22 2,66 

OFTALMOLOGIA  5 4 1 5 1 2 4 22 2,66 

ORTOPROTESIA 0 2 0 0 0 0 2 4 0,48 

OTORRINOLARINGOLOGIA  3 5 3 2 1 0 3 17 2,05 

PSIQUIATRIA 8 4 8 6 6 2 5 39 4,71 

RADIOLOGIA 5 6 4 5 5 2 6 33 3,99 

SUBTOTAIS MUNICÍPIO DE 
MAPUTO 

175 97 118 111 181 56 90 828 100,00 

% A RESPEITO DO Nº QUE 
DEVERÍA DE HAVER 

76 64 61 87 77 74 68 72   

OBSERVAÇÕES Nenhuma US solicitou Técnicos de Ensino - Não se contempla a formação média especializada por a demanda ser quase irrelevante e não ser 
prioridade para o MISAU 

Fonte: FEDERE 2013 
 

 
Como se observará na anterior tabela, entre os anos 2014 e 2023, será necessário formar um total de 
828 profissionais (exceto médicos) para prestar adequados cuidados de saúde primários à população de 
Maputo. Os distritos de Nlhambankulu e Kamavhota parecem ser os distritos com maiores necessidades 
de formação. 
 
Nos anexos do FEDERE se apresenta uma caracterização e distribuição mais detalhada da situação por 
distritos, que foi o substrato do resumo apresentado na tabela anterior, que contempla os seguintes 
aspetos: 
 

� Número de técnicos médios e superiores que deveria ter a US; 
� Número de técnicos médios e superiores que deveriam ser acrescentados; 
�  Número de técnicos médios e superiores que deveriam ser formados; 



Proposta de Plano de Desenvolvimento da Rede Sanitária Primária da Cidade de Maputo  

103 
 

 
Finalmente e para concluir esta secção, também os responsáveis das morgues identificaram a 
necessidade de RHS: 
 

� O HC de Maputo. Consideram que para o funcionamento adequado é necessário mais pessoal, 
mas não se teve acesso ao número de deveria ter a morgue, nem o que deveria ser 
acrescentado;  

� O HG Mavalane. Consideram que existe uma importante falta de pessoal para realizar uma 
prestação de serviços adequada. Atualmente são 3 trabalhadores e deveriam funcionar 7 
trabalhadores, como havia anteriormente, pelo que deveriam ser acrescentados 4;  

� O HG José Macamo: Consideram que existe uma importante falta de pessoal para realizar uma 
prestação de serviços adequada. Atualmente são 3 trabalhadores e deveriam funcionar 10 
trabalhadores, pelo que deveriam ser acrescentados 7. 
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CAPÍTULO 4 FUNCIONAMENTO 
 
4.1 SITUAÇÃO ACTUAL 
 
Neste capítulo são tratados diversos aspetos que segundo o parecer da equipa técnica intervêm no 
processo de funcionamento da Rede Sanitária. 
 
4.1.1 Articulação territorial dos Distritos Municipais de Maputo  
 
Tal e como descrito nos capítulos anteriores, Maputo é a capital do país, a cidade com maior população, 
distribuída em 7 distritos municipais, cinco urbanos e dois rurais: Distrito Municipal de Kamphfumo; Distrito 
Municipal de Nlhambankulu; Distrito Municipal de Kamaxakeni; Distrito Municipal de Kamavhota; Distrito 
Municipal de Kamubukwane; Distrito Municipal de Katembe; e Distrito Municipal de Kanyaka. 
 
No artigo 18 do Estatuto Orgânico da Cidade de Maputo (Novembro 2010) foram definidas as funções 
dos distritos que são dirigidas por um Administrador Distrital, designado pelo Presidente do Conselho 
Municipal, assim como a estrutura do distrito e as diferentes funções dos membros. 
 
No gráfico seguinte apresenta-se a Estrutura Organizacional do Conselho Municipal de Maputo. 
 
GRÁFICO 7 -  ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO  
 

 
Fonte: Apresentação de Proposta de Estatuto Orgânico do CMM à Assembleia Municipal (17 de Novembro 2010) 
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4.2 ORGANIZAÇÃO DIREÇÃO, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 
 
A organização da rede é talvez o aspeto mais importante no momento atual, em que se começa a 
implementar a política de descentralização. A descentralização implica, essencialmente, analisar e rever 
a questão de como são organizados os diversos elementos do sistema. 
 
A questão anterior comporta varias perguntas: 
 

� ¿Como deve ser organizada a rede sanitária, num contexto de descentralização de recursos 
escassos, para obter o máximo benefício a partir dos recursos disponíveis? 

� ¿Como se verifica o funcionamento da rede, a partir do axioma de que “não é possível gerir sem 
medir”?; 

�  ¿Como se informa ou comunica o anterior funcionamento às pessoas a quem devem ser 
prestadas as contas?  

 
A equipa técnica entende que este é o principal desafio do Plano. É fundamental identificar se existem 
modelos ou experiências anteriores, que posam servir de base. 
 
De qualquer forma o modelo a seguir depende fundamentalmente “fator crítico”. Nas organizações 
complexas e muito complexas, como é o sector da Saúde, o fator crítico são os recursos humanos. 
 
Inicialmente são precisos gestores competentes. A gestão eficiente torna-se impossível sem a 
disponibilidade de gestores competentes. A gestão é especialmente difícil no sector da saúde, porque 
geralmente as funções de chefia são assumidas pelos médicos, que normalmente devem compatibilizar 
estas funções com outras muitas de tipo clinico, e ainda quando a dedicação á gestão seja realizada a 
tempo completo, os profissionais, cuja formação é fundamentalmente clinica, enfrentam grandes 
carências de formação em estas áreas.  
 
A boa organização requer, no mínimo, três requisitos: habilidades, experiência e formação, elementos 
geralmente escassos. 
 
Pode-se partir da base de que nunca será possível dispor dos suficientes “organizadores” que cumpram 
estes três requisitos, pelo que torna-se essencial racionalizá-los, distribuí-los, da forma mais eficiente e 
equitativa possível. 
 
Do anterior deduz-se a proposta de um modelo de organização para os próximos 10 anos em três níveis 
diferentes: 
  

Direção de Saúde Direção 
Sedes distritos  Gestão/Gestão 
USs sanitárias  Administração 

 
Não se questiona aqui se o nível "distrital" é ou não é necessário. Assume-se como um “facto intrínseco” 
da política de descentralização. Na opinião da equipa técnica, não deveriam ser chamadas "direções 
distritais" porque não dirigem (não fazem direção), nem delegações distritais (porque não dirigem por 
delegação). A sua função não é dirigir. 
 
A seguir se definem cada um dos três conceitos:  
 
Administração: O processo de tomada de decisões é o suficientemente simples para que possam ser 
preestabelecidos os resultados (outcomes) em função da informação. Este está delimitado pela existência 
de uma normativa (protocolo) que estabelece que dados devem ser contemplados para tomar uma 
decisão e que decisões se derivam de cada possível combinatória dos valores de esses dados. Este seria 
o nível máximo de transparência (de aqui o termo de administração pública). Por exemplo, se uma 
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pessoa cumpre tal qual o requisito tem direito a determinado benefício. Caso não cumprir os requisitos, 
não tem direito ao tal benefício. 
 
Este é o modelo de organização por administração. A atividade das USs (que sempre serão as 
instituições mais numerosas do Sistema) deve tender a ser organizada nesta perspetiva. É, por outra 
parte, a que menos habilidades/experiência/formação requer dos organizadores/responsáveis. 
 
Provavelmente este modelo de administração não seja possível conseguir na sua totalidade nos próximos 
10 anos, período de abrangência de esta Proposta de Plano, mas devem ser encaminhados os esforços 
para este fim. 
  
A reflexão anterior nunca deve ser interpretada no sentido de que as USs sejam simples executoras das 
decisões dos níveis superiores, mas sim que os organizadores das atividades que realizam as USs 
deveriam atuar de este modo, sempre (obviamente) dentro das suas competências. 
 
Por exemplo, quando se deveria realizar um pedido para repor um medicamento, porque o nível do stock 
está num determinado ponto. Os stocks de medicamentos administram-se não se gerem.  
 
Gestão: O processo de tomada de decisões não pode ser preestabelecido, dada a complexidade de 
muitas das decisões a tomar, mas sim é possível estabelecer que informação (dados) deve ser tida em 
conta para tomar as decisões. Quer dizer as decisões devem estar fundamentadas conforme a 
critérios/requisitos preestabelecidos. Este é o modo de atuação/organização que caracterizaria às sedes 
distritais (ou melhor às repartições distritais). 
 
Por exemplo, a decisão de como distribuir melhor os escassos/insuficientes medicamentos entre todas as 
USs de um distrito cada vez que há que fazer una reposição, é uma decisão demasiado complexa para 
intentar preestabelecer como exatamente se há de tomar a decisão em cada possível circunstancia, mas 
sim se pode estabelecer que dados/informação deve ser contemplada para a tomada de decisão 
(necessidade, capacidade diagnostica). 
 
Este nível de organização requer maiores habilidades/experiência/formação que o nível de organização 
por administração.  
 
Tanto na administração como na gestão, a normativa estabelece que decisões devam ser tomadas. As 
USs estão obrigadas a realizar um balanço diário de algumas situações dos medicamentos, um balanço 
semanal de outros; outro mensal de outros, com o objetivo de não ter roturas. Trata-se das suas 
competências/obrigações (organizativas). 
 
Direção: O processo de tomada de decisões é tão complexo que não se podem preestabelecer por 
normativa todos os tipos de informações que devem ter tidos em conta, e muito menos ainda que os 
resultados vão derivar de estes dados (mais provavelmente sim alguns) No entanto, podem ser 
preestabelecidas (por lei) as decisões que devem ser tomadas. 
  
Assim sendo, a Direção deve decidir qual é a melhor forma de investir os recursos existentes para obter 
os máximos benefícios, assim como deve decidir qual é a melhor forma de comunicar/explicar os 
resultados do ano ao Conselho em todos aqueles aspetos que o Conselho determine, por exemplo, si 
deve decidir como se deve desenvolver a rede sanitária. Ë uma das suas competências como Instituição.  
 
Uma questão fundamental é se o Conselho dispõe dos médios necessários para realizar a sua função, 
assim como identificar se as sedes distritais e as USs dispõem dos médios e cumprem com as suas 
funções. 
 
A impressão geral dos participantes dos seminários é que o Conselho está muito aquém de dispor de 
estes médios/instrumentos. 
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Nos 3 níveis precisam-se médios/instrumentos:  
 

� Planificação; 
� Programação; 
� Seguimento – Monitoria; 
� Seguimento – Supervisão; 
� Avaliação; 
� Justificação (Rendição de contas (accountability). 

 
A qualidade do SIS atual parece apresentar importantes deficiências e lacunas, que independentemente 
de substituir o atual SIS devem ser analisas e revistas. Segundo o parecer da equipa técnica devem ser 
definidas ferramentas procedimentais dos 3 níveis, e não apenas bases de dados. Durante os encontros 
mantidos e os seminários realizados foi um sentir unânime que o atual módulo básico é uma base de 
dados que não responde às necessidades atuais do CMM, aspeto que pode ser melhorado na nova 
versão que esta sendo definida. 
 
 
4.2.1 A Articulação/subordinação das instituições de Saúde 
 
Quanto à subordinação das instituições municipais, responsáveis pela prestação de cuidados de saúde á 
população, observa-se que tem a mesma subordinação dos Órgãos Centrais do Estado, similares às de 
outras províncias e cidades do País em qualquer das áreas: política, gerêncial e técnica. Entretanto a 
situação de Maputo, com um estatuto específico e com um processo incipiente de transferência de 
competências do sector de saúde, apresenta algumas particularidades, em parte já descritas no Capítulo 
1.  
 
Como também descrito anteriormente que na área/região geográfica da “Cidade de Maputo” coexistem, 
duas instituições ou estruturas de gestão responsáveis da prestação de cuidados de saúde: uma 
provincial e outra municipal. 
 
Ao nível Provincial, a instituição de gestão é a Direção de Saúde da Cidade de Maputo (DCSM), 
equivalente á Direção Provincial de Saúde (DPS) em outras províncias do país. 
 
Ao nível Municipal a instituição de gestão é a Direção do Serviço Municipal de Saúde e Ação Social 
(DSMSAS), integrada no Pelouro de Saúde e Ação Social. 
 
Em secções anteriores foram descritas as componentes que foram transferidas desde a DCSM à 
DSMSAS. 
 
Uma das componentes não transferidas foi o orçamento, pelo que atualmente a DCSM (sede) e os HG 
continuam á gerir os fundos das atividades transferidas para o Município, nomeadamente: 
 

� Os salários do pessoal transferido para o Município, no âmbito do Acordo, continuam a ser 
processados e pagos na Direção de Saúde da Cidade de Maputo (sede), e nos Hospitais onde 
se encontra o processo individual dos trabalhadores; 

� No entanto o acordo indica que “A Direção Distrital de Saúde deve garantir a elaboração mensal 
da efetividade dos Funcionários e Agentes do Estado e enviar á Direção de Saúde da Cidade 
de Maputo (sede) ou Hospital, sendo da responsabilidade e do Município garantir que a 
efetividade seja enviada dentro dos prazos previstos”.  

 
Outro aspeto importante a ser assinalado é que, apesar de haverem sido transferidos os RHS do 
Departamento de Saúde Pública, na realidade todos os gestores e técnicos afetos aos mesmos (13) 
continuam trabalhando nas instalações da DCSM, até que o CMM disponha de instalações para albergar 
aos técnicos. Respondem á Chefe do Departamento e em última instância ao Médico Chefe Municipal. 
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O Memorando indica que “Até 366 dias após a entrada em vigor destes procedimentos, o Pelouro de 
Saúde e Ação Social deverá criar condições de infraestruturas físicas para o funcionamento dos gestores 
e técnicos dos programas dos de Saúde Pública e do Depósito Municipal de Medicamentos, Vacinas, 
Reagentes e Consumíveis de Laboratório e Material Médico-Cirúrgico”. 
 
Por outra parte no Acordo se indica que uma missão de acompanhamento da Cidade de Maputo fará a 
monitoria e avaliação do progresso da implementação. Neste contexto está prevista a realização de uma 
avaliação inicial aos 18 messes de iniciado o processo e outra ao fim da mesma. Nos diversos encontros 
mantidos pela equipa técnica durante a missão à Maputo, os responsáveis da DCSM e da DSMSAS 
indicaram que esta avaliação não foi realizada até o momento atual, mas que a sua realização estava 
prevista para os próximos meses, e que era uma condição necessária para a continuação do processo de 
transferências. 
  
Do anterior deduz-se que o CMM está em um processo parcial de transferência, que implica 
subordinações e dependências, que faz pouco eficiente a gestão dos serviços e cuidados primários de 
saúde e das morgues. Aspetos tais como: a gestão dos medicamentos, a realização de probas 
complementares ao diagnostico e tratamento, a gestão dos médios rolantes (veículos, ambulâncias, etc.), 
salários dos trabalhadores, manutenção de rotina dos CS, orçamento para realização das atividades 
programadas pelos programas de saúde publica ou outras, aquisição de equipamentos e outros muitos 
aspetos ligados às competências em matéria de saúde, transferidas para o CMM, continuam sob 
responsabilidade da DCSM. 
 
Por outra parte e, apesar, de que o Acordo de Transferência salienta a importância das Direções Distritais 
de Saúde, na realidade estás ainda não existem “formalmente”, como “USs Orgânicas” gestoras, mas 
existem como “estrutura”. Atualmente um/uma médico, responsável do CS de maior nível do distrito, 
assume algumas responsabilidades como diretor distrital, sem nomeação oficial, nem recursos (espaço 
físico, suficientemente apoio de RH, equipamentos, etc.) para o exercício das suas funções. 
 
Sistema de referência e contra referência 
 
Desde o ponto de vista normativo, o sistema de referência de doentes de uma US a outra está regulada 
no Diploma Ministerial 127/2002. De uma forma geral o Decreto indica que uma das funções das USs é a 
de “referenciar” para os níveis superiores de atendimento, os doentes com problemas de saúde que não 
possam ser resolvidos ao seu nível, ou ser a referência de atendimento de doentes com problemas de 
saúde que não conseguem ser resolvidos em um nível inferior. 
 
Todas as leituras analisadas, assim como as pessoas com as quais foi tratado o tema, coincidem em 
assinalar que, apesar das indicações das normativas, que são conhecidas pelos profissionais, na pratica 
o sistema de referência não sempre funciona com base nas normativas, sendo por tanto pouco funcional 
e frequentemente os utentes/doentes acedem ao Sistema em qualquer dos níveis de atenção.  
 
As dificuldades de comunicações, as longas distâncias entre as USs periféricas e as USs de referência, à 
ausência ou deficiência de transportes regulares entre USs, etc., são fatores que dificultam ou limitam o 
acesso físico ás USs de referência e que colapsam o sistema. Entre as consequências do colapso parcial 
do sistema de referência incluem-se: 
 

� A sobrecarga dos Hospitais mais diferenciados, principalmente nas zonas urbanas como 
Maputo, em consequência da procura aumentada de cuidados nesses níveis; 

� A prestação a custo mais elevado de cuidados básicos nos Hospitais; 
� A fraca qualidade de atenção nos Hospitais de referência. 

 
Por outro lado, muitos dos Hospitais de referência não estão preparados para prestar serviços 
secundários, terciários e quaternários adequados, devido fundamentalmente à falta de pessoal 
especializado e de equipamentos. 
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A conjuntura atual do país é tal que o sistema de referência por níveis de atenção é pouco praticável 
pelas razões aludidas anteriormente e exige um reexame da situação sob a ótica de explorar canais 
viáveis de oferta de cuidados de saúde que incluam opções alternativas como o uso de serviços móveis 
existentes. 
 
Uma das alternativas analisada durante a realização dos dois seminários foi à criação de USs o espaços 
“interdistritais”, com capacidade de prestar cuidados mais diferenciados e com serviços mais 
“especializados”, que constituíram “a primeira” referência dos CSS e favoreceria a referência e contra 
referência com os outros níveis. 
 
A Gestão dos Medicamentos  
 
No capitulo 1 “Considerações Previas ” foram descritas as características mais relevantes da gestão de 
medicamentos aos níveis Central e Provincial, pelo que apresenta-se em esta seção um breve resumo da 
situação do armazenamento e distribuição na Cidade Maputo. 
 
A armazenagem de medicamentos e produtos de saúde de uso corrente é realizada no armazém Central 
da Cidade. Os distritos procedem a recolha dos produtos com os seus veículos, geralmente ambulâncias, 
desviadas dos seus afazeres normais, com as implicações consequentes. O fornecimento de Kits aos 
distritos, e destes para as USs sanitárias, é realizado pela DCSM, sem depender de requisição. 
 
Na cidade de Maputo as farmácias dos HG gerem e distribuem os kits de medicamentos recebidos pela 
Central de Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM) periodicamente (mensalmente se não há rutura de 
stocks) aos CSs deles dependentes, em função das necessidades identificadas e dos pedidos realizados 
por estes. 
 
Na tabela seguinte se pode observar a dinâmica de distribuição dos Kits desde os HG, aos CSs deles 
dependentes. 
 
TABELA 38 - DISTRIBUIÇÃO DE KITS MEDICAMENTOS DESDE OS HOSPITAIS GERAIS AOS 
CENTROS DE SAÚDE 
 

 
Fonte. Mapa 2013 

 

HG (deposito Kits) CS DEPENDENTES DISTRITO

CS de CHAMANCULO NLHAMBANKULU

CS Nº 14 NLHAMBANKULU

CS do XIPAMANINE NLHAMBANKULU

CS do ALTO-MAÉ KAMPHFUMO

CS do PORTO KAMPHFUMO

CS do MAXAQUENE KAMPHFUMO

CS JOSÉ MACAMO NLHAMBANKULU

CS de INHAGOIA KAMUBUKWANE

CS de BAGAMOYO KAMUBUKWANE

CS de ZIMPETO KAMUBUKWANE

CS de MAGOANINE - Tendas KAMUBUKWANE

CS de MAGOANINE - Mini Centro KAMUBUKWANE

CS da POLANA CIMENTO KAMPHFUMO

CS 1 de MAIO KAMAXAKENI

CS POLANA CANIÇO KAMAXAKENI

CS de MAVALANE KAMAVHOTA

CS de ALBAZINE KAMAVHOTA

CS 1 de JUNHO KAMAVHOTA

CS de ROMÃO KAMAVHOTA

CS dos PESCADORES KAMAVHOTA

CS de HULENE KAMAVHOTA

CS de MALHANGALENE KAMPHFUMO

CS de INHACA KANYAKA

CS da CATEMBE KATEMBE

HG CHAMANCULO

HG JOSE MACAMO

HG MAVALANE
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Tanto os responsáveis da DSMSAS, como os responsáveis dos distritos e dos CSs, coincidem em 
assinalar que este sistema é complexo, pouco equitativo, e pouco eficiente Consideram que os 
responsáveis das farmácias dos HG “privilegiam” garantir a existência de fármacos nas suas USs,  frente 
ás necessidades e demandas dos CSs. 
 
Durante a missão de trabalho da equipa técnica à Maputo, teve-se acesso á informação relevante em 
matéria de medicamentos. Em dezembro de 2012 a Central Nacional de Medicamentos e Artigos médicos 
(CNMAM) elaborou um Plano Estratégico de Logística Farmacêutica, atualmente em fase de aprovação 
pelo Ministro da Saúde. O objetivo fundamental do Plano é melhorar a acessibilidade de medicamentos á 
população, para o qual é fundamental melhorar a eficiência na distribuição aos CSs Como forma de 
garantir este aspeto, o referido Plano contempla uma maior descentralização na gestão dos 
medicamentos, distribuindo os mesmos diretamente aos distritos ou aos Municípios. No caso da cidade 
de Maputo esta descentralização implicaria a independência atual dos CSs dos HG, já que a Central de 
Medicamentos e Artigos Médicos subministraria medicamentos de forma diferenciada e independente á 
DCSM, e á DSMSAS. 
 
Como forma a dar resposta á futura normativa, a Vereadora de Saúde e Ação Social considera prioritária 
a construção e o equipamento de um depósito ou armazém municipal de medicamentos, assim como a 
dotação de recursos humanos capacitados necessários para a adequada gestão desta componente 
essencial do SNS. Desde este deposito seriam distribuídos os medicamentos necessários aos distritos ou 
aos CSs do Município. 
 
De fato, a construção e equipamento do deposito de medicamentos está incorporado, como atividade 
prioritária, no Plano de investimentos do CMM para o ano 2013. 
 
Ao longo da realização da consultoria e, particularmente durante a realização dos dois seminários, foram 
analisados diversos aspetos relativos a este assunto, entre eles as implicações que terá para á DSMSAS 
esta nova modalidade de gestão e distribuição de medicamentos. 
 
Entende-se que a DSMSAS continuará refletindo sobre este tema, a nível interno e com os outros níveis 
e atores envolvidos no processo. 
 
Faz-se ao exposto ao longo de esta secção, entende-se que as USs da rede primária estão sujeitas à 
subordinação, ligação ou dependência direta ou indireta de várias instituições: 
 

� Conselho Municipal – Pelouro da Saúde e Ação Social- DSMSAS; 
� Conselho Municipal – Distrito Municipal; 
� Conselho Municipal (Pelouro e DSMSAS)- Direção de Saúde da Cidade; 
� Governo Provincial – Direção de Saúde da Cidade – Hospitais Gerais; 
� MISAU– Programas de saúde- Direção de Saúde da Cidade- Conselho Municipal – Pelouro da 

Saúde e Ação Social- DSMSAS; 
. 
Os próprios trabalhadores, e particularmente os responsáveis dos CS e dos distritos municipais, não 
parecem ter claras as competências de gestão e as subordinações/dependências com as consequentes 
implicações para o bom funcionamento dos serviços. 
 
Atualmente o Pelouro de Saúde e Ação Social encontra-se em um processo de reflexão e revisão do 
regulamento interno e do estatuto orgânico para adaptar o atual ao reto pressente e futuro. Ao mesmo 
tempo tenta minimizar as deficiências ou insuficiências derivadas do processo parcial de transferências, 
que esperam seja completo nos próximos meses. 
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4.2.2 A Gestão, cumprimento da visão e missão do Conselho Municipal  
 
A gestão e a informação  
 
Neste apartado são apresentados de forma breve os elementos chave da componente de gestão no 
funcionamento da estrutura da Rede Primaria do Município de Maputo, no contexto atual de 
transferências parciais, assim como algumas propostas de melhora. 
 
A gestão, de acordo com definição do Houaiss, é o "conjunto de normas e funções cujo objetivo é 
disciplinar os elementos de produção e submeter à produtividade a um controle de qualidade, para a 
obtenção de um resultado eficaz, bem como uma satisfação financeira". Gerir envolve a elaboração de 
planos, pareceres, relatórios, projetos, arbitragens e laudos, em que é exigida a aplicação de 
conhecimentos inerentes às técnicas de gestão. Os primeiros gestores profissionais (gestor contratado, 
que não é o dono do negócio) foram os que geriram as companhias de navegação inglesas a partir do 
século XVII. 
 
Payol é considerado como um dos primeiros autores que definiram as funções básicas do gestor: planear: 
organizar, controlar, coordenar e comandar (POCCC). 
 
Atualmente, sobretudo com as contribuições da abordagem Neoclássica da gestão, os princípios foram 
retrabalhados e são conhecidos como Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar (PODC). Ressalte-se, 
então, que destas funções as que sofreram transformações na forma de abordar foram "comandar e 
coordenar" que hoje chamamos de Dirigir (Liderança).  
 
Atualmente, as principais funções da gestão são: 

� Fixar objetivos (planear); 
� Analisar: conhecer os problemas; 
� Solucionar problemas; 
� Organizar e alocar recursos (recursos financeiros e tecnológicos e as pessoas); 
� Comunicar, dirigir e motivar as pessoas (liderar); 
� Negociar; 
� Tomar decisões; 
� Medir e avaliar (controlar). 

 
No âmbito da elaboração de esta Proposta de Plano, e no contexto de uma Democracia, entende-se por 
Gestão um conjunto de 3 atividades de grande complexidade: 
 

� A tentativa de otimizar os recursos disponíveis para conseguir os objetivos marcados, com base 
nas estratégias preestabelecidas e nos prazos marcados;  

� A articulação racional de 5 processos: planificação, seguimento, avaliação, retroalimentação e 
prestação de contas ; 

� A capacidade de medir a eficiência dos anteriores processos, principalmente em termos de 
poder saber si estão sendo produzidas melhoras. 

 
Entende-se por Seguimento: 
  

� Monitoria: seguimento do desempenho das atividades; 
� Supervisão: seguimento do desempenho das pessoas. 

 
Entende-se que a Prestação de contas é um requisito fundamental em uma democracia. 
 
Considera-se que em um contexto de recursos escassos, ou muito escassos, deve ser prioritário garantir 
uma boa gestão, tendo em conta que a gestão consiste em tentar otimizar os recursos disponíveis 
(escassos ou não). 
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Das explicações anteriores resulta evidente que gestão e informação estão diretamente relacionadas. 
Para gerir é fundamental a informação e a gestão produz informação, que a sua vez deve ser incorporada 
no ciclo. 
 
O Sistema de Informação de Saúde (SIS) e de Monitoria e Avaliação. (M&A): MISAU  
 
No Capitulo de 1 “ Considerações Gerais” já foram descritas algumas características gerais do SIS/ M&A , 
ao nível central, no entanto em esta seção são apresentadas com maior detalhe as diferentes fontes de 
informação do SIS. 
 
Dentro dos SIS de rotina existem três principais fontes de informação: 
  

� SIS Integrado de Monitoria e Avaliação (M&A )(Módulo Básico); 
� SIS Não Integrados (Programas Verticais do MISAU);  
� O Sistema de Informação da Qualidade dos Serviços (CLINIQUAL). 

Além destes, o MISAU conta com várias outras fontes de informação para M&A. 
 
O SIS Integrado de Monitoria e Avaliação ( M&A )(Módulo Básico) é  o sistema de informação nuclear 
do MISAU e do SNS e é regido pelo Plano Estratégico do SIS (2009-2014). Um dos instrumentos chaves 
do SIS é o aplicativo eletrônico de agregação e reportagem dos dados de rotina, designado por Módulo 
Básico. O Módulo Básico é um simples instrumento de automatização e agregação dos dados das fichas 
em papel e funciona com apoio do pessoal formado do MISAU a nível distrital, provincial e central. A 
maior parte das ferramentas de recolha de informação sobre os doentes é ainda em papel. Os dados 
correspondentes aos indicadores são agregados e reportados numa ficha (o Resumo Mensal). O SIS 
funciona de forma escalonada, as fichas são enviadas desde as US aos Distritos, através do fluxo 
nacional de informação de saúde. Normalmente, as fichas com dados agregados das USs  de saúde (os 
Resumos Mensais), são transferidas para os SDSMAS, onde são introduzidas no Modulo Básico. De 
seguida, as fichas em papel e uma cópia eletrônica dos dados introduzidos são transferidas para a DPS, 
(no caso de Maputo para a DCSM). Em muitos casos, onde os dados não podem ser lançados por via 
eletrônica a nível distrital, a introdução é efetuada no escritório provincial. Os dados relativos a toda a 
província são transmitidos ao SIS do MISAU a nível central e armazenados numa única base de dados. A 
frequência da recolha de informação é mensal. 
 
O SIS Não Integrado são sistemas de relatórios paralelos cuja notificação é feita mensalmente pelos 
responsáveis dos programas do nível distrital para o provincial e não através do fluxo normal do SIS. Os 
principais programas que continuam com sistemas paralelos incluem HIV/SIDA, TB, Promoção de Saúde 
Envolvimento Comunitário, Saúde Ambiental, Laboratório Nacional de Higiene Alimentos e Água, 
Doenças Negligenciadas, Saúde Mental, Nutrição, Saúde Escolar e do Adolescente, Malária, Lepra, 
Outras Doenças Transmissíveis, e Doenças Não Transmissíveis. 
 
O Programa CLINIQUAL é um sistema de recolha de dados usando uma metodologia de seleção de 
uma amostra das USs de Saúde para a identificação de áreas prioritárias para a implementação de 
intervenções de melhoria de qualidade, a todos os níveis de prestação dos cuidados clínicos aos 
pacientes. O CLINIQUAL tem enfoque na área de cuidados clínicos de HIV para adultos, nos serviços de 
pediatria e saúde materno e infantil, e existem planos de expansão para incluir outros sectores de saúde 
fora do âmbito de HIV. A frequência da recolha de informação é anual. A DNAM é o órgão responsável 
pelo programa CLINIQUAL.  
 
O Sistema de Vigilância Epidemiológica Semanal concentra-se no Boletim Epidemiológico Semanal 
(BES). É um sistema para recolher, agregar e reportar dados sobre os casos de doenças de notificação 
obrigatória. Os dados são reportados desde as USs (em papel) sendo depois inseridos no Módulo Básico. 
Para complementar o BES, foi iniciada a implementação de um sistema integrado de vigilância e resposta 
das doenças (em inglês, Integrated Disease Surveillance and Response, IDSR). O objetivo deste sistema 
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é melhorar a monitoria e supervisão das doenças. A frequência da recolha de informação é semanal e o 
Programa de Epidemiologia na DNSP é responsável pelo desempenho do sistema. 
 
Os Sistemas de Vigilância Sentinela dos programas específicos (incluindo HIV e nutrição), são 
sistemas de vigilância específicos baseados em postos sentinelas para recolha da informação. Estes 
sistemas são fontes de informação chave para seguir as tendências dos diferentes indicadores, por 
exemplo, a prevalência do HIV, ou no caso de nutrição, as tendências em desnutrição incluindo 
baixo/sobre peso das crianças. A frequência da recolha de informação è variável (bianual para o HIV; 
semanal para nutrição). O INS em colaboração com o Programa Nacional do Controle de ITS/HIV/SIDA 
(PNCS) e o Programa de Nutrição são responsáveis por este sistema.  
 
Os Sistemas de Vigilância Demográfica (SVD) permitem a recolha de dados fiáveis sobre as 
tendências demográficas e de saúde, através de registro de eventos demográficos (gravidez, 
nascimentos, migrações, e óbitos). Estes sistemas permitem avaliar o impacto na saúde pública de 
intervenções de saúde. Os SVD estão a ser implementados em apenas 3 distritos do País, portanto, as 
constatações e tendências podem não ser representativas da população nacional e este atualmente não 
é uma fonte de informação dos principais indicadores do Plano da M&A. Está em desenvolvimento um 
sistema de registro dos eventos vitais, incluindo nascimentos, casamentos e óbitos. Assim que esteja 
concluído, o mesmo terá o potencial para fornecer informação chave para as estimativas de população. 
Atualmente, tem maior implementação nas áreas urbanas (devido ao acesso dos serviços do registro)  
  
O Sistema de vigilância de mortalidade designado por Registro dos Óbitos Hospitalares (SIS-ROH) é o 
principal sistema de informação de rotina que recolhe dados individualizados dos óbitos que são 
registrados nas US. O SIS-ROH permite a análise da informação (incluindo tendências) sobre as 
principais causas de mortes hospitalares, desagregadas por sexo e faixa etária. Este sistema contribuiu 
para a melhoria na qualidade dos dados sobre mortalidade hospitalar e está sendo expandido. A 
frequência de recolha de dados é mensal e o sistema é administrado pelo DIS, com apoio técnico da M-
OASIS. 
 
Inquéritos populacionais. É importante assinalar os inquéritos e pesquisas nacionais principais como o 
IDS, os IIM, o INCAM e as Pesquisas Operacionais e o INSIDA. A frequência destes inquéritos é cada 
vez maior, aumentado a disponibilidade de dados. O Censo Populacional providencia dados para as 
estimativas da população e de grupos específicos, por exemplo, crianças, mulheres grávidas, etc. O 
censo é realizado cada 10 anos pelo INE. 
 
A descrição apresentada é de caráter geral e envolve em alguma forma a todos os níveis do SNS, Na Cidade de 
Maputo, em que a responsabilidade da prestação de cuidados de saúde é partilhada entre a Província (DCSM) e o 
CMM (Pelouro de Saúde e Ação Social), existe consciência das responsabilidades e fraquezas da do SIS/ M&A, por 
este motivo no Plano Econômico, Social e Orçamental provinciall (PESOP) de 2013 foi definido um objetivo para 
esta componente do Sistema. O Objetivo Operacional 14 do referido Plano contemplava que: 
 

� Os 3 Hospitais Gerais tivessem Implementado o Siso-o; 
� Os 7 distritos municipais tivessem informatizada a recolha de informação do  Modulo Básico. 

Quanto a fluxo de informação em Maputo, onde até a data atual não existem, os Serviços Distritais de 
Saúde, Mulher e Ação Social (SDSMAS), e tal como indicado no Memorando de procedimentos do 
acordo de transferência, o fluxo de informação estatística é o seguinte: 
 

1.- A planificação, execução das atividades dos CPS e o fluxo de informação estatística 
periódica, com caráter mensal, devem obedecer ao seguinte fluxograma: 

US-    Direção Distrital de Saúde (DDS)     DSMSAS (Pelouro da Saúde)    DCSM 
(Governo da Cidade de Maputo)     MISAU; 
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2.- A informação da Vigilância Epidemiológica via Boletim Epidemiológico Semanal, deve ser 
enviada semanalmente, pelo Pelouro da saúde em simultâneo, para a DCSM e para o 
MISAU/Departamento de Epidemiologia, obedecendo ao calendário oficial em vigor; 
3. Em casos de surtos epidêmicos, campanhas e outras condições de emergência, o fluxo de 
informação deve ser o mesmo do número 2, mas com periodicidade diária. 

 
Ressaltar também, como já indicado, que ainda não existindo formalmente as direções distritais como 
“USs Orgânicas”, sim existem como “estrutura”. Em cada distrito existe um responsável distrital do SIS, 
localizado no CS onde “funciona” a Direção distrital de saúde, cujas funções são: a recolha, compilação e 
agregação da informação prevista no SIS, e envio para á DSMSAS. Que agrega a analisa toda a 
informação enviada pelos distritos e com a mesma, elabora um relatório global que envia para á DCSM. 
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4.3 SERVIÇOS PRESTADOS 
 
 
4.3.1 Caracterização geral dos serviços prestados  
 
Um elemento fundamental da planificação da rede sanitária no próximo decênio é a identificação dos 
serviços que são prestados pelas USs e as condições em que estes são prestados. 
  
Ao logo dos capítulos anteriores foram descritas, com bastante detalhe, as características das 
infraestruturas da rede, onde são prestados os serviços, assim como os RHS que prestam os cuidados 
de saúde nos serviços. 
 
Procede-se nesta seção a caracterizar a rede em termos de serviços que são prestados, com o objetivo 
de identificar áreas de melhora a serem incorporados na Proposta do Plano. 
 
As fontes utilizadas para a caracterização dos serviços são fundamentalmente: 
 

� O Mapa;  
� A normativa 127/202, utilizada como referência para a análise da situação;  
� O balanço de atividades da DCSM do ano 2012.  

 

A seguir é apresentada a caracterização dos serviços prestados pelas USs da cidade de Maputo. As 
áreas escuras representam o serviço que deveria ser prestado segundo o tipo de US, tendo como base a 
normativa. Os valores das celas apresentam as percentagens de USs daquele nível que realizam a 
atividade prevista. 
 
TABELA 39 - SERVIÇOS PRESTADOS, AGRUPADOS POR CATEGORIAS E TIPO DE UNIDADE 
SEGUNDO O MAPA 2013  
 

 
Fonte: MS de Maputo 2013. Tabela 8.2 Serviços prestados 

TIPO SERVIÇO SERVIÇO/TIPO _US HG CSUA CSUB CSUC CSR1 CSR2

CPN-PP 67% 93% 100% 67% 100% 50%

PF 0% 93% 100% 67% 100% 50%

C CREIXEMENTO 0% 80% 67% 67% 100% 100%

PAV 0% 93% 100% 67% 100% 100%

RE-HIDRATAÇÃO ORAL 33% 73% 100% 100% 100% 50%

CONS NUTRIÇAO 0% 73% 100% 67% 100% 50%

CONSULTA 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ADENDIMENTO PARTOS 100% 33% 33% 0% 100% 0%

ESTOMATOLOGIA 67% 53% 33% 0% 100% 0%

CIRURGIA URG 67% 0% 0% 0% 0% 0%

CURATIVOS 100% 100% 100% 100% 100% 100%

AT URGENCIA 24H 100% 13% 17% 0% 100% 0%

INTERNAMENTO OBSERVACAO 100% 7% 0% 0% 100% 0%

INTMTO MATERNIDADE 100% 33% 33% 0% 100% 0%

INTERNAMENTO 67% 0% 0% 0% 100% 0%

RADIOLOGIA 67% 7% 17% 0% 0% 0%

LABORATORIO 100% 73% 50% 0% 100% 0%

BANCO SANGUE 67% 0% 0% 0% 0% 0%

ESTERILIZACAO 100% 60% 83% 67% 100% 0%

FARMACIA 100% 80% 100% 100% 100% 100%

TANSPORTE DOENTES 100% 60% 100% 67% 100% 0%

LAVANDARIA 100% 40% 33% 0% 100% 0%

COZINHA 100% 73% 83% 33% 100% 0%

MORGUE 67% 0% 0% 0% 0% 0%

Preventivos

Asistenciales

Auxiliares

Gerais
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No Mapa destaca-se o seguinte: “Como aspeto positivo, pode-se mencionar que todas as USs fazem a 
maioria dos serviços da sua responsabilidade. O 100% oferece o serviço básico das consultas e 
curativos”. 
 
Dois dos três hospitais gerais de fato compartilham muitas características com os nomeados hospitais 
distritais, pelo menos na Cidade de Maputo, assim praticam cirurgia de urgência a mais da programada 
ou eletiva. O terceiro, funcionalmente é um CS com banco de urgências e uma grande maternidade, mas 
não faz cirurgia mesmo cesariana. 
 
O Mapa também indica que “Apesar de os HG não fazerem serviços de Saúde Materna Infantil ou outros 
CPS diretamente, nos três HG, a Cidade de Maputo dispõe de CSs anexos praticamente na mesma 
vedação, responsáveis pela execução destes serviços”. 
 
Contudo o Mapa não informa das características, condições ou qualidade em que é prestado o serviço, e 
considera que o “leque dos serviços é adequado e que as USs oferecem os serviços apropriados ao seu 
nível”. 
 
 
4.3.2 Disponibilidade de camas 
 
Não existe um indicador ótimo da disponibilidade de camas, embora sejam geralmente aceite o valor de 
uma cama por cada 1,000 habitantes como o mínimo aceitável. Em termos de rácio de total de camas por 
habitante, a média nacional é de uma cama por 1.126 habitantes. O Mapa considera que no caso da rede 
primária e secundária de Maputo, a disponibilidade quase atinge este valor (0,950/00). 
 
A seguir são apresentadas diversas informações sobre a disponibilidade de camas na Cidade de Maputo. 
  
TABELA 40 - DISPONIBILIDADE DE CAMAS E OUTROS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA CIDADE 
DE MAPUTO EM 2012  
 

 
Fonte. Balanço de atividades da DCSM 2012. 

 
A seguir são apresentadas diversas tabelas com informação sobre camas e necessidades das mesmas, 
obtida no processo de levantamento de necessidades das USs, realizado durante o mês de Agosto de 
2013. Na primeira delas apresenta-se a situação global das camas reais e as necessárias, assim como o 
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numero necessário estabelecido para tipo de CS. Apresenta-se também a diferencia absoluta do número 
de camas, tendo como base as que a normativa indica como necessárias. 

 
TABELA 41 

CAMAS GERAIS NA REDE PRIMÁRIA - DIFERENÇA ENTRE A NORMATIVA E A DISPONIBILIDADE REAL, POR CENTRO DE SAÚDE 

ÀMBITO TERRITORIAL NOME DA US 
CATEGORIA 

US 

Nº 
CAMAS 
GERAIS 
(REAIS) 

Nº MÍN 
CAMAS 

NORMATIVA 

DIFERENÇA 
ABSOLUTA 

CARÊNCIA 
PERCENTAGEM 

DISTRITOS 
URBANOS 

KAMAVHOTA 

CS DE MAVALANE CSUA 15 12 3   

CS 1 DE JUNHO CSUA 16 12 4   

CS DOS PESCADORES CSUB 8 12 -4 33,33 

CS DE ALBAZINE CSUB 8 12 -4 33,33 

CS DE HULENE CSUC 6 1 5   

CS DE ROMÃO CSUC 6 1 5   

CS DE CHIANGO CSUC 0 1     

TOTAL DISTRITAL - KAMAVHOTA - 59 51 8   

KAMAXAKENI 

CS 1 DE MAIO CSUA 28 12 16   

CS POLANA CANIÇO CSUB 39 12 27   

TOTAL DISTRITAL - KAMAXAKENI - 67 24 43   

KAMPHFUMO 

CS DO MAXAQUENE CSUA 15 12 3   

CS DE MALHANGALENE CSUA 13 12 1   

CS DA POLANA CIMENTO CSUA 11 12 -1 8,33 

CS DO ALTO-MAÉ CSUA 16 12 4   

CS Nº 2 TRIBUNAL CSUA 0 12 -12 100,00 

CS DO PORTO CSUA 10 12 -2 16,67 

CS DE MAXAQUENE ANEXO CSUA 0 12 -12 100,00 

TOTAL DISTRITAL - KAMPHFUMO - 65 84 -19   

KAMUBUKWANE 

CS DE ZIMPETO CSUA 11 12 -1 8,33 

CS DE BAGAMOYO CSUA 20 12 8   

CS DE MAGOANINE - MINI CENTRO CSUB 3 12 -9 75,00 

CS DE INHAGOIA CSUB 4 12 -8 66,67 

CS DE MAGOANINE - TENDAS CSUB 7 12 -5 41,67 

TOTAL DISTRITAL - KAMUBUKWANE - 45 60 -15   

NLHAMBANKULU 

CS DO XIPAMANINE CSUA 23 12 11   

CS JOSÉ MACAMO CSUA 32 12 20   

CS DE CHAMANCULO CSUA 16 12 4   

CS Nº 14 CSUC 2 1 1   

TOTAL DISTRITAL - NLHAMBANKULU - 73 37 36   

DISTRITO RURAL DE KANYAKA 

CS DE INHACA CSR1 5 11 6   

CS DE INGUANE CSR2 2 0 -2 NÃO APLICÁVEL 

CS DE MUCHINA CSR2 3 0 -3 NÃO APLICÁVEL 

TOTAL DISTRITAL - KANYAKA - 10 11 -1   

DISTRITO RURAL DE KATEMBE 

CS DA CATEMBE CSR1 22 11 -11   

CS DE INCASSANE CSR2 2 0 -2 NÃO APLICÁVEL 

CS DE MUTSEKWA CSR2 1 0 -1 NÃO APLICÁVEL 

TOTAL DISTRITAL - KATEMBE - 25 11 14   

OBSERVAÇÕES Só unidades em funcionamento. Não se considera o HE Pisquiátrico de Infulene 

Fonte: FEDERE 2013 
 
Na tabela anterior observa-se que atualmente, todos os distritos, exceto o de Kamaxakeni, têm menos 
camas das indicadas pela normativa. 
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A tabela seguinte indica as necessidades de camas e marquesas que na opinião dos responsáveis das 
USs e Distritos deveriam ser compradas para satisfazer a diferença entre as que existem atualmente e as 
que seriam necessárias para melhorar a prestação de serviços. 
 

TABELA 42 
CAMAS E MARQUESAS QUE HAVERIA QUE COMPRAR, POR DISTRITO E ARTIGO 

DISTRITO 
TOTAL 
CAMAS 

EXISTENTES 

Nº CAMAS QUE HAVERIA QUE COMPRAR 

MARQUESAS  
MEDICINA 
CIRURGIA 

PEDIATRIA OBSERVAÇÃO MATERNIDADE TOTAL 

KAMAVHOTA 118 17 12 26 22 55 9 

KAMAXAKENI 102 0 0 4 0 4 6 

KAMPHFUMO 65 0 0 14 0 14 7 

KAMUBUKWANE 105 0 0 13 0 13 6 

NLHAMBANKULU 90 50 40 14 7 104 6 

KANYAKA 25 21 14 18 7 53 6 

KATEMBE 37 8 4 8 19 20 7 

SUBTOTAIS DISTRITAIS 542 96 70 97 55 263 47 

OBSERVAÇÕES Só unidades em funcionamento. O número de camas existentes é segundo o Mapa Sanitário. 

Fonte: FEDERE 2013 
 
Segundo a tabela anterior seria necessário comprar um total de 263 camas de diferentes tipos e 47 
marquesas. A aquisição de este volume de camas quer em termos de prestação de serviços, quer em 
termos de custo de investimento, parece um aspeto relevante de esta Proposta de Plano. 
 
Analisando a informação das duas tabelas observa-se esse desfasamento, já observado em outras 
componentes analisadas ao longo do documento, entre a normativa atualmente em vigor e as 
necessidades identificadas pelos responsáveis dos sectores envolvidos no atendimento aos doentes. 
Este é outro fator importante a ter em conta, que justifica mais uma vez, a necessidade de revisão da 
normativa actual. 
 
Para finalizar esta secção apenas indicar que quanto á distribuição de camas por profissional, no global 
do país, há 1 médico para 17 camas. O HCM apresenta o melhor rácio com 4 camas por médico e a 
província mais desfavorecida é Niassa com 44 camas por médico. 
 
 
4.3.3 Disponibilidade e acessibilidade de serviços de Saúde Materna 
 
Pela relevância que a Saúde Materna tem como indicador de Desenvolvimento Humano, como reflete o 
Objetivo Nº 5 do Desenvolvimento do Milênio, “Melhorar a saúde Materna”, dedicasse una reflexão 
especial a esta componente de prestação de serviços. 
 
No Capitulo dedicado aos RHS foram descritos os rácios de pessoal, relativos à componente de Saúde 
Materna e Infantil na Província e Cidade de Maputo.  
 
Não existe um indicador ótimo da disponibilidade do recurso camas de maternidade. A OMS utiliza o 
indicador de camas por 1000 mulheres grávidas, considerando como meta a atingir a rácio de 1 cama por 
cada por cada 1000 mulheres grávidas. 
  



Proposta de Plano de Desenvolvimento da Rede Sanitária Primária da Cidade de Maputo  

119 
 

MAPA 16 -  ZONAS DE INFLUENCIA DIRETA DAS USS QUE DISPÕEM DE SALAS DE PARTOS  
 

 
Fonte: Elaboração própria com SIG KOSMO Cartografia do INE/ DSMPUA e Mapa Sanitário. 2013 

 
No mapa anterior pode ser observada a distribuição das USs que dispõem de Sala de Parto, na que se 
contempla a indicação da normativa: Raio de 4 Km nos distritos urbanos e raio de 8 Km nos distritos 
rurais. Em ambos os casos e com base na indicação de rádio da normativa para cada tipo de zona, 
existem áreas do Distrito descobertas de salas de parto, particularmente relevante no Distrito rural de 
Katembe.  
 

TABELA 43 
COBERTURA POPULACIONAL DAS UNIDADES SANITÁRIAS COM SALA DE PARTOS - REDE 2013 VS POP 2014 

ÂMBITO TERRITORIAL 
TIPO DE US 

US EM 
FUMCIONAMENTO 

Nº DE US  
2013 

POP. MÁXIMA DA 
ZONA DE 

INFLUÊNCIA DIRETA 
SEGUNDO A 
NORMATIVA 

Nº DE HABITANTES 

CONJUNTO DOS 5 DISTRITOS 
"URBANOS" 

CSU A 4 120.000 480.000 

CSU B 3 120.000 360.000 

CSU C 1 60.000 60.000 

HG 3 900.000 2.700.000 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  3.600.000 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2014 1.198.432 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2014 

2.401.568 

DISTRITO RURAL DE KANYAKA 

CSR I 1 35.000 35.000 

CSR II 0 20.000 0 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  35.000 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2014 5.574 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2014 

29.426 

DISTRITO RURAL DE KATEMBE 

CSR I 1 35.000 35.000 

CSR II 0 20.000 0 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  35.000 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2014 21.858 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2014 

13.142 

OBSERVAÇÕES Há um quarto hospital geral (?) em Maputo, o Hospital de Polana Caniço, que jamais funcionou como hospital.  

Fonte: FEDERE 2013 
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Da análise da tabela anterior, em que é utilizado o critério de populações máximas, deduz-se que a atual 
rede de sala de partos cobre perfeitamente, tal e como indica a normativa, á população do Município de 
Maputo, pelo que não seriam necessárias mais salas de parto.  
 

TABELA 44 
COBERTURA POPULACIONAL DAS UNIDADES SANITÁRIAS COM SALA DE PARTOS - REDE 2013 VS POP 2023 (MÁX) 

ÂMBITO TERRITORIAL 
TIPO DE US 

US EM 
FUMCIONAMENTO 

Nº DE US  
2013 

POP. MÁXIMA DA 
ZONA DE 

INFLUÊNCIA DIRETA 
SEGUNDO A 
NORMATIVA 

Nº DE HABITANTES 

CONJUNTO DOS 5 DISTRITOS 
"URBANOS" 

CSU A 4 120.000 480.000 

CSU B 3 120.000 360.000 

CSU C 1 60.000 60.000 

HG 3 900.000 2.700.000 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  3.600.000 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2023 1.338.597 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2023 

2.261.403 

DISTRITO RURAL DE KANYAKA 

CSR I 1 35.000 35.000 

CSR II 0 20.000 0 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  35.000 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2023 5.822 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2023 

29.178 

DISTRITO RURAL DE KATEMBE 

CSR I 1 35.000 35.000 

CSR II 0 20.000 0 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  35.000 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2023 24.342 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2023 

10.658 

OBSERVAÇÕES 
 

Fonte: FEDERE 2013 
 
Da análise da tabela anterior, em que é utilizado o critério de populações máximas, deduz-se que a atual 
rede de sala de partos cobriria perfeitamente (tal e como indica a normativa), a população projetada para 
o Município de Maputo no ano 2023, pelo que não seriam necessárias mais salas de partos. 
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TABELA 45 
 COBERTURA POPULACIONAL DAS UNIDADES SANITÁRIAS COM SALA DE PARTOS - REDE 2013 VS POP 2023 (MÍN) 

ÂMBITO TERRITORIAL 
TIPO DE US 

US EM 
FUMCIONAMENTO 

Nº DE US  
2013 

POP. MÍNIMA DA 
ZONA DE 

INFLUÊNCIA DIRETA 
SEGUNDO A 
NORMATIVA 

Nº DE HABITANTES 

CONJUNTO DOS 5 DISTRITOS 
"URBANOS" 

CSU A 4 50.000 200.000 

CSU B 3 50.000 150.000 

CSU C 1 20.000 20.000 

HG 3 150.000 450.000 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  820.000 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2023 1.338.597 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2023 

-518.597 

DISTRITO RURAL DE KANYAKA 

CSR I 1 16.000 16.000 

CSR II 0 7.500 0 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  16.000 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2023 5.822 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2023 

10.178 

DISTRITO RURAL DE KATEMBE 

CSR I 1 16.000 16.000 

CSR II 0 7.500 0 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  16.000 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2023 24.342 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2023 

-8.342 

OBSERVAÇÕES   

Fonte: FEDERE 2013 
 
Da análise da tabela anterior, em que é utilizado o critério de populações mínimas, deduz-se que a atual 
rede de sala de partos já não cobriria (tal e como indica a normativa), á população projetada para 
Município de Maputo no ano 2023, pelo que seriam necessárias mais salas de partos. 
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TABELA 46 
COBERTURA POPULACIONAL DAS UNIDADES SANITÁRIAS COM SALA DE PARTOS - REDE 2013 VS POP 2023 (MÉDIA) 

ÂMBITO TERRITORIAL 
TIPO DE US 

US EM 
FUMCIONAMENTO 

Nº DE US  
2013 

POP. MÉDIA DA 
ZONA DE 

INFLUÊNCIA DIRETA 
SEGUNDO A 
NORMATIVA 

Nº DE HABITANTES 

CONJUNTO DOS 5 DISTRITOS 
"URBANOS" 

CSU A 4 85.000 340.000 

CSU B 3 60.000 180.000 

CSU C 1 60.000 60.000 

HG 3 525.000 1.575.000 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  2.155.000 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2023 1.338.597 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2023 

816.403 

DISTRITO RURAL DE KANYAKA 

CSR I 1 25.500 25.500 

CSR II 0 13.750 0 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  25.500 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2023 5.822 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2023 

19.678 

DISTRITO RURAL DE KATEMBE 

CSR I 1 25.500 25.500 

CSR II 0 13.750 0 

TOTAL POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA  25.500 

TOTAL POPULAÇÃO PROJECTADA PARA 2023 24.342 

DIFERÊNÇA ENTRE A POPULAÇÃO TEÓRICAMENTE COBERTA E A 
POPULAÇÃO 2023 

1.158 

OBSERVAÇÕES   

Fonte: FEDERE 2013 
 
Da análise da tabela anterior, em que é utilizado o critério de populações medias, deduz-se que a atual 
rede de salas de partos cobriria (tal e como indica a normativa), á população projetada para o Município 
de Maputo no ano 2023, pelo que não seriam necessárias mais salas de partos. 
 
 
4.3.4 Disponibilidade de outros serviços e equipamentos para o funcionamento dos CSs  
 
O tipo, o numero, a distribuição, e outros aspetos relacionados com os equipamentos, foram questões 
amplamente refletidas e debatidas durante os seminários, assim como durante o processo de 
levantamento de necessidades, as quais estão, evidentemente, associadas à reflexão da prestação atual 
e futura de serviços. 
 
Da mesma forma que a normativa indica que tipos de serviços devem ser prestados em cada tipo de US, 
também deveria indicar os equipamentos (cargas tipo) necessários, mas o Decreto 127/2002 indica 
apenas que são necessário um conjunto de equipamentos, sem maior especificação.  
 
A equipa técnica teve acesso a alguma documentação relativa às cargas tipo de CS tipo I, CS tipo II, e 
dos Hospitais Rurais, mas esta tipologia de CSs não se corresponde com a existente no Decreto, e ainda 
sendo utilizada, esta classificação ou tipologia, a mesma não está “formalizada” em normativas, ou não 
foi possível ter acesso à referida normativa. 
 
Existe um sentir unânime por parte dos responsáveis das USs e dos Distritos de que a situação dos 
equipamentos é um aspeto critico para o atendimento aos doentes, particularmente: o transporte de 
doentes e expedientes, o equipamento de meios auxiliares de diagnóstico, o equipamento informático, e 
outros. 
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O sentir geral dos técnicos é que os equipamentos são frequentemente escassos, e que em muitos casos 
estão inutilizados por falta de manutenção ou desgaste dos mesmos, o que faz que sejam completamente 
inservíveis. 
 
Para além disto, parece que para prestar certos serviços e cuidados básicos de saúde, os CSs dependem 
dos serviços e dos equipamentos dos HG, o que faz que a muitas prestações simples sejam complexas, 
facto que provoca uma grande insatisfação para á população e os trabalhadores. 
 
Foi também um sentir comum, que se forem redefinidos, aumentados e/ou melhorados os serviços 
mínimos a serem prestados por todos os CSs, e consequentemente os recursos necessários, entre eles 
os equipamentos para prestar estes serviços, o atendimento á população melhoraria significativamente e 
consequentemente a satisfação de utentes e trabalhadores. 
 
Assim sendo, foram analisadas as necessidades desde várias perspetivas: 
 

� Os equipamentos mínimos que deveriam ter todos os CSs, independentemente do tipo; 
� Os equipamentos mínimos que deveriam ter alguns CSs, em função dos serviços mais 

diferenciados que deveriam ser prestados; 
� Os equipamentos mínimos que deveriam ter todos os distritos; 
� Os equipamentos mínimos de caráter interdistrital. 

 
As necessidades de equipamentos que se apresentam nas tabelas seguintes foram identificadas, pelos 
responsáveis das USs e dos Distritos durante o levantamento realizado nas mesmas, tendo por base as 
anteriores perspetivas. 
 

TABELA 47 
EQUIPAMENTO MÉDICO OU QAUSE MÉDICO QUE HAVERIA QUE COMPRAR, POR DISTRITO E ARTÍCULO 

DISTRITO 
CADEIRAS DE 

ESTOMATOLOGIA 
MICROSCÓPIOS 

ESTERILIZAÇÃO 
AUTOCLAVES 

GELEIRAS 
 ARCAS 

APARELHOS 
DE RÁIO X 

ECÓGRAFOS 
EQ. 

ANALÍTICA 
BÁSICA 

KAMAVHOTA 3 9 9 13 2 8 7 

KAMAXAKENI 4 3 4 12 1 3 2 

KAMPHFUMO 5 7 9 15 2 6 10 

KAMUBUKWANE 5 8 6 8 5 6 5 

NLHAMBANKULU 6 6 8 14 1 4 4 

KANYAKA 0 2 3 1 1 1 3 

KATEMBE 1 3 3 6 1 12 3 

SUBTOTAIS 
DISTRITAIS 

24 38 42 69 13 40 34 

OBSERVAÇÕES   

Fonte: FEDERE 2013 
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TABELA 48  
MEIOS DE TRANSPORTE E SEMELHANTES QUE HAVERIA QUE COMPRAR, POR DISTRITO E BEN 

DISTRITO BICICLETAS MOTORIZADAS 
VIATURAS 
PEQUENAS 

AMBULÂNCIAS 
VIATURAS 

4 X 4 
CARRINHAS 

T. LIXO 

MACA 
TRANS. 
DOENTES 

KAMAVHOTA 7 11 7 2 1 1 7 

KAMAXAKENI 5 3 2 1 0 0 3 

KAMPHFUMO 5 7 6 2 1 0 8 

KAMUBUKWANE 8 8 5 3 1 1 6 

NLHAMBANKULU 12 9 5 1 2 0 4 

KANYAKA 4 4 1 1 1 0 5 

KATEMBE 2 8 1 2 3 0 3 

SUBTOTAIS DISTRITAIS 43 50 27 12 9 2 36 

OBSERVAÇÕES   

Fonte: FEDERE 2013 
 

TABELA 49 
EQUIPAMENTO DE GABINETES QUE HAVERIA QUE COMPRAR, POR DISTRITO E ARTÍCULO 

DISTRITO COMPUTADORES FOTOCOPIADORA IMPRESSORA 
TELEFONE 

FIXO 
TELEMÓVEL SECRETÁRIAS 

CADEIRAS 
DE 

GABINETE 

KAMAVHOTA 15 4 15 2 15 14 27 

KAMAXAKENI 5 0 4 2 2 2 0 

KAMPHFUMO 10 5 10 0 3 23 38 

KAMUBUKWANE 10 4 10 2 17 16 20 

NLHAMBANKULU 14 0 14 0 2 5 17 

KANYAKA 6 3 3 1 2 9 10 

KATEMBE 4 1 4 0 0 16 19 

SUBTOTAIS 
DISTRITAIS 

64 17 60 7 41 85 131 

OBSERVAÇÕES   

Fonte: FEDERE 2013 
 
Como se conclui da análise global das três tabelas anteriores, em todos os distritos é necessário 
incrementar os equipamentos. Um nível maior de desagregação sobre o tipo e quantidade de 
equipamentos por US pode-se encontrar na ferramenta FEDERE, que é apresentada como anexo 7 de 
este documento. 
 
 
4.3.5 Disponibilidade de outros serviços: As morgues  
 
Como já foi indicado, entre as competências assumidas pelo CMM figuram as morgues e as casas 
mortuárias. 
 
Nas secções de infraestruturas e de RHS foram descritas algumas das características das morgues, 
relativas a esses componentes, pelo que nesta secção serão descritas algumas outras características, 
com base na informação disponível. 
 
As funções das morgues são em geral as seguintes:  
 

� Receber e conservar os cadáveres provenientes de dentro e fora das USs sanitárias;  
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� Registar os cadáveres e proceder ao seguimento das ações subsequentes até a entrega do 
corpo;  

� Manter um nível de relacionamento estável e produtivo com os utentes e munícipes; 
� Garantir um tratamento condigno aos cadáveres;  
� Facilitar a realização de cerimónias fúnebres.  

 
Entre as normas e procedimentos descrevem-se as seguintes: 
 

� Todos os cadáveres deverão ter o certificado de óbito passado pela unidade sanitária;  
� Para casos de mortes fora da U. S deverá apresentar-se documento passado pela polícia ou 

secretário do bairro;  
� Quando a causa da morte for por acidente, envenenamento, afogamento ou mortes súbitas, 

devem ser encaminhados para o Departamento de Medicina Legal; 
� Os cadáveres que dão entrada na casa mortuária serão registados num livro de entrada onde 

consta a seguinte informação: 
�  

•  Número de registo do cadáver, 
•  Nome completo do cadáver, 
•  Idade, 
•  Naturalidade, 
•  Raça,  
•  Data da morte, 
•  Proveniência do cadáver, 
• Assinatura da pessoa responsável pelo cadáver. 
• Antes de se retirar do guichet deve observar –se se o mesmo foi colocado o rótulo no 

pulso. 
 
Quanto ao tratamento dos cadáveres: 
 

� Todos os cadáveres que sejam transladados até 30 km da cidade de Maputo, não necessitam de 
ser  embalsamados; 

� Os cadáveres que sejam transladados para uma distância superior a 30 km da Cidade de 
Maputo, devem ser embalsamados na presença do Delegado ou seu representante; 

� O ato de embalsamento é pago de acordo com o preçário em vigor; 
� Os corpos que a família deseje que sejam colocados em jazigos familiares, devem ser 

embalsamados e colocados em caixão de chumbo. 
 
Quanto à Vistoria  
 

� Carecem de vistoria todos cadáveres procedentes de fora da Cidade de Maputo e Matola que 
pretendam, realizar funerais nestas cidades. Devem ser levados a casa mortuária para inspeção 
pelo Delegado ou Representante e cumprir com os procedimentos seguintes no posto do registo 
civil; 

� Os cadáveres a ser transladados para fora da cidade mencionadas, devem ser embalsamados e 
colocados em caixões de chumbo se for por via aérea. 

 
Antes de passar a descrever alguns dados de atividade das morgues é importante assinalar dois 
elementos: 
 

� uma parte de mortes, não documentada, que ocorrem nas casas, parece que não passam pelas 
morgues, nem pelas casas mortuárias, sendo realizados enterramentos “clandestinos”; 

� uma parte significativa dos cadáveres que passam pelas morgues não é recolhida pelos 
familiares ou amigo, pelo que são depositados na Vala Comum, que em alguns casos como no 
HG José Macamo supera o 30% do total de cadáveres que entram.  
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Os aspetos anteriores foram analisados e refletidos durante o segundo seminário, e todos os 
participantes coincidam em assinalar que as principais causas eram os elevados custos do enterramento 
e do funeral. No entanto também foi unânime a opinião de que a tendência era a procurar um 
enterramento “institucionalizado” para os familiares, motivo pelo que consideravam que a demanda de 
morgues e casas mortuárias aumentaria e seria necessário acrescentar as existentes atualmente, mas 
não foi possível identificar as necessidades concretas de extensão da rede das morgues e ainda que 
fossem identificadas algumas necessidades de equipamentos, estes não foram sistematizados, pelo que 
não se incorporaram na Proposta de Plano  
 
TABELA 50 - DADOS ESTATÍSTICOS REFERENTES ÀS ENTRADAS E SAÍDAS DE ÓBITOS E VALA 
COMUM DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2013 NA CIDADE DE MAPUTO  
 

 
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo CMM. 2013 

 
São muitos mais os elementos que deveriam ser contemplados na componente dos serviços prestados, 
no entanto a prestação de muitos dos outros serviços é da responsabilidade do nível secundário 
Finalmente e, pela relevância que este sector tem para o primeiro nível, apresenta-se a seguir uma tabela 
com informação sobre a rede de laboratórios existente na Cidade de Maputo.  
 
TABELA 51 - DISTRIBUIÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE COM LABORATÓRIO POR DISTRITO EM 
2012 
 

 
Fonte. Balanço de atividades do ano 2012 da DCSM 

 
  

HOSPITAL ENTRADAS DE OBITOS SAÍDAS VALA COMUN % de Vala Comum 

HCM 4632 3731 901 19,45

HGM 1219 866 353 28,96

JGJM 2776 1848 928 33,43

TOTAL 8627 6445 2182 25,29
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4.4 FINANCIAMENTO E CUSTOS  
 
4.4.1 Fontes de Financiamento  
 
No capítulo 1 “Considerações prévias” foi realizada uma breve descrição das principais fontes de 
financiamento do Sector da saúde particularmente à afetação de recursos e os níveis de autonomia 
financeira do SNS. 
 
Neste capítulo são apresentados os aspetos de financiamento no marco do processo de descentralização 
às autarquias locais e particularmente a de Maputo. 
 
A afetação de recursos por escalões da administração do estado e autarquias locais  
 
Os recursos dos governos provinciais procedem de transferências incondicionais do Governo central e 
também de receitas próprias. Para as despesas de funcionamento (salários e bens e serviços), bem 
como para despesas de investimento, a Direção Nacional de Orçamento (DNO) do Ministério das 
Finanças (MF) e o Ministério da Planificação e Desenvolvimento (MPD) estabelecem limites preliminares 
por província não desagregados por sector. Não existe um critério para afetar recursos para despesas de 
funcionamento às províncias, mas leva-se em conta a execução do ano anterior bem como a taxa de 
inflação. 
 
Os limites para as despesas de investimento - componente interna- são definidos com base na alocação 
do ano anterior e indicadores macro econômicos como indicadores de desenvolvimento humano, perfis 
de pobreza, infraestruturas existentes, e o tamanho da população. A Direção Provincial de Plano e 
Finanças (DPPF) e o Governador da Província, em colaboração com as direções provinciais definem a 
alocação por cada direção Provincial entre as quais figura a Direção Provincial de Saúde (DPS). É 
preciso salientar que a alocação de despesas de investimento interno para a DPS é muito pequena. 
Ademais, a DPS recebe os fundos do PROSAÚDE para a província e os distritos e alguns fundos de 
parceiros (apoio direto dos projetos). 
 
Os recursos dos distritos procedem por um lado de receitas próprias, (definido pela Lei 1/2008) e por 
outro por transferências do Estado. As receitas próprias do distrito são constituídas por uma variedade de 
licenças que o distrito pode conceder por atividades econômicas e por taxas e tarifas impostas por 
prestação de serviços e utilização de infraestrutura pública. O Ministério da Planificação e 
Desenvolvimento (MPD) e o Ministério das Finanças (MF) estão a trabalhar na definição de critérios para 
afetar recursos para despesas de funcionamento aos distritos, mas por enquanto não existem critérios 
explícitos e oficiais. A afetação de recursos é feita de maneira incremental, dependendo assim dos 
recursos já existentes. É importante notar que desde 2011 foi descentralizado ao nível distrital o 
pagamento de salários de funcionários, entre outros, os da saúde. A secretaria distrital com o 
administrador municipal e em colaboração com os diretores dos diferentes serviços define as despesas 
de funcionamento de cada um dos quatro serviços distritais. Importa referir que nas despesas de 
funcionamento dos SDSMAS figuram também as despesas de funcionamento para os Hospitais Rurais e 
Distritais. 
 
Tendo em conta que o processo de transferência de competências na área de cuidados de saúde 
primários para os Municípios, caso da Cidade de Maputo, está na fase inicial, as autarquias ainda não 
recebem transferências do Estado para a prestação de serviços nesta área. Para as despesas de 
funcionamento das autarquias, o Estado contribui através do Fundo de Compensação Autárquica (FCA) e 
para as despesas de investimentos, através do Fundo de Investimento de Iniciativa Autárquica (FIIL).  
Além disso, as autarquias recebem recursos financeiros de parceiros. Observa-se que os Municípios 
utilizam os recursos acima referidos para financiar iniciativas pontuais nos cuidados primários. 
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A planificação, orçamentação e gestão de recursos financeiros no sector da saúde 
 
Como já foi avançado acima, existem lacunas de coerência entre os instrumentos de planificação 
plurianual e os instrumentos de planificação e orçamentação anuais. Na área de preparação do 
orçamento, há vários aspetos que prejudicam a coerência do processo de planificação. 
 
Primeiro, os exercícios de planificação distrital, provincial e nacional são feitos na mesma altura do ano. 
Assim, os planos dos níveis inferiores não podem alimentar os do nível superior, provocando a aparição 
de contradições, duplicações e lacunas. 
 
Em segundo lugar, a introdução da orçamentação por programas não está sendo suficientemente 
explorada. O MPD reconhece que os instrumentos de planificação de base territorial (Plano Econômico e 
Social Orçamental Distrital -PESOD, Plano Econômico e Social Orçamental Provincial PESOP e PES) 
são consistentes com os planos plurianuais, incluindo o Plano para Redução da Pobreza (PARP), mas na 
altura da orçamentação o processo perde consistência. Estas preocupações motivaram que o MPD esteja 
a iniciar os trabalhos sobre um “Sistema Nacional de Planificação”, o qual se encontra na fase de 
definição conceptual. Terceiro, os habituais recortes ou reforços dos orçamentos durante a execução do 
mesmo, tiram credibilidade ao exercício preparatório, desmotivando os técnicos das instituições durante a 
preparação das propostas, sabendo que quase com certeza deverão ser revistas. A falta de 
transparência, ou deficit no fluxo de informação dos aumentos/recortes não contribui a melhoria do 
processo. 
 
No que diz respeito à execução orçamental, o processo incompleto de descentralização, a qual dá 
autonomia financeira apenas aos hospitais provinciais, centrais e DPS e faz dependente das secretarias 
distritais os hospitais rurais e rede de centros de saúde tem trazido alguns problemas no relativo ao 
dinamismo na gestão das USs e atrasos nos desembolsos. O processo de descentralização tem, por um 
lado, garantido o grau de autonomia anterior a aquelas USs que são UGB, mas, por outro lado, a 
autonomia ficou reduzida para os SDSMAS (antigas direções distritais) e hospitais rurais. Esta menor 
autonomia de gestão é especialmente crítica para os hospitais rurais com grande volume de serviços e os 
programas de saúde pública, pois tem de depender dos SDSMAS, que por sua vez tem de depender das 
secretarias distritais, onde devem competir com mais outros quatro serviços distritais e o poder do 
Administrador distrital. 
 
É de salientar que o atraso na justificação no de despesas de algum dos Serviços paralisa o processo 
dos outros, prejudicando as atividades destes. As visitas em Sofala e Cabo Delgado confirmaram que os 
hospitais rurais ficaram com grandes dificuldades para poder operar neste contexto, sendo apoiados, em 
casos extremos, pelas DPS. 
 
Todavia, a introdução do SISTAFE trouxe novas dinâmicas de desembolsos, passando dos tradicionais 
desembolsos por duodécimos para disponibilizações de fundos menos sistemáticas e com prazos de 
execução curtos, embora as UGB preparem seus planos de tesouraria mensais, o que tem introduzido 
incentivos para utilizar todos os fundos disponibilizados, independentemente da necessidade real da 
altura. 
 
Assim, junto de execuções orçamentais baixas, encontram-se taxas de execução orçamental de perto de 
100% meses antes da finalização do ano. 
 
Contudo é preciso salientar que somente 80 % dos distritos contam  com o SISTAFE. 
Consequentemente, embora sejam UGB, ainda não são “Executores”, pelo que não têm o SISTAFE com 
plenos poderes instalados nas suas instalações. As dificuldades para esta expansão incluem a 
necessidade de ter bancos nos distritos, conexões razoáveis de internet, entre outros aspetos relativos à 
contratação/colocação de técnicos capazes de gerir o sistema. No momento, as SDSMAS nos distritos 
que não possuem estes requisitos básicos têm de ir até a capital da província para as transações de 
gestão do sistema. 
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A gestão do PROSAÚDE provincial é realizada na UGB DPS, embora as decisões sobre as alocações 
internas e como executar os fundos são das SDSMAS e hospitais rurais abrangidos. Esta centralização 
do poder de execução no nível provincial joga também um papel de balão de oxigênio quando as 
Secretarias Distritais não conseguem cobrir as necessidades das suas instituições de saúde. 
 
A possibilidade de rever o orçamento três vezes por ano no relativo à distribuição das rubricas 
orçamentais (até 31 de outubro), como previsto na lei reduz a pressão no processo de preparação de 
orçamentos sabendo que, durante o ano, o orçamento poderá ser ajustado às necessidades do momento. 
 
Todavia, a capacidade na gestão financeira é um assunto repetidamente levantado em vários relatórios. 
A última auditoria no MISAU aponta à falta de pessoal e experiência na Direção de Administração e 
Finanças (DAF) do MISAU, assim como insuficientes controlos internos como as causas das dificuldades 
na prestação de contas encontradas. 
 
Finalmente, na vertente da prestação de contas e acompanhamento das despesas, o sector da saúde 
perdeu capacidade de monitoria, pois todas as despesas no distrito não são reportadas separadamente 
por sectores, embora o SISTAFE tenha a capacidade de fazê-lo. 
 
No que diz respeito à autonomia de gestão nas USs, continua sendo bastante limitada, ficando apenas o 
orçamento de bens e serviços como único elemento à discrição dos diretores das instituições. A 
remuneração do pessoal e a distribuição de medicamentos e artigos médicos são decididas no nível 
central. Neste contexto, melhorias no desempenho ficam dependentes do sucesso da coordenação entre 
os níveis, a qual fica cada vez mais complicada no novo quadro de descentralização. 
 
GRÁFICO 8 - ESTRUTURA DO SNS EM TERMOS DE HIERARQUIA ADMINISTRATIVA  
 

 
Fonte: Relatório de Revisão do Sector de Saúde (RSS) de Moçambique.  MISAU. Dezembro 2012. 

 
É necessário salientar que na estrutura orgânica do gráfico indica-se que os Hospitais Rurais e a 
Secretaria Distrital de Saúde, Mulher, e Ação Social (SDSMAS) dependem da Secretaria Distrital, que a 
sua vez depende do Governo Provincial. Esta estrutura é diferente para Maputo. Quanto aos hospitais da 
rede secundária são da responsabilidade da DCSM, e não existindo na Cidade de Maputo Secretaria 
Distrital de Saúde, Mulher, e Ação Social, os CS da rede primária são, desde fevereiro de 2013, da 
responsabilidade da DSMSAS. 
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4.4.2 O financiamento na Cidade e o Município de Maputo 
 
A situação apresentada é de caráter geral, refletindo em grande parte a realidade da cidade de Maputo, 
que se descreve com maior detalhe a continuação. 
 
A Direção de Saúde da Cidade de Maputo (DCSM), responsável da rede secundária e até o momento 
atual da gestão responsável da gestão financeira da rede primária. Conta para o seu funcionamento com 
diversas fontes de financiamento, destacando-se as que têm caráter permanente, nomeadamente: 
 

� Fundos do Orçamento de Estado (OE);  
� Fundos do pró-saúde;  
� Fundos de Receitas Consignadas; 
� Fundo Prosaúde Provincial  

 
Para funcionamento do Fundo Comum Provincial, a DCSM no exercício de 2012 recebeu um orçamento 
global de 70.098.599,00MT, do qual foi executado o valor de 46.327.818 MZN, correspondente ao 66% 
do orçamento disponível. 
 
TABELA 52 - FINANCIAMENTO E EXECUÇÃO GLOBAL DOS FUNDOS NA PROVÍNCIA DE MAPUTO 
2012  
 

 
Fonte . Balanço Anual DCSM 2012. 

 
O Orçamento global disponível da Cidade de Maputo para o ano 2012 cifrou em 418.738.068,47Mzn, 
somados os valores de Bens em Espécie e Medicamento, tendo sido executado o valor de 
384.778.137,08Mzn, com uma execução de 92% sobre o disponível. 
 
Por sua parte o Conselho Municipal, conta para o seu funcionamento com diversas fontes de 
financiamento ou receitas, descritas a seguir: 
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� Receitas Correntes: 

• Receitas Fiscais; 
• Receitas não Fiscais; 
• Receitas Consignadas; 
• Transferências. Consignadas do Estado; 
• Donativos  

 
� Receitas de Capital: 

• Alienação do Patrimônio; 
• Outras Receitas de Capital; 
• Transferência de Capital; 
• Donativos. 

 
A execução de receitas nos últimos três anos, em termos globais, registrou um crescimento na ordem de 
82%, como resultado do aumento das receitas correntes em 95%, e as receitas de capital em 65%. 

O crescimento das receitas próprias (Receitas Fiscais, Receitas não Fiscais e as Receitas Consignadas) 
verificado no período em análise deveu-se ao melhoramento na cobrança do Imposto Predial Autárquico, 
Imposto Pessoal Autárquico e Taxa por Atividade Econômica e das principais taxas municipais, 
nomeadamente, taxa de limpeza, taxas de mercados, publicidade e de estacionamento. 

O quadro a seguir mostra o volume de recursos e de despesas totais que consubstanciam o Orçamento 
do Município para 2013. O envelope de recursos totais programado para 2013 é de 2.408.866 mil MZN, 
dos quais, 770.845 mil MZN representam as receitas próprias do Município, 644.147 mil MZN 
transferências do Estado e 993.874 mil MZN financiamento externo. 
 
TABELA 53 - FINANCIAMENTO GLOBAL DO ORÇAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL 2013  
 

 
Fonte. Orçamento CMM .Exercício Econômico 2013 
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As receitas próprias do Município cobrem na totalidade as despesas correntes e cria-se um superavit 
corrente de 12%. 
 
As despesas totais programadas para o ano de 2013 são de 2.408.866 mil MT, sendo 687.214 mil MT de 
despesas correntes e 1.721.652 mil MT de investimento. Assim, as despesas totais são iguais ao volume 
de recursos totais, ficando assim salvaguardado o princípio de equilíbrio orçamental. 
 
 
4.4.3 Custos de gastos correntes e de investimentos 
 
4.4.3.1 Custos de gastos correntes 
 
Esta componente, ao parecer da equipa técnica, é o aspeto menos desenvolvido desta Proposta do Plano, 
sendo fundamentalmente devida a falta de informações ou a inconsistência das mesmas. 
 
Ressalta-se mais uma vez que a responsabilidade da gestão financeira do Conselho é da Direção de 
Economia e Finanças, dependente do Pelouro de Finanças. Uma das suas funções é a integração das 
necessidades financeiras (investimentos e gasto corrente) dos Pelouros, entre eles do Pelouro da Saúde 
e Ação Social. Anualmente incorporam no plano global o orçamento para investimentos e gasto corrente. 
 
Entretanto, e como já descrito previamente, a maior parte das transferências financeiras em matéria de 
saúde não foram transferidas ainda desde a DCSM ao Pelouro. Os salários dos trabalhadores dos CS 
(geridos desde os HG), das morgues, dos programas de saúde, o orçamento para a realização de 
atividades na rede de cuidados primários e as morgues, o gasto corrente em manutenção de 
infraestruturas, aquisição de bens e serviços, etc. continuam sob responsabilidade da DCSM. 
 
Na rúbrica de gasto corrente o documento de Fundamentação do Cenário Fiscal de Médio Prazo para o 
2013-2015, elaborado aos princípios de 2012 pela DCSM, diferença:  
 

� Salários e remunerações; 
� Bens e serviços; 
� Bens de capital; 
� Investimentos.  

 
Na Proposta de Plano apresentada, os bens de capital (para o Documento do Cenário trata-se da 
aquisição de mobiliário e equipamento) estão considerados como investimentos. O gasto corrente é 
entendido em esta Proposta como o gasto em: 
 

� Remunerações dos trabalhadores; 
� A aquisição de pequenos equipamentos e outros materiais básicos para a prestação de serviços; 
� A manutenção de rotina das infraestruturas, instalações e dos equipamentos; 
� A formação continua do pessoal; 
�  Outras.  

 
Seria interessante poder identificar o gasto corrente anual previsto, para todas as componentes de 
infraestruturas, RHS e equipamentos dos CSs, e a partir de aqui poder estimar os custos nos próximos 10 
anos, como foi realizado para os investimentos, mas não foi possível, já que a informação disponível 
atualmente, disponibilizada pelo CMM, é fundamentada no Balanço de atividades do ano 2012 da DCSM, 
que não está desagregada para o nível de CPS. 
 
Mas com o objetivo de informar sobre a distribuição do orçamento da DCSM, ainda que desde uma 
perspetiva global, e poder ter uma “ideia“ do que poderiam ser os gastos correntes. 
 



Proposta de Plano de Desenvolvimento da Rede Sanitária Primária da Cidade de Maputo  

133 
 

A seguir são apresentadas algumas informações retiradas dos documentos do Cenário Fiscal e do 
Balanço de atividades do ano 2012 da DCSM, por entender que nas diversas rubricas estão incorporados 
os custos derivados da atividade de prestação de CPS.  
 
TABELA 54 - ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO DCSM 2012 
 

 
Fonte: Balanço de atividades do ano 2012 da DCSM. 

 
Para seu funcionamento a DCSM, durante o ano de 2012 recebeu do fundo do Orçamento do Estado 
(OE), um orçamento global de 53.834.402,87Mzn. 
 
O valor total disponível para o Orçamento de Funcionamento foi de 46.777.635,58Mzn, tendo se 
alcançado durante o ano, uma execução global de 86%. A Execução para despesas com o pessoal foi de 
81% e para Bens e Serviços foi de 94% sobre o disponível. 
 
TABELA 55 - ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO DCSM 2012. NÍVEL SECUNDÁRIO 
 

 
Fonte: Balanço de atividades do ano 2012 da DCSM. 

 
Este nível é constituído por 3 Hospitais Gerais. O total disponível cifra em 241.866.596,00Mzn, tendo sido 
gasto um montante de 212.585.186.28Mzn, com uma execução na ordem de 101% sobre o disponível. 
 
 
Custos de investimento da Proposta do Plano  
 
Na parte final de esta secção é apresentada a Proposta do Plano de investimentos com custos nas três 
componentes descritas ao longo de todo o documento: infraestruturas (incluídas instalações), Formação 
de Recursos Humanos (incluída a formação “inicial”), uma parte do funcionamento (incluída a aquisição de 
equipamentos de vulto) da Rede Primária do Município de Maputo para o período 2014-2023. 



TABELA 56 
REDE PRIMÁRIA: RESUMO DAS NECESSIDADES DE INVESTIMENTO IDENTIFICADAS PELAS US, POR DISTRITOS E BIÉNIOS: MZN 

ÀMBITO 
TERRITORIAL 

TIPO DE INVESTIMENTO 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 2022-2023 TOTAL % DISTRITAL 

KAMAVHOTA 

INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES 21.510.937 6.826.555 4.216.380 4.216.380 4.320.628 41.090.880 38,01 

EQUIP. + MOBILIÁRIO + TRANSPORTE 14.993.463 5.360.226 3.011.369 3.011.369 3.159.498 29.535.925 27,32 

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 15.240.875 14.005.050 3.810.219 2.206.177 2.206.177 37.468.497 34,66 

TOTAL DISTRITAL - KAMAVHOTA 51.745.274 26.191.831 11.037.968 9.433.926 9.686.303 108.095.302 100,00 

KAMAXAKENI 

INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES 9.766.445 3.198.679 2.661.188 1.953.289 1.953.289 19.532.890 36,78 

EQUIP. + MOBILIÁRIO + TRANSPORTE 4.466.468 1.282.164 1.282.164 951.070 951.070 8.932.935 16,82 

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 9.840.428 5.557.384 4.316.786 2.464.325 2.464.325 24.643.247 46,40 

TOTAL DISTRITAL - KAMAXAKENI 24.073.341 10.038.226 8.260.138 5.368.684 5.368.684 53.109.072 100,00 

KAMPHFUMO 

INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES 5.889.059 4.553.996 1.883.869 1.883.869 1.883.869 16.094.663 21,29 

EQUIP. + MOBILIÁRIO + TRANSPORTE 13.639.231 9.265.246 3.272.068 3.272.068 3.272.068 32.720.680 43,28 

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.919.161 7.836.033 2.679.313 2.679.313 2.679.313 26.793.133 35,44 

TOTAL DISTRITAL - KAMPHFUMO 30.447.450 21.655.274 7.835.251 7.835.251 7.835.251 75.608.476 100,00 

KAMUBUKWANE 

INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES 11.523.337 3.621.038 2.637.494 2.086.177 2.086.177 21.954.224 29,19 

EQUIP. + MOBILIÁRIO + TRANSPORTE 18.208.306 4.830.040 2.249.531 2.249.531 2.249.531 29.786.940 39,61 

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 11.656.020 4.430.511 3.180.599 2.096.722 2.096.722 23.460.573 31,20 

TOTAL DISTRITAL - KAMUBUKWANE 41.387.663 12.881.588 8.067.624 6.432.431 6.432.431 75.201.737 100,00 

NLHAMBANKULU 

INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES 3.755.391 7.069.397 3.534.698 1.221.949 8.857.549 24.438.985 25,83 

EQUIP. + MOBILIÁRIO + TRANSPORTE 13.218.590 5.287.436 3.965.577 2.643.718 1.473.393 26.588.714 28,10 

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 13.077.630 13.290.279 7.483.661 4.870.266 4.870.266 43.592.101 46,07 

TOTAL DISTRITAL - NLHAMBANKULU 30.051.611 25.647.112 14.983.936 8.735.933 15.201.208 94.619.800 100,00 

 KANYAKA 

INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES 10.440.712 4.616.840 3.409.807 2.308.420 2.308.420 23.084.199 46,72 

EQUIP. + MOBILIÁRIO + TRANSPORTE 9.416.775 3.766.710 1.883.355 1.883.355 1.883.355 18.833.550 38,12 

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3.746.222 1.498.489 749.244 749.244 749.244 7.492.444 15,16 

TOTAL DISTRITAL - KANYAKA 23.603.709 9.882.039 6.042.407 4.941.019 4.941.019 49.410.193 100,00 

KATEMBE 

INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES 5.698.667 8.548.000 4.092.268 4.092.268 2.849.333 25.280.536 39,70 

EQUIP. + MOBILIÁRIO + TRANSPORTE 4.917.787 6.556.283 4.917.787 3.279.291 3.279.291 22.950.439 36,04 

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3.308.117 4.395.863 3.308.117 2.220.371 2.220.371 15.452.839 24,26 

TOTAL DISTRITAL - KATEMBE 13.924.571 19.500.147 12.318.172 9.591.929 8.348.995 63.683.814 100,00 

TOTAL SOLICITADO POR BIÉNIO - MZN 215.233.619 125.796.217 68.545.495 52.339.173 57.813.891 519.728.395   

PERCENTAGEM DO BIÉNIO A RESPEITO DO TOTAL DO 
DECÊNIO 

41,41 24,20 13,19 10,07 11,12 100,00   

POPULAÇÃO ANUAL - MÉDIA DO BIÉNIO  1.233.782 1.265.265 1.296.630 1.328.487 1.360.762 - - 

INVESTIMENTO MÉDIO ANUAL POR HABITANTE - MZN 87,23 49,71 26,43 19,70 21,24 - - 

OBSERVAÇÕES EQUIP.+MOBILIÁRIO+TRANSPORTE = EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO + MEIOS DE TRANSPORTE 

Fonte: FEDERE 2013 
 

 
O custo total previsto para todo o decênio é de 519.728.395 Meticais. A percentagem de custo, dos dois 
primeiros biênios do período 2014-2023, representa o 65,61% do total de custo previsto. 
 
Quanto ao custo do investimento médio por habitante, nas estimativas de população projetada pelo INE 
para cada biênio, observa-se que é maior durante o primeiro biênio (2014-2015) com 87,23 Meticais por 
habitante e ano. Este valor vai diminuindo ao longo do decênio, até atingir o valor de 21,24 Meticais por 
habitante e ano, no ultimo biênio (2022-2023). 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
Neste capitulo são descritas as conclusões e recomendações mais relevantes, as quais serão 
apresentadas na mesma sequência em que foram descritos os capítulos da Proposta do Plano: 
 

� Capitulo 1. Considerações prévias; 
� Capitulo 2. Infraestruturas e instalações; 
� Capitulo 3. Recursos Humanos; 
� Capitulo 4. Funcionamento.  

 
Capítulo 1 - Considerações prévias - Conclusões 
 
Nos últimos anos, Moçambique encontra-se num processo de desconcentração de competências e 
transferência de funções desde os Órgãos Centrais do Estado às autarquias locais, sendo o sector de 
saúde um dos sectores envolvidos.  
 
Desde o mês de fevereiro de 2013 o Conselho Municipal de Maputo encontra-se em um processo de 
transferências em matéria de saúde, desde a DCSM. As competências transferidas são as seguintes: 
 

• Os recursos humanos do Departamento de Saúde Pública e da maioria dos CSs (26), e das três 
morgues;  

• O patrimônio móvel do Departamento de Saúde Pública, dos 26 CSs e das três morgues; 
• O patrimônio imóvel dos 26 CSs a exceção do Depósito de vacinas e do Departamento de 

Saúde Pública e os CS Tribunal e Porto (os quais não pertencem a DSCM);  
• Os recursos financeiros (Orçamento):bens e serviços e Subsídios de Funeral de todos os CSs, 

Morgues e Departamento de Saúde Pública, mais as Despesas de pessoas dos CSs de 
Katembe e Inhaca.  

 
Não foi transferida uma parte fundamental dos recursos financeiros, que continuam sob responsabilidade 
da DCSM. 
 
Teoricamente todo o processo de transferência deveria estar completo até Fevereiro de 2014, após 
serem realizadas diversas avaliações previstas, que foram adiadas por diversos motivos. 
 
Este processo de transferência afeta de forma transversal às três principais componentes de esta 
Proposta de Plano: Infraestruturas, Recursos Humanos e Equipamentos. 
 
Desde o ponto de vista metodológico é fundamental ressaltar que este documento apresentado como 
Plano não é “estritamente” um plano, já que carece de elementos essenciais para ser considerado como 
tal, tais como: objetivos precisos, quantificados e alcançáveis; meios /recursos, necessários para alcançar 
os objetivos; definição dos mecanismos de priorização e das estratégias para atingir os objetivos, assim 
como das modalidades e ferramentas para a monitoria e avaliação. 
 
Por outra parte não se dispõe de informações relevantes sobre elementos de tipo antropológico/ 
sociológico, que caracterizam á população do Município e que seriam fundamentais para o desenho do 
Plano de Desenvolvimento da Rede Sanitária Primaria, aspetos fundamentais já que se trata do desenho 
de um Plano a médio longo-prazo e cujos montantes são de fato muito elevados.  
 
Finalmente, os encontros e seminários não foram concebidos como espaços de tomada de decisões, mas 
serviram para analisar com alguma profundidade certos aspetos da rede. 
 
No entanto, o interesse, a disponibilidade e a implicação do Pelouro de Saúde e Ação Social e 
particularmente da DSMSAS, assim como o processo seguido para a elaboração de este Plano, no qual 
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foi transversal a utilização de metodologias ativo-participativas, foi uma excelente oportunidade para 
refletir sobre a rede atual e futura, aspeto que deve ser potencializada e continuada. Entende-se que esta 
proposta de Plano (junto a outros muitos elementos) pode servir de base para a tomada de decisões, a 
priorização dos elementos chave da estrutura da Rede (existência ou não de Hospitais Distritais, 
reclassificação dos CSs, etc.). 
 
Assim sendo este documento que se apresenta é uma aproximação ao Plano, uma Proposta, que aporta 
informações relevantes e análises de situações diversas, aprofundadas e partilhadas com os diferentes 
intervenientes do processo. Finalmente entende-se que aporta a experiência na utilização de 
metodologias participativas, que contribuirão para a continuação da reflexão e permitirão que o CMM 
disponha de um Plano de Desenvolvimento da Rede Sanitária de Maputo para o decênio 2014-2023. 
 
A principal normativa que regula a caracterização técnica de enunciados funções específicas, critérios e 
mecanismos para a classificação das instituições do SNS de nível primário é o Diploma Ministerial 
127/2012, diploma que continua em vigor “em parte” já que todas as pessoas que participaram na 
elaboração de esta Proposta de Plano consideram está desatualizado. Por exemplo se fala de CS tipo A 
e B, se prestam serviços como COEB , PTAV e outros, a extensão da cidade, etc. 
 
Este aspeto da normativa foi um fator transversal de constrangimento na análise das três componentes 
de esta Proposta do Plano.  
 
No entanto é de salientar que existe una grande sensibilidade sobre a necessidade de revisão urgente da 
normativa atual, como o objetivo de adaptá-la à realidade epidemiológica e socioeconômica do País e a  
política de descentralização, o que implica novas oportunidades de gestão. 
  
A equipa técnica entende que as descrições realizadas nas diversas seções, relativas à situação atual, 
assim como as diversas comparações com os critérios estabelecidos pela normativa, e as necessidades 
para o decênio, que foram seguidas para a elaboração de esta Proposta de Plano oferece uma ótima 
oportunidade para a anterior reflexão são elemento que poderão favorecer o processo. 
  
 As fontes demográficas e cartográficas utilizadas para a elaboração desta Proposta de Plano são 
diferentes às utilizadas para elaboração do Mapa, o que implica discrepâncias e descontinuidades, às 
vezes significativas. 
 
Para a elaboração de esta Proposta de Plano foi utilizada á indicada pelo Pelouro de Saúde e Ação 
Social do CMM, nomeadamente: 
 

� O censo de população de 2007 e as projeções do censo para o período 2007-2023 do INE; 
� A cartografia no INE. 

 
A metodologia e a ferramenta informática de desenvolvimento da rede (FEDERE 9) baseou-se na 
utilizada para o desenho do Plano de Desenvolvimento da Rede de Luanda (Angola), realizando-se 
adaptações substanciais. A equipa técnica considera que o FEDERE, finalmente utilizado para a 
elaboração desta Proposta de Plano, é quantitativa e qualitativamente mais completa, mais potente, 
(permite a geração de maior numero e variedade de tabelas, anexos, etc.), ao mesmo tempo que resulta 
uma ferramenta de fácil utilização e atualização.  
 
 
Capítulo 1 - Considerações prévias - Recomendações 
 
Recomenda-se que o CMM participe de forma ativa nos grupos de trabalho que sejam constituídos para a 
revisao da normativa ( Diploma 127/20012).  
 
Recomenda-se que o Conselho estude a conveniência de acelerar o processo de revisão e atualização 
do Estatuto Orgânico do Pelouro de Saúde e Ação Social, que entre outras vantagens permitira dispor de 
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maiores recursos (Humanos, materiais, financeiros) para cumprir com as funções e competências, que 
foram assumidas. 
 
Disponibilizar um local próprio, independente da DCSM para o funcionamento dos programas de Saúde 
Publica, já que o local atual não dispõe das condições adequadas (espaço, equipamentos, etc.,) para 
prestar o serviço encomendado. 
 
Sempre que sejam utilizadas informações demográficas e cartográficas, acautelar elementos tais como: a 
fonte, o ano, já que ainda sendo todas as informações obtidas de fontes oficiais com frequência 
apresentam discrepâncias significativas que podem implicar erros de vulto nos processos de planificação. 
 
Rever e "oficializar/homologar" quais são as fontes de dados cartográficos e demográficos. Se se decide 
utilizar a cartografia da DSMPUA verificar que é completamente compatível com a informação do INE. 
 
Formação em SIG (preferivelmente livre) de uma ou duas pessoas do CMM. Existem já alguns técnicos  
com conhecimentos básciso sobre o funcionamento do  SIG livre Kosmo, por ter acompanhado à equipa 
técnica que realizou o Mapa. 
 
 
Capítulo 2 - Infraestruturas e instalações – Conclusões 
 
A rede primária de unidades pertencentes ao Sistema/Serviço Nacional de Saúde que se encontra no 
Município de Maputo está constituída por 31 centros de saúde, um dos quais não está em funcionamento, 
nomeadamente o CS de Chiango, que se encontra em estado de completa ruína. 
 
O estado de conservação de todas as unidades sanitárias só deveria requerer manutenção de rotina. 
Somente 10 dos 30 centros de saúde que há em funcionamento se encontram nesta situação. 
 
Não está clara a situação do estado de conservação do CS de Inhagoia nem do CS Nº 2 do Tribunal. 
 
As avaliações do estado físico das infraestruturas e as necessidades sentidas pelos responsáveis das 
unidades indicam que 17 centros de centros de saúde requerem reabilitação ligeira; três requerem 
reabilitação pesada por encontra-se num avançado estado de degradação; e dois devem (incluindo o CS 
de Chiango) devem ser reconstruídos. Como as unidades não têm atribuídas populações de cobertura, é 
impossível dizer quantas pessoas são atendidas em infraestruturas de algum modo deficientes, mas o 
número provavelmente se aproxime ao milhão. 
 
Quanto ao abastecimento de água, os resultados do Mapa Sanitário sugerem que a situação poder-se-ia 
considerar aceitável, mas não foi possível obter informação sobre os caudais de água; a regularidade dos 
serviços no caso de abastecimento a través da rede geral ou da compra; a qualidade da água; ou a 
capacidade de armazenamento. Segundo o levantamento de necessidades sentidas, 23 dos 30 centros 
de saúde declararam que o seu sistema de abastecimento de água sofria deficiências de alguma 
consideração, quer dizer, mais do que poder-se-ia considerar próprio de uma manutenção de rotina. 
 
Quanto ao abastecimento de energia, a grande maioria (28 dos 30 centros de saúde em funcionamento) 
se abastece de energia da rede elétrica geral. As duas unidades que dependem de painéis solares são 
rurais. Não há informação sobre a regularidade do serviço da rede geral ou se a potência contratada ou a 
normalmente disponível são suficientes para cobrir as necessidades das unidades. Um total de 19 dos 30 
centros de saúde do Município considera que as suas instalações são de algum modo deficientes, 
requerendo uma intervenção maior do que poder-se-ia considerar normal numa manutenção de rotina. 
 
Os responsáveis da grande maioria (24 de 30) dos centros de saúde sentem que os seus respetivos 
sistemas de saneamento têm alguma deficiência. Os problemas são de diverso tipo e de diversa 
consideração. Num extremo, algumas unidades (em total 3) solicitam uma revisão de fundo. No outro 
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extremo, algumas unidades parecem só requerer a substituição de algumas peças de louça sanitária. A 
maioria de unidades se encontra numa situação intermédia. 
 
Quase todos os centros de saúde em funcionamento (28 de 30) exprimiram a necessidade de ultrapassar 
as dificuldades e deficiências sentidas a respeito do tratamento de lixo. Na maioria dos casos, as 
demandas das unidades (principalmente as urbanas) poderiam ser satisfeitas com a compra de alguns 
contentores para a recolha seletiva de lixo (lixo comum e lixo sanitário), sempre que as sedes distritais ou 
as autoridades municipais se responsabilizarem da posterior retirada dos contentores. Cabe supor que a 
maioria das unidades dos distritos urbanos está edificada em lugares onde o aterro ou a incineração de 
lixo é impossível ou não recomendável. Este método de dispor do lixo dos centros de saúde requereria, 
pela sua vez, a compra de vários veículos destinados exclusivamente ao transporte do lixo. O sentir geral 
é que não seria necessário um carrinho deste tipo por distrito, senão que se poderia ter um serviço de 
retirada de lixo interdistrital. 
 
Nas zonas rurais solicitam um investimento maior (em meios de incineração e construção de aterros). 
 
No que se refere às instalações para o abastecimento de água e de energia e para o saneamento e o 
tratamento de lixo, não foi possível orçamentar as intervenções identificadas no levantamento de 
necessidades sentidas e se desconhece qual combinação/carteira de investimentos seria a que mais 
benefícios poderia aportar a curto, meio e longo prazo os maiores benefícios. 
 
Segundo o sentir dos responsáveis dos centros de saúde, seria desejável ou necessário ampliar a 
superfície útil das unidades em aproximadamente 3.350 m², o que representa um acréscimo de um 20% 
relativo à superfície atual das unidades que solicitaram a ampliação.  
 
Comparando as ampliações solicitadas com a superfície atual de cada uma das unidades, se poderá ver 
que as mudanças mais significativas afetariam aos pequenos centros de saúde dos distritos de Kanyaka 
e Katembe. 
 
Quanto aos usos que teriam os novos espaços, estes são bastante variados, mas, a criação ou 
ampliação de os gabinetes médicos/ de consulta é o destino mais comum. 
 
No levantamento de necessidades sentidas, nenhuma unidade sanitária propus realizar alguma 
intervenção de remodelação, embora, as vezes, aconteça que algumas das descrições das ampliações 
poder-se-iam interpretar como atuações de remodelação. 
 
Nenhuma unidade solicitou obras de remodelação destinadas a melhorar a acessibilidade física das 
pessoas com dificuldades para se deslocar. 
 
A reestruturação das unidades sanitárias poderia ser um assunto importante a curto ou meio prazo como 
parte do processo de implantação deste Plano, mas, novamente, para evitar que semelhantes esforços 
não se tornem em meros exercícios especulativos previamente haveria que assegurar que se têm todas 
as ferramentas de análises precisas para acometer tal trabalho. 
 
Tomando como valores de referência os limites máximos aplicáveis estabelecidos pelo o diploma 
ministerial 127/2002, o número de centros de saúde atualmente existente é suficiente para cobrir as 
necessidades da população até 2023, tanto em termos de disponibilidade (suficiente para cobrir os 
número de habitantes) como em termos de acessibilidade geográfica (nenhuma ponto urbano dista mais 
de 4 Km de um CS e nenhum ponto rural está a mais de 8 Km), sempre que se reconstruir e pôr em 
funcionamento o CS de Chiango. 
 
Porem, de se tomar os valores mínimos que fixa a normativa para estabelecer de disponibilidade e 
acessibilidade dos centros de saúde, os resultados são muito menos favoráveis. Em termos da população 
que os centros de saúde teoricamente poderiam abranger, o número atual de unidades sanitárias 
primárias deixaria sem cobrir até aproximadamente 631.000 habitantes no ano 2023. Em termos 
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acessibilidade, novamente, os resultados dependem do método utilizado para fazer o cálculo. Utilizando 
um raio teórico de 1 Km para efetuar o cálculo seriam necessários 105,36 centros de saúde em todo o 
município de Maputo; 51,57 no conjunto dos distritos urbanos; 14,64 em Kanyaka; e 39,15 em Katembe. 
Mas, este critério não toma em conta a forma do território nem o grau de dispersão das unidades 
existentes. Assim, utilizando uma quadrícula de quadrados de 1.41 Km (o que significaria que 1 Km seria 
a distância máxima que qualquer pessoa teria que se deslocar para chegar a um CS) o número de 
unidades primárias que deveria ter o Município seria de 118 no conjunto dos 5 distritos urbanos (mas de 
ser considerados os distritos individualmente); 47 em Kanyaka e 96 em Katembe. Em termos percentuais, 
os graus de "cobertura" das 31 unidades primárias existentes seria de 21,19%, 6.38% e 3,12% 
respetivamente. 
 
 
Capítulo 2 - Infraestruturas e instalações – Recomendações 
 
Todas as possíveis recomendações estão sujeitas a um a importantíssima limitação, nomeadamente que 
não foi possível realizar nenhuma análise de custo-benefício da qualquer combinatória de possíveis 
intervenções. A equipa técnica externa considera que identificar uma necessidade não signifique que se 
torne automaticamente numa intervenção prioritária ou mesmo uma intervenção que se deveria acometer 
no meio ou longo prazo (antes de concluir o decênio coberto pela Proposta de Plano).  
 
Tendo em conta esta limitação, no âmbito das infraestruturas haveria duas recomendações que parecem 
destacar sobre todas as demais: 
 
• Reconstruir do CS de Chiango. Encontra-se em estado de ruína. Deixa uma parte considerável do 

bairro de Albazine sem nenhuma cobertura. É a única parte do Município sem cobertura sanitária; 
• Garantir a recuperação total de todos os centros de saúde tutelados pelo Conselho para que estejam 

em perfeitas condições físicas para oferecer o leque de serviços estabelecido pela normativa. 
 
Num segundo nível, mas certamente vinculado à consecução do segundo dos anteriores objetivos, se 
recomenda que o Conselho estude a necessidade ou conveniência de: 
 

• Acometer, de forma prioritária, a reabilitação do CS de Inhagoia (de se confirmar que está num 
péssimo estado de conservação); do CS 1 de Maio; e do CS Nº 2 do Tribunal, de se confirmar 
que a sua reabilitação será responsabilidade do Conselho.  

 
• Instar à DSCM no sentido de acometer a reabilitação prioritária do CS de Chamanculo ou, se o 

Conselho tiver meios para fazê-lo, instar a sua transferência à Autarquia. 

 
• Decidir critérios para priorizar a alocação de recursos e, assim, as possíveis intervenções. 

Recomenda-se que o processo de análise prévia e decisão seja amplo e ativamente 
participativo. 

 
• Decidir indicadores e um sistema de notificação/informação/gestão para supervisar, monitorar e 

avaliar os possíveis progressos e retrocessos na disponibilidade e acessibilidade das unidades 
sanitárias, assim como o estado de conservação das mesmas, tanto no que se refere às 
infraestruturas propriamente ditas como às instalações para o abastecimento de água e de 
energia, de saneamento e de tratamento de lixo. 

 
• Esclarecer os seus compromissos como os donos das duas unidades sanitárias que não são da 

sua propriedade - CS do Porto e CS Nº 2 Tribunal - a respeito da manutenção de rotina da 
infraestrutura e, em especial, a respeito de qualquer obra de reabilitação, ligeira ou pesada, que 
puder necessitar a unidade sanitária.  
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• Esclarecer quem é o proprietário e quem é o responsável da gestão do CS de Maxaquene-

Anexo. 
• Documentar e, caso for pertinente, esclarecer todos os aspetos ligados à propriedade legal das 

unidades sanitárias sob a sua competência. 
 

• Garantir um sistema de manutenção de rotina adequado para as infraestruturas como forma a 
evitar degradações posteriores. 
 

• Facilitar, na medida do possível, do processo de revisão da atual normativa (Diploma 1272002) e 
participar de forma ativa nos grupos de trabalho que sejam constituídos para o efeito. 

 
• Revisar e melhorar a qualidade dos dados utilizados para calcular os preços de manutenção, 

reabilitação e reconstrução das infraestruturas. Os cálculos atuais estão baseados na média de 
uma pequeníssima amostra de possíveis preços. 

 
• Analisar junto com a DSCM o custo-benefício de criar uma rede de hospitais distritais e, pela sua 

vez, estudar o custo-benefício de reclassificar certo número de centros de saúde. 
 

• Por ultimo, se o Hospital de Infulene e o Hospital Central de Maputo vão continuar prestando 
CPS, se podiam considerar estes espaços como CSS e incorporar na rede atual e sob 
responsabilidade do CMM. Si aceitamos uma visão mais global de que um CS é “um espaço 
físico e funcional onde uma equipa de profissionais de saúde presta cuidados de saúde 
primários a uma determinada população”, o fato de que estes CSs estejam localizados em 
edifícios da rede quaternária não deveria constituir problema. As morgues também são 
entidades diferenciadas dentro de USS de outro nível Esta perspetiva poderia dar, 
provavelmente lugar a uma visão mais clara e uma planificação mais coerente. 

 
 
Capítulo 3 - Recursos Humanos – Conclusões 
 
Não foi possível determinar o número total de trabalhadores do nível primário, já que uma parte da gestão 
dos mesmos continua sendo responsabilidade da DCSM. Depois de pesquisar e encontrar divergências 
nas distintas fontes decidiu-se utilizar o dos RHS transferidos desde a DCSM ao CMM, fornecido pela 
DSMSAS. 
 
O número total de trabalhadores transferidos foi de 799 trabalhadores dos 7 distritos sanitários, aos que 
devem ser somados 14 trabalhadores dos programas de Saúde Pública, e 28 das três morgues da 
Cidade. 
 
Do total de trabalhadores, 39% são pessoal não sanitário e 61% sanitário. Entre os trabalhadores 
sanitários (61%), 33% tem formação básica, 19, 90% tem formação média e unicamente o 3,88% tem 
formação superior. 
 
Em relação ao indicador universalmente utilizado (OMS) de rácio de pessoal/ população por 1.000 
habitantes, pode observar-se que, apesar de que a Província e a Cidade de Maputo apresentem rácios 
para a maior parte dos tipos de profissionais, superiores á media nacional, a realidade é que o Município 
de Maputo está muito distante de atingir o valor mínimo de 23 profissionais por cada 10.000 habitantes( 
incluindo apenas médicos, enfermeiras e parteiras ou enfermeiras de SMI), recomendado pela OMS,  
para atingir as taxas de cobertura adequadas para as intervenções chave de prestar cuidados primários 
de saúde, prioritários no âmbito dos cuidados. 
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O número de profissionais dedicados aos CPS (incluindo apenas médicos, enfermeiros e parteiras) 
transferidos ao CMM é de 166, que em nível de rácio supõe 1,35 /10.000 habitantes. Se se incluem na 
categoria de médicos aos agentes e técnicos de medicina que realizam consultas de triagem e outras, o 
total de trabalhadores ascende a 296 e a rácio é de 2,4 por 10.000 habitantes, rácios significativamente 
inferiores aos indicados pela OMS, o que implica que no Município de Maputo existe uma carência critica 
de Profissionais Sanitários.  
 
O sentir geral dos responsáveis dos distritos e dos CSs é que “falta pessoal em todas as categorias, não 
somente profissionais, mas também de trabalhadores não sanitários (serventes, guardas, limpeza, etc.)”. 
Por uma parte o número atual é insuficiente para cobrir as necessidades dos CSs, e por outra parece que 
em uma proporção importante o pessoal auxiliar ou de apoio estava constituído por pessoas de mais 
idades, com algum tipo de doença e com algumas dificuldades para realizar o trabalho. 
 
Não foi conseguida informação precisa e documentada sobre as condições de trabalho dos profissionais 
sanitários do Município, no entanto a documentação consultada, e as reflexões realizadas com os 
profissionais durante os seminários, assinalaram vários fatores, que foram apresentados na 
correspondente secção. Todos estes fatores poderiam ser resumidos em que “há um sentir geral de que 
as condições de trabalho atuais são inadequadas e contribuem para a insatisfação e desmotivação do 
pessoal de saúde é um inadequado atendimento aos doentes e a consequente insatisfação destes”. 
 
Um aspeto a destacar pela sua relevância é o sentir geral de total desacordo com a informação  contida 
no Mapa relativa a escassa produtividade dos profissionais. Eles consideram que as formas em que é 
medida a mesma não contempla todas as atividades e tarefas que são realizadas nos CSs, tais como 
preenchimento de documentos, gestão, reuniões, etc.  
 
Apesar de que a lei obriga a realizar a avaliação, do desempenho de todos os trabalhadores da função 
publica, e que desde o ano 2010 o MISAU dispõe de um instrumento específico, adaptado para a 
avaliação, a realidade é que esta não se realiza de forma sistemática, como indica a normativa. Os dois 
principais motivos alegados foram: por um lado resulta difícil e complexa e por outro existe de fato pouca 
“sensibilidade” sobre o tema, não parece que esteja integrada ou interiorizada nos processos de gestão 
aos diferentes níveis. 
 
Quanto ás necessidades de pessoal de saúde  já foram analisadas na correspondente seção as diversas 
perspetivas utilizadas para a identificação do número e categorias de profissionais sanitários. Para a 
elaboração de esta Proposta de Plano foi seguido o critério de identificar as necessidades de sentidas ou 
percebidas pelos responsáveis dos CSs e dos Distritos. 
 
Ressaltar apenas que, as necessidades identificadas, foram exclusivamente para o pessoal sanitário, 
porque este tipo de pessoal deve ser formado, e a formação implica custos, e, portanto, na perspetiva de 
esta Proposta de Plano é considerado um custo de investimento. Neste sentido os responsáveis dos CSs 
e dos distritos municipais, consideram que para prestar serviços e cuidados de qualidade á população do 
Município de Maputo, durante o próximo decênio, consideram que deveriam existir os seguintes 
profissionais: 

� Um total de 61 médicos gerais mais e 22 especialistas para a cobertura da rede primaria e um 
total de 62 médicos gerais mais e 70 especialistas para cobertura a da rede secundária; 

� Um total de 1145 profissionais de diferentes categorias com formação média e superior, pelo que 
deveria ser aumentado um total de 655 profissionais de diferentes categorias, o que implica um 
57%. (exceto médicos); 

� Um total de 828 profissionais de diferentes categorias deveriam ser formados nos níveis médios 
e superiores (exceto médicos)  

 
A principal instituição de formação de quadros de saúde da Cidade é o Instituto de Ciências de Saúde de 
Maputo. Esta instituição previa formar entre os anos 2011-2015 um total de 1851 quadros, 
fundamentalmente de nível médio (inicial y promoção) e médio especializado. A projeção de graduados 
prevista no Plano de Formação Acelerado para o período 2013– 2015 é de 600 formandos. A capacidade 
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das instituições de formação da Cidade de Maputo pode aumentar de forma significativa nos próximos 
anos, sempre que, segundo previsto, até o ano 2016, Maputo contará com três Instituições de formação 
em saúde, duas mais das que existem atualmente. 
 
 
Capítulo 3 - Recursos Humanos – ~Recomendações 
 
Garantir o número de trabalhadores sanitários e não sanitários suficientes e com competências 
adequadas para prestar cuidados de saúde diferenciados de saúde a toda a população e em todas as 
etapas do ciclo da vida, potenciando o autocuidado, o que implica aumentar significativamente o número 
atual até atingir a meta proposta pela OMS de um rácio de 23 trabalhadores de saúde (apenas, médicos, 
enfermeiros, enfermeiros de SMI) por 10.000 habitantes. 
 
Melhorar a formação dos trabalhadores sanitários, apostando por elevar o nível de formação/qualificação 
especifica, que permita alterar nos próximos 10 anos a atual distribuição por níveis de formação (de 33% 
de trabalhadores com formação básica), acrescentando o numero e percentagens de profissionais com 
formação média e superior. 
 
Quanto a melhorar as condições de trabalho, a equipa técnica entende que existe um conjunto de fatores 
de caráter estrutural que ultrapassam as competências do âmbito de este Plano. No entanto considera-se 
que aspetos tais como: a melhoria das condições das infraestruturas e equipamentos, o aumento do 
número, da qualificação e da redistribuição dos RHS, assim como outros aspetos de caráter organizativo 
e de gestão dos CSs, que poderão contribuir a melhorar a “perceção“ atual de trabalhar em inadequadas 
condições. 
 
Neste sentido tornam-se imprescindíveis os seguintes aspetos: 
 

� Incentivar a participação dos trabalhadores do sector, nos processos de reflexão que 
acompanhem as fases de planificação e programação; 

�  Desenhar uma estratégia de formação contínua, que responda tanto às necessidades do 
Sistema, como as necessidades sentidas dos profissionais, dando prioridade às formações que 
estejam relacionadas com um atendimento humanizado e diferenciado, de qualidade e eficiente 
Desde esta perspetiva a formação organizacional deve ser transversal a todos os processos 
formativos. 

 
Recomenda-se que o CMM participe de forma ativa nos grupos de trabalho que sejam constituídos para a 
revisao da normativa ( Diploma 127/20012).  
 
 
Capítulo 3 - Funcionamento – Conclusões 
 
Como já indicado em as varias seções de este documento e, nomeadamente nas conclusões,  a situação 
parcial de transferências ao CMM e outros aspetos organizativos do Pelouro de Saúde e Ação Social, 
implica a existências de múltiplas subordinações/dependências /interdependências, que fazem 
desnecessariamente complexo o funcionamento da rede de CPS. 
 
Destacam-se apenas alguns elementos: 
 

� Apesar de que o Acordo de Transferência salienta a importância das Direções Distritais de 
Saúde, na realidade estás ainda não existem “formalmente”, como “Unidades Orgânicas” no 
Município de Maputo, mas existem como “estrutura” ou categoria conceitual. Atualmente um/uma 
médico, responsável do CS de maior nível do distrito, assume algumas responsabilidades como 
diretor distrital, sem nomeação oficial, nem definições claras das funções, nem recursos (espaço 
físico, suficientemente apoio de RH, equipamentos, etc.) para o exercício das suas funções; 
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� A referência e contra referência entre os diferentes níveis do Sistema, não funcionam 
devidamente Todas as leituras analisadas, assim como as pessoas com as quais foi tratado o 
tema, coincidem em assinalar que, apesar das indicações das normativas, que são conhecidas 
pelos profissionais, na pratica o sistema de referência não sempre funciona com base nas 
normativas, sendo por tanto pouco funcional e frequentemente os utentes/doentes acedem ao 
Sistema em qualquer dos níveis de atenção; 

� A Gestão de medicamentos torna-se complexa, devido entres outros aspetos à dependência dos 
HG, para a distribuição dos Kits e às dificuldades de transportes. 

 
Quanto à componente de gestão, a equipa técnica, após ter aprofundado neste tema durantes os dois os 
dois seminários considera que não parecem estar suficientemente sistematizadas as diferenças entre  os 
conceitos e processos de: Direção. Gestão e Administração para a tomada de decisões, assim como os 
dados ou informações necessárias em para a mesma. Atualmente se opta por contratar gestores com 
formação e experiência específica em esta área o que resulta complexo e custoso.  
  
Como oportunidade deve ser salientada a importância, a sensibilização, de todos os participantes dos 
seminários e da Direção, sobre as dificuldades atuais da gestão e a necessidade de priorizar este aspeto 
do Sistema, refletindo e desenhando mecanismos para a melhora. 
 
As evidencias indicam que o Conselho está numa fase muito incipiente de definir quais modelos de 
direção, gestão e administração quer seguir em todo o relacionado com o funcionamento da rede 
primária. Sem tais modelos é quase impossível dizer como deveria ser o modelo de SIS, já que este é um 
subproduto dos processos anteriores. 
 
Quanto ao SIS, indicar que o núcleo central do sistema para o nível primário é “módulo básico”, 
atualmente em revisão. Ao parecer da equipa técnica, a versão atual (e corre-se o risco que a nova, 
bastante avançada) é uma base de dados, importante, más não uma ferramenta procedimental para a 
gestão. 
 
Os serviços prestados, como não poderia ser de outra forma, estão condicionados pela situação das 
infraestruturas, os RHS e os equipamentos existentes. 
 
Para identificação dos serviços prestados foram utilizadas as seguintes informações: Mapa, e o 
levantamento de necessidades identificadas pelos responsáveis dos CSS e dos Distritos. 
 
A Normativa estabelece os serviços que devem ser prestados, e algumas cargas tipo ou equipamentos 
necessários, mas não de todos. 
 
Nesta proposta de Plano foram contemplados alguns dos equipamentos que documentos internacionais, 
e nacionais consideram como indicadores de recurso, que são: camas, salas de partos e outros 
equipamentos (laboratórios, transporte, mobiliário, etc. 
 

� Quanto às camas: 
 

o Não existe um indicador ótimo da disponibilidade de camas, embora sejam geralmente 
aceite o valor de uma cama por cada 1,000 habitantes como o mínimo aceitável. Em 
termos de rácio de total de camas por habitante, o Mapa considera que no caso da rede 
primária e secundária de Maputo, a disponibilidade quase atinge este valor (950/0); 

o Com base na normativa atual, as camas existentes são suficientes, não sendo 
necessário atualmente, nem no futuro, aumentar o número de camas; 

o Com base nas necessidades identificadas no levantamento dos CSs, seria necessário 
comprar um total de 263 camas de diferentes tipos e 47 marquesas. 

 
� Quanto às salas de partos: 
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o Não existe um indicador ótimo da disponibilidade de camas de maternidade. A OMS utiliza o 
indicador de camas por 1000 mulheres grávidas, considerando que a meta a atingir seria a 
rácio de cama por cada 1000 mulheres grávidas; 
 

o Tendo em conta a normativa atual e utilizando critério de populações máximas,  a 
atual rede de sala de partos cobre perfeitamente, á população do Município de 
Maputo, no ano 2014 e cobriria de igual forma no ano 20023, pelo que não seriam 
necessárias mais salas de parto; 

o Tendo em conta a normativa atual e utilizando critério de populações mínimas, a 
atual rede de sala de partos já não cobriria á população projetada para o Município 
de Maputo no ano 2023, pelo que seriam necessárias mais salas de partos; 

o Tendo em conta a normativa atual e utilizando critério de populações médias, a 
atual rede de sala de partos cobriria á população projetada para o Município de 
Maputo no ano 2023, pelo que não seriam necessárias mais salas de parto. 

 
Da descrição anterior se deduz também a necessidade de revisão da atual normativa. 

 
� Quanto aos outros equipamentos: 
 

o A Normativa não estabelece todos os equipamentos necessários para os CSs; 
o Foram identificados um conjunto de equipamentos básicos que todos os CSs de 

qualquer nível deveriam ter: ecográficos básicos, equipo de para analítica básica, 
microscópios básico , autoclaves meios de transporte equipamento informático, de 
gabinetes e de escritório, que foram apresentadas em diversa tabelas do texto de esta 
Proposta; 

o Uma alternativa para maximizar a eficiência dos serviços e dos equipamentos, poderia 
ser a criação de “espaços”, “locais” ou “sedes” interdistritais, que possam agrupar os 
serviços e equipamentos de vários distritos e atender à população dos vários distritos 
ou de fora dos mesmos; 

o São necessários um conjunto importante de equipamentos que se apresentam nas 
tabelas seguintes, foram identificadas, pelos responsáveis das USs e dos Distritos 
durante o levantamento realizado nas mesmas, tendo por base as anteriores 
perspetivas,  

 
Quanto aos custos de formação de novos quadros o montante ascende à 178.902.835 MZN. 
 
Quanto ao gasto corrente, no momento atual não se dispõe de informação como para apresentar nem 
analises atuais, nem propostas de futuro, já que como descrito em todas as seções anteriores, 
atualmente toda a componente financeira derivada da gestão do nível primários (salário, manutenção, 
etc.) está sob responsabilidade da DCSM. Anualmente a DCSM elabora um balanço anual, qual está 
descriminada a informação econômica dos custos de gasto corrente. 
 
Tal e como descrito nos anteriores componentes da Proposta do Plano (infraestruturas, RHS,) o processo 
de reflexão seguido para a elaboração de este Plano foi também uma grande oportunidade para refletir 
sobre a componente do funcionamento dos serviços. 
 
Um aspeto transversal a toda a Proposta relacionado com a alocação de recursos é que 
independentemente de que tecnicamente o critério mais aconselhável para a alocação de recursos (de 
todo tipo) por distritos, seria o da população residente no Distrito, os responsáveis da tomada de decisões 
devem ser conscientes de que a equação é muito mais complexa si se pretende uma distribuição 
equitativa. 
 
O CMM não dispõe de um Plano de Investimento Público(PIP). O Plano de Investimento é um elemento 
essencial para o desenho de Plano da Rede, já que indica as “diretrizes” do investimento para períodos 
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concretos (por exemplo 10 anos) pelo que, desde uma perspetiva metodológica, a ausência de um Plano 
Financeiro dificulta, em realidade torna impossível, a Elaboração de um Plano para 10 anos. 
 
No entanto o montante total de esta Proposta de Plano de Desenvolvimento da Rede Primaria do 
Município de Maputo, baseado nas necessidades identificadas, e nos constrangimentos analisados,  
ascende à 519.728.395 Meticais. 
 
Como conclusão final, a equipa técnica gostaria destacar que, afortunadamente o CMM conta com um 
pessoal suficientemente competente e particularmente empenhado em realizar um bom trabalho, muitas 
das vezes em condições complicadas, e que podem avançar com o desenvolvimento da Rede Sanitária 
dos Cuidados Primários de Saúde do próximo decênio, mas são necessários fundos para avançar e 
existe a certeza de que o CMM fará todos os esforços ao seu alcance para que os fundos possam ser 
disponibilizados. 
 
 
Capítulo 3 - Funcionamento – Recomendações 
 
Recomenda-se que o CMM participe de forma ativa nos grupos de trabalho que sejam constituídos para a 
revisao da normativa ( Diploma 127/20012).  
 
Analisar o papel dos Distritos na prestação de serviços de saúde a população. Definir e regulamentar as 
funções e competências, fortalecendo ou reforçando este nível. 
 
Dotar os CSs de RHS e equipamentos suficientes para prestar cuidados de saúde de qualidade e dispor 
de mecanismos que permitam conhecer que está passando e como se está (o não se está) 
corrigindo/resolvendo. Este último aspeto implica optar por modelos de direção, gestão e administração.  
 
Garantir mecanismos que permitam realizar de forma adequada a manutenção de rotina dos 
equipamentos, evitando assim a degradação e inutilizarão dos mesmos. 
 
Devem ser constituídas equipas de manutenção de equipamentos por distritos ou interdistritais, ou 
reforçar significativamente as equipas municipais, que tenham capacidade e disponibilidade (são 
fundamentais os médios de transporte) de responder em forma e tempo útil ás necessidades dos CSs. 
 
Aprofundar na reflexão da criação de ferramentas de gestão a todos os níveis que incorporem o 
protocolos ou procedimentos baseados nas diferentes competências que tem ou deveriam ter os 
responsáveis da organização dos serviços (direção, gestão administração). Estas ferramentas de gestão 
devem incorporar todas as fases do processo, desde a identificação das necessidades, até o rendimento 
de contas, incluindo a gestão das infraestruturas.  
 
Atualmente se opta por contratar gestores com formação e experiência especifica na área de gestão, o 
que às vezes resulta complexo e custoso. Seria possível refletir sobre outras alternativas, como criar 
ferramentas de gestão “simples” que permitam atingir os mesmos resultados e que realizar as tarefas de 
gestão com pessoal não necessariamente com formação especifica e alta experiência. 
 



 
TABELA 57 

INDICADORES DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS NA REDE PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE MAPUTO - COMPARATIVA ENTRE 2013 E 2023 

TIPO DE INDICADOR INDICADOR 
SITUAÇÃO 

2013 
OBJETIVOS 

2023 

DEMOGRAFIA E SUPERFÍCIE 

POPULAÇÃO - Nº DE HABITANTES 1.209.992 1.368.761 

POPULAÇÃO - Nº MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) 240.788 272.383 

SUPERFÍCIE DA CIDADE DE MAPUTO - DISTRITOS URBANOS E RURAIS - KM² 331 331 

CAMAS 

Nº DE CAMAS GERAIS 350 ? 

Nº DE CAMAS DE MATERNIDADE 192 ? 

Nº DE CAMAS GERAIS POR 1000 HABITANTES 0,29 ? 

Nº DE CAMAS DE MATERNIDADE POR 1000 MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) 0,80 ? 

RECURSOS HUMANOS 

Nº DE MÉDICOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS 32 ? 

Nº DE TÉCNICOS SANITÁRIOS (INCLUINDO MÉDICOS) 591 ? 

Nº DE HABITANTES POR MÉDICO 0,03 ? 

Nº DE HABITANTES POR TÉCNICO SANITÁRIO 0,49 ? 

UNIDADES SANITÁRIAS 

Nº DE CENTROS DE SAÚDE EM FUNCIONAMENTO 30 ? 

Nº DE CENTROS DE SAÚDE EM FUNCIONAMENTO COM MATERNIDADE/SALA DE PARTOS 10 ? 

Nº DE HABITANTES POR CENTRO DE SAÚDE EM FUNCIONAMENTO 40.333 ? 

Nº DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL POR CENTRO DE SAÚDE COM MATERNIDADE EM 
FUNCIONAMENTO 

24.079 ? 

RÁIOS TEÓRICOS - 
√(SUPERFÍCIE/π/Nº US) 

CENTROS DE SAÚDE EM FUNCIONAMENTO 1,87 ? 

CENTROS DE SAÚDE COM MATERNIDADE EM FUNCIONAMENTO 3,25 ? 

OBSERVAÇÕES 
A utilização dos rádios teóricos em espaços discontinuos não é indicado. Tal é o caso do território da Cidade de Maputo, onde 
existem discontinuidades entre, por uma parte, os 5 distritos urbanos, e, por outra o distrito de Kanyaka e o distrito de Katembe, 
ambos separados por corpos de água  - Incluem-se todos os centros de saúde, transferidos ou não 

Fonte: FEDERE 2013 



 
TABELA 58 

INDICADORES DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS NA REDE PRIMÁRIA, POR DISTRITOS - SITUAÇÃO EM 2013 

INDICADOR DE DISPONIBILIDADE KAMAVHOTA KAMAXAKENI KAMPHFUMO KAMUBUKWANE NLHAMBANKULU 
CONJUNTO 

DOS DISTRITOS 
URBANOS 

KANYAKA KATEMBE 

POPULAÇÃO - Nº DE HABITANTES 335.544 231.802 110.827 345.574 159.134 1.182.881 5.542 21.569 

POPULAÇÃO - Nº MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) 66.773 46.129 22.055 68.769 31.668 235.393 1.103 4.292 

SUPERFÍCIE - KM² 72 13 16 53 8 162 46 123 

Nº DE CAMAS GERAIS 59 67 65 45 73 309 16 25 

Nº DE CAMAS DE MATERNIDADE 59 35 0 60 17 171 9 12 

Nº DE CAMAS GERAIS POR 1000 HABITANTES 0,18 0,29 0,59 0,13 0,46 1,64 2,89 1,16 

Nº DE CAMAS DE MATERNIDADE POR 1000 MIF 0,88 0,76 - 0,87 0,54 0,73 8,16 2,80 

Nº DE MÉDICOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS 4 4 10 5 6 29 1 2 

Nº DE TÉCNICOS SANITÁRIOS 120 80 152 104 100 556 11 24 

Nº DE HABITANTES POR MÉDICO 83.886 57.951 11.083 69.115 26.522 40.789 5.542 10.785 

Nº DE HABITANTES POR TÉCNICO SANITÁRIO 2.796 2.898 729 3.323 1.591 2.127 504 899 

Nº DE CENTROS DE SAÚDE EM FUNCIONAMENTO 6 2 7 5 4 24 3 3 

Nº DE CENTROS DE SAÚDE COM SALA DE PARTOS EM FUNC. 3 1 0 1 3 8 1 1 

Nº DE HABITANTES POR CENTRO DE SAÚDE  55.924 115.901 15.832 69.115 39.784 49.287 1.847 7.190 

Nº DE MIF POR C COM S. DE PARTOS EM FUNCIONAMENTO 22.258 46.129 - 68.769 10.556 29.424 1.103 4.292 

RÁIO TEÓRICO KM - CENTROS DE SAÚDE  1,95 1,44 0,85 1,84 0,80 1,47 2,21 3,61 

RÁIO TEÓRICO KM - CS COM MATERNIDADE/S. DE PARTOS 2,76 2,03 - 4,11 0,92 2,54 3,83 6,26 

OBSERVAÇÕES   

Fonte: FEDERE 2013 
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