
ABORDAGEM DE ANALISES E MELHORIAS DE SISTEMAS PARA OPTIMIZAR OS CUIDADOS DA 

HIPERTENSÃO
Onei Ouetela1, Ana Olga Mucumbe3, Joana Coutinho4, Amido Charama4,Maxinel Jeremias4, Leonel Andela5, Rodrigues Antonio5, Filipe Murgorgo7,

Isaias Ramiro4, e Sara Gimbel1,8.

1 Departamento de Saúde Global, Universidade de Washington. 2MiHer,3Instituto Nacional de Saúde, 4Health Alliance International;  5Hospital Central da Beira;  6Direcção Provincial de Saúde de Manica;  7Hospital Provincial 

de Chimoio; 8Departamento de Enfermagem para Criança, Família e Saúde Pública, Universidade de Washington;

INTRODUÇÃO: Em Moçambique, estima-se que 40% população adulta seja hipertensa e que apenas 3% 

destes tenham a hipertensão controlada. 

A aplicação de diretrizes para o manejo eficaz da Hipertensão Arterial( HTA) é limitada devido a desafios 

relacionados com a prontidão dos serviços, motivação variável dos profissionais de saúde e deficiente 

integração dos serviços de hipertensão arterial com outras doenças crônicas. Desde Setembro de 2019, a 

Abordagem de Análise e Melhoria de Sistemas está sendo implementada em 16 unidades sanitárias (8 de 

intervenção e 8 de controle) em Manica e Sofala, como parte de um estudo para descrever o processo de 

implementação desta estratégia, avaliar sua eficácia em aumentar a proporção de pacientes com HTA 

controlada, e de apurar os determinantes de sucesso no seu uso. Este resumo debruça-se sobre a 

descrição do processo de implementação. 

RESULTADOS: 20 rondas mensais de implementação da estratégia 

planificadas. As intervenções testadas incidem principalmente sobre, em 

ordem de frequência, reorganização de serviços, qualidade de dados, 

educação de pacientes e interação entre os trabalhadores. As componentes 

do estudo (Mapeamento de Fluxo, Análise da Cascata de Cuidados, Encontros 

de Planificação e Ciclos de melhoria de qualidade) são vistas como úteis e 

fácies de implementar. 

Os principais desafios para implementação incluem alta rotatividade do 

pessoal da US, levando a deficiências no manejo clínico dos pacientes e na 

colheita de dados, e fraca aderência às consultas de seguimento por parte de 

pacientes inseridos na dispensa trimestral dos modelos diferenciados de 

tratamento para HIV.

CONCLUSÃO: A implementação da estratégia SAIA-HTA decorre conforme o 

calendário planificado, permite identificar problemas e testar soluções para 

melhorar a prestação de cuidados para HTA e é bem aceite pelas US.
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MÉTODO: Orientado por um guião de avaliação, foi realizada a observação direta da implementação do

estudo em 4 (2 em cada província) US de intervenção por equipas constituídas por membros da equipa

de estudo e assessores técnicos. Seguiu-se a discussão em grupo focal com trabalhadores em cada US.

Os achados foram consolidados em uma oficina de trabalho entre as equipas de avaliadores. Realizou-se

também uma revisão da documentação do estudo
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