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1. CSM (ex-HAI); 2. CIOB; 3. UNICEF

As iniciativas de mentoria para melhoria
de qualidade dos serviços contribuem e

são altamente relevantes para as

estratégias adoptadas pelo Ministério da

Saúde em Moçambique (MISAU).
O UNICEF em parceria com o MISAU

implementou um programa de mentoria

dirigido as enfermeiras de Saúde Materno

Infantil da província de Zambézia entre
2017-2019.

Como forma de avaliar o sucesso ou não

desta actividade, foi realizado este estudo
observacional para auferir a prontidão

para oferta de serviços de Saúde Materna

e Infantil nas 22 US da Província da

Zambézia.
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METODOLOGIA

Estudo transversal observacional em
série de 3 fases: linha de base (antes da
mentoria), linha intermédia (6 meses
após início mentoria) e linha final (12
meses após início da mentoria). Foram
visitadas 22 US's de Cuidados de Saúde
Primários commaternidade e observada
a prontidão da US de prover serviços de
saúde materno-infantil. Foi usada a
observação para auferir a prontidão das
US em prestar melhores cuidados de
Saúde nos seriviços de SMI.8

Mapa da Província da Zambézia com US  marcadas em Azul

RESULTADOS

Houve um ligeiro aumento de alocação dos recursos humanos, com
maior destaque para as ESMI do nível médio e redução das do nível
básico pese embora haja distribuição desigual dos mesmos.

Das 78 ESMI existentes apenas (56.4%) estavam presentes na US no
momento da avaliação na primeira ronda e das 90, 70% estiveram
presentes e das 84 existentes (54.8%) estavam presentes na segunda e
terceira ronda respectivamente.

CONCLUSÃO

O absentismo dos funcionários é alto. A
maioria das áreas de SMI visitadas
tinham disponíveis medicamentos e
testes de diagnósticos dentro do prazo,
porém alguns aspectos estão com
padrão abaixo do desejado,
nomeadamente: escassez e distribuição
desigual dos recursos humanos,
ausência de pessoal com formação
adequada, falta de espaço para
execução de actividades.
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Descrever a capacidade da provisão de

serviços em sectores de saúde materno-

infantil selecionados do programa de

mentoria.
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Em relação a meios de comunicação e 

transporte havia disponível em 56%, 50% e 

69% na 1ª, 2ª e 3ª ronda respectivamente, 

onde das US que tinham alguma ambulância, 

48%, 35% e 40% na 1ª, 2ª e 3ª ronda 

respectivamente é que possuíam combustível 

para o transporte do paciente no momento 

da visita.
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