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> Apesar de muito progresso, Moçambique ainda tem grande disparidade 
geográfica de acesso aos cuidados de saúde. 

> A demora e ou a distancia à unidade sanitária são um dos principais 
factores que afecta o acesso aos cuidados de saúde. 

> Para entender a demora, pesquisadores tem usado a distância ou o 
tempo de viagem autoreportados de casa a unidade sanitária como 
medidas equivalentes de acesso aos serviços de saúde.

> No entanto as duas medidas:
– Nunca foram validadas
– As análises ignoram o impacto diferencial da subjectividade dos utentes
– Muitos colhem somente uma das medidas

Introdução



> Que similaridades ou diferenças existem entre a 
distância percorrida (DP) e o tempo de viagem (TV)
autoreportados de casa à unidade sanitária?

> Objectivo
– Determinar a concordância entre a DP e TV autoreportados

– Determinar a concordância entre a DP e TV autoreportados
com as distância estimada via GIS (trabalho em curso)

Pergunta de Pesquisa



> Um sub-estudo de um grande estudo de Ciência de Implementação 
(IDEAs):

– Estudo transversal baseado em entrevistas a mulheres grávidas saindo de uma consulta 
pré-natal.

> Estudo conduzido em 72 unidades sanitárias em quatro províncias
(Zambézia, Tete, Manica e Sofala), entre Setembro de 2021 e Fevereiro 
de 2022

> Dados colhidos por uma equipe de 4 entrevistadores e digitados em
Tablets Android usando REDCap

> Ética: Aprovação ética do CNBS e da Universidade de Washington

Métodos (1)



> Instrumento de recolha de dados adaptado do num 
instrumento da PMA2020 de patient satisfaction:

– A DP e o TV foram colhidos como variáveis ordinais de 3 níveis
– Distancia Percorrida:

> Muito perto
> Perto
> Longe

– Tempo de viagem:
> Menos de 30 min
> Entre 30 a 60 min
> Mais de 60 minutos

> Análise de dados:
– Concordância entre DP e TV (apresentado em percentagem)
– Concordância corrigida (kappa) entre DP e TV (apresentado em percentagem)
– Apresentado por modalidade de transporte
– Análise feita em R versão 4.2.1

Métodos (2)



> 442 mulheres entrevistadas

> Idade
mediana: 25 anos
um quarto < 20 anos, 

> 23.1% eram analfabetas

> 63.1% veio à unidade 
sanitária a pé.

Resultados (1) Característica N %
Total 442 100.0
Idade, min - max 15 - 42
Idade, média (SD) 25.0 (6.17)
Nível de Educação
Analfabeto 102 23.1
Primário 174 39.4
Secundário ou mais 166 37.6

Quintil de riqueza
1 87 19.7
2 81 18.3
3 96 21.7
4 79 17.9
5 72 16.3
Sem informação 27 6.1

Modalidade Transporte
A pé 279 63.1
Bicicleta 73 16.5
Carro particular 20 4.5
Outro 70 15.8



> Todas estimaram a DP
> 155 (35.1%) não foi capaz de estimar o TV

– Este grupo é em média 2 anos mais novo
– Menos nível de educação
– De quintis de riqueza mais baixo
– Similar modalidade de transporte

> Entre as que estimaram DP e TV (287):
– 74 (25.9%) levaram mais de 1 hora
– 95 (33.1%) levaram entre 30 a 60 minutos
– Concordância: 143/287 = 49.8% (95CI: 43.9 a 55.8%)
– Kappa (em %): 38.7% (95CI: 32.1 a 45.4%)

Resultados (2)



Resultados (3) – por diferentes estratos



> Mais de um terço da amostra não estimou o TV 
portanto a concordância, e o Kappa de toda amostra
pode ser mais baixo do que observou-se

> Limitação:
– Falta da distância medida ou estimada via GIS para 

validação (em futuro breve isto será corrigido)
– A DP e o TV foram colhidos como variável categórica/ordinal 

(e com poucas categorias)

Discussão



> A distância e o tempo de viagem para unidade 
sanitária autoreportados não foram consistentes, 
portanto não deveriam ser usados como 
intermutaveis. 

> Futuros estudos deveriam colher pelo menos ambas 
medidas e explorar factores que influenciam em sua 
concordância ou dissimilaridade.

Conclusão



Muito Obrigado!


