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Importância do Zelo na Qualidade de Dados

Margarida (VR) e Cecília (DPS) na Unidade Sanitária, fazendo vistoria dos dados já lançados no registro.
 Um modelo in-
formado de distribuição 
pelo empurrão (push), 
o Sistema Dedicado de 
Logística (SDL) tem vindo 
a mudar a estratégia do 
sistema para melhorar 
a eficiência e rentabili-
dade na cadeia de abas-
tecimento de vacinas 
em quatro províncias de 
Moçambique.
 O trabalho men-
sal feito pelo SDL não 
se limita em apenas for-

necer vacinas as Uni-
dades Sanitárias, possui 
outras actividades de 
relevância e determi-
nantes para a qualidade 
de dados.
 Uma das princi-
pais tarefas do coorde-
nador de campo junto as 
actividades do SDL, é de 
fazer a verificação de to-
das as fichas e livros de 
registro nas US relacio-
nadas ao PAV. 
 A actividade é ba-

seada em verificar a con-
cordância (comparação 
e coincidência) entre da-
dos comuns registados 
em diferentes ficheiros, 
por exemplo, se nasceu 
uma criança que tomou 
a vacina BCG, e a primei-
ra doze de pólio como 
também os frascos de 
vacinas usadas e desper-
diçadas, que foram reg-
istadas no livro de dados 
da US, este mesmo reg-
istro, deve coincidir com 

todos outros instrumen-
tos de registro, idem no 
livro de resumo mensal. 
A vistoria mensal feita 
pelo coordenador de 
campo deve garantir uma 
concordância de 100% 
entre os dados contidos 
nas fixas e livros de reg-
istro. Garantindo assim 
dados de qualidade e 
fidedignos.
 O trabalho feito 
pelos coordenadores 
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Os Aspectos Técnicos do Desenvolvimento do 
OpenLMIS: SELV em Moçambique

 Nos últimos 
anos, a Villagereach 
vem trabalhando em 
um projecto de tecno-
logia, que visa garantir 
que todos os centros de 
saúde sejam continua-
mente fornecidos com 
produtos que de facto 
necessitem, para pre-
starem um atendimento 
de qualidade aos paci-
entes. Juntamente com 
vários parceiros e colab-
oradores, VillageReach 
desenvolveu o Sistema 
Electrónico de Lógistica 
de Vacinas (SELV) que 
ajuda os países a man-
ter o controle e de ger-
enciar todas actividades, 
desde curativos a vacinas 
contra poliomielite. A 
plataforma OpenMMIS, 
é gratuita possui código 
aberto (open source), foi 
especialmente desen-
hado para os locais de 
maior carência (poucos 
recursos). O OpenLMIS 

possui uma interface de 
usuários simples que 
pode ser adaptado as 
necessidades exclusiv-
as de produtos médicos 
de qualquer sistema de  
saúde. Possui o modo 
“off-line”, onde é pos-
sível para os usuários 
poder gravar os dados 
de estoque mesmo na 
ausência de internet ou 
energia. Este modelo é 
particularmente impor-
tante para os países em 
via de desenvolvimento.
 V i l l a g e R e a c h , 
com o apoio do 
Ministério de Saúde de 
Moçambique, selecio-
nou a plataforma Open-
LMIS para construir um 
sistema compreensivo de 
cadeia de abastecimento 
de vacinas que suporta o 
programa de distribuição 
de vacina, Sistema Elec-
trónico de Logística de 
Vacines (SELV). O sistema 
já está implantado em 
quatro províncias exe-

cutado em desktop, lap-
top e aparelhos móveis, 
servindo mais de 400 
centros de saúde e os 
seus combinados 10 mil-
hões de pacientes. Como 
funciona OpenLMIS em 
Moçambique? 
Opções da Internet em 

Moçambique
Na maior parte do país, 
possuir uma boa internet 
é uma raridade porque 
os serviços de rede fixa 
são significativamente 
caras e as infraestruturas 
de rede em áreas rurais 
são frágeis e são um de-
safio por si ultrapassar. 
Por estas e outras razões 
os centros de saúde em 
Moçambique usam alter-
nativas mais econômicas 
como modem de tele-
fonias móveis. Este ser 
intermitente e é normal-
mente lento, com altos 
níveis de latência e erros 
de conexão. Mesmo nas 
condições pouco ideiais, 
o SELV opera de forma 

eficaz. Permite a entrada 
de dados com ausência 
de rede (offline) por lon-
gos periodos de tempo, 
e sincroniza com o servi-
dor quando a rede retor-
na (em online). 
Requisitos do Sistema

OpenLMIS é totalmente 
baseado na web – não é 
necessário baixar aplica-
tivos. O único requisito 
é possuir um navegador 
instalado.

SELV Móvel
A implementação do 
SELV nas quatro provín-
cias (que servem a 430 
unidades sanitárias), foi 
também implementado 
em um estudo por meio 
de dispositivos como 
tablets e android, escu-
sando se ao uso de pa-
peis. Neste estudo, os 
coordenadores de Gaza 
introduzem os dados do 
posto de saúde directa-
mente no SELV usando 
um Nexus Android, em 
benefício de não precis-
ar de usar um monte de 
papéis, que por sua vez 
teriam de voltar aos da-
dos para introduzir no 
SELV. Com os dispositi-
vos configurados e uma 
equipe de usuários tre-
inados para usar o SELV 
em tablets, torna o pro-
cesso de arquivação de 
informação (introdução 
de dados) bastante sim-
ples e demora menos de 
um dia.
No geral, a simples ex-
igência na configuração 
do servidor, a internet, 
a prontidão de espaço 
para trabalhar tem con-
tribuído para a instalação 
simples do OpenLMIS 
em Moçambique.

Colaboradores da saúde, introduzindo dados da unidade sanitária no SELV usando 
tablet.
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de campo nas US em 
relação a vistoria dos 
dados nos livros e fi-
chas de registro, trouxe 
os seguintes ganhos:
- Os técnicos das US, 
estão mais atenciosos 
em relação a introdução 
e registro de dados;
-As visitas mensais obri-
gam os técnicos a terem 
mais responsabilidade 
com os dados;
-A crescente tendência 
de igualdade significa-

tiva entre os dados co-
muns contidos em dif-
erentes instrumentos de 
registro;
- A crescente tendência 
de dados verdadeiros e 
de confiança.
 Segundo o 
relatório do Conselho Co-
ordenador da DPS-Ma-
puto (2014), os dados do 
PAV apresentaram 100% 
de qualidade, diferente 
de outros programas da 
saúde. Este facto vem 
enaltecer o quão impor-

tante é o zelo pela qual-
idade de dados tutelada 
pelos coordenadores de 
campo incorporados nas 
actividades do SDL.
 Para chegar a 
esta conclusão o Consel-
ho Coordenador usou o 
DQS (Sistema De Análise 
Para o Controlo de Qual-
idade de Dados), é feito 
pelos chefes Provinciais 
do PAV. Através do DQS 
é possível observar a 
qualidade de dados por 
programa. No PAV as dif-

erentes fontes de dados 
(Fichas, Livros de Reg-
istro etc) estavam em 
concordância (Dados 
iguais), e nos outros 
programas nas difer-
entes fontes de dados 
registou se diferenças 
significativas, o que veio 
a revelar que o trabalho 
feito pelo SDL (Coor-
denadores de Campo) 
contribui significativa-
mente para a qualidade 
de dados.

Dados: Vantagens do Zelo Pela Qualidade

A forma como os dados transformaram a 
Província de Niassa

 A revisão da 
analítica SELV sobre os 
intervalos de entrega ao 
longo do ano passado 
na Província de Niassa, 
demonstra claramente 
uma melhoria a partir do 
mês de agosto, pouco 
depois do lançamento 
do SELV. O gestor do PAV 
reconhece que muitos 
fatores influíram nesta 
melhoria mas, um dos fa-
tores mais significativos 
foi o processo de revisão 
mensal dos relatórios do 
SELV, tendo os logísti-
cos dedicados um mel-
hor entendimento dos 
benefícios dos dados 
para o desempenho das 
suas atividades.
 Uma das mu-
danças teve como resul-
tado uma melhor gestão 
das viaturas. Através da 
revisão dos relatórios 
mensais, a DPS reparou 
em atrasos frequentes 
nos dias de saída para a 
distribuição, contribuin-
do desta maneira para 
intervalos mais longos de 
entrega. Através duma 
análise mais profunda, 

eles descobriram que tais 
atrasos se deviam ao fac-
to das viaturas não ser-
em mandadas atempa-
damente à manutenção. 
Os relatórios mensais 
do SELV proporciona-
ram uma analítica clara 
do efeito dominó dum 
atraso de um ou dois 
dias na manutenção das 
viaturas, acumulando-se 
um atraso de até duas 
semanas no ciclo de en-
trega e, portanto, taxas 
mais elevadas de ruturas 
de stock. A simples mu-
dança do período de as-

sistência às viaturas para 
logo a seguir ao regresso 
do ciclo de distribuição, 
fez dos atrasos na dis-
tribuição algo já do pas-
sado.
 A cadeia de frio 
proporciona outro ex-
emplo de práticas mel-
horadas de gestão da 
cadeia de abastecimento 
em Niassa. Os relatóri-
os indicavam problemas 
constantes com um re-
duzido tempo de fun-
cionamento das geleiras, 
normalmente de menos 
de 80%. O processo de 

revisão mensal servia de 
lembrete constante deste 
problema, não podendo 
a DPS evitá-lo. Para esse 
fim, a DPS criou uma 
verba para as peças so-
bressalentes das geleiras, 
e começou a incluir os 
técnicos nas atividades 
de distribuição, de for-
ma a proporcionar uma 
manutenção preventiva 
e corretiva permanen-
te e habitual. Até ao fim 
de 2014, a taxa de gelei-
ras em funcionamento 
aumentou para mais de 
90%.

Intervalos de Entrega: Visualização de dados de SELV de Niassa
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Dados para a gestão: Não se trata 
simplesmente de mais um relatório

Levando em conta to-
dos os dados disponíveis 
a partir dos pontos de 
provisão de serviços, os 
avanços na tecnologia 
de gestão de dados e, a 
pressão aumentada para 
uma gestão melhorada 
da cadeia de abasteci-
mento, o foco tem que 
mudar para uma analíti-
ca melhorada dos dados 
para organizar e aprove-
itar esses dados para uma 
tomada de decisões – e 
subsequente formulação 
de políticas e práticas – 
mais eficazes, imediatas 
e rotineiras.

Desafios para as infor-
mações no quilómetro 
mais remoto. O pro-
grama de vacinas assumiu 
uma cultura de prestação 
de contas, em vez duma 
cultura de aproveitar as 
informações para uma 
melhoria permanente. Os 
gráficos de parede são 
exibidos com destaque 
nos postos de vacinação, 
indicando que a clínica 
alcançou o grupo-alvo 
com uma determinada 
vacina em cada mês mas, 
os números podem even-
tualmente variar forte-
mente de 40% a mais de 
120%. Na ausência dum 
laço de feedback entre 
vários escalões adminis-
trativos e, o entendimen-
to de como interpretar os 
dados, perde-se a opor-
tunidade duma interpre-
tação séria, não podendo 
portanto serem tomadas 
decisões adequadas.

Soluções: Abordagem 
SDL. Uma área focal 

emergente relaciona-
da com os dados para 
a gestão, comunidade 
mundial das vacinas, 
trata-se da visualização 
e utilização dos dados. 
Acrescentar a capacidade 
analítica aos dados pro-
venientes dos níveis das 
unidades sanitárias, pode 
proporcionar uma orien-
tação de pensamento 
virado para o futuro, que 
possa avançar rumo ao 
melhoramento perma-
nente.
Em termos de dados mel-
horados para a gestão, 
o SDL incorporou três 
inovações associadas à 

recolha de dados, à vi-
sualização dos dados e, 
aos processos para a uti-
lização dos dados.

Conclusão
Está clara a necessidade 
de dados para a gestão 
para fortalecer a cadeia 
de abastecimento de 
vacinas. Contudo, a ne-
cessidade vai muito além 
da simples recolha de 
dados e preenchimen-
to de relatórios. É en-
corajador acompanhar 
a viragem mundial para 
uma analítica melhora-
da dos dados. À medida 
que mais países vão além 

simplesmente da recolha 
e relato mensal de dados, 
para novas abordagens 
que agilizam e melhoram 
a recolha de dados e 
estimulam uma análise 
aprofundada das infor-
mações relevantes, as 
cadeias de abastecimen-
to de vacinas na saúde 
pública estão bem posi-
cionadas para tornarem-
se mais eficientes e com 
um melhor desempenho. 
Dependem disso as vidas 
das últimas 20 por cen-
to das crianças que não 
estão a receber vacinas 
presentemente.

Locais mais Reconditos do Pais: 
Benefícos e Soluções com SDL 

Recolha de dados: O SDL usa logísticos dedicados para gerir os laços de 
entrega mensal para na entrega direta partindo nível provincial às uni-
dades sanitárias, saltando o nível distrital como unidade de armazena-
mento, ao mesmo tempo que se mantém e reforça o seu papel de super-
visão. 
• Os profissionais da logística dedicada melhoram a qualidade e dis-

ponibilidade de dados
• Aumenta o tempo dos profissionais de saúde em tratar seus pacien-

tes.

Visualização dos dados: O sistema de gestão de informação empregue 
pela logística dedicada, o Sistema Eletrónico de Logística de Vacinas SELV, 
desenvolve-se na base da plataforma OpenLMIS. 
• Os dados são introduzidos, ou diretamente no tablet, numa unidade 

sanitária ou, num computador de secretária ao regresso à capital pro-
vincial. 

• Uma função analítica é proporcionada nos relatórios mensais.

Processos para a utilização dos dados: Desde que se lançou o SELV e se 
montou o processo de revisão e laço de feedback:
• Permite um melhor entendimento dos nós de estrangulamento na 

distribuição a nível provincial
• Dá mais atenção à busca de soluções na cadeia de abastecimento 
• Direciona e projecta mais recursos para o melhoramento da visibili-

dade dos dados no quilómetro mais remoto do sistema de distribuição 
• Leva a uma melhor analítica e interesse na análise.
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A Importância da Gestão de Dados e 
Qualidade no SELV

O programa da Villag-
eReach (VR) em par-
ceria com o MISAU no 
Programa Alargado de 
Vacinação (PAV), tem 
como um dos objectivos 
o incremento da esper-
ança de vida infantil. At-
ravés do PAV é possível 
ter crianças saudáveis 
e a crescerem em boas 
condições de saúde, 
para garantir o futuro de 
amanhã e uma economia 
sustentável no país, pois 
sem saúde as pessoas 
não produzem.
Uma das estratégias da 
VillageReach (VR) para 
garantir eficiência e 
eficácia nos serviços de 
saúde é a criação de mei-
os para a produção de 
dados de qualidade, par-
ticularmente na área de 
vacinação. É de extrema 
necessidade e indis-
pensável ter um sistema 
de controlo de qualidade 
de dados na imunização 
perpetuada pelo PAV, e 
isto é possível, por meio 
de colecta de informação 
bem estruturada e com 
uma permanente gestão 
de dados.
A permanente gestão 
de dados permite obter 
uma forte ferramenta de 
controlo e de tomada de 
decisões convenientes, 
que vão ao encontro da 
necessidade. Para uma 
boa gestão de dados é 
preciso que os meios 
para obtenção de infor-
mação sejam seguros e 
fidedignos.
Uma das fortes estraté-
gias de obtenção de in-
formação (dados) por via 
das unidades sanitárias, é 

o SELV (Sistema Eletróni-
co de Logística de Vaci-
nas). A gestão de dados e 
visibilidade é importante 
para qualquer actividade, 
principalmente quando 
se trata da saúde huma-
na.
Importância da Gestão 
de Dados e Qualidade     
A informação é poder, 
que por sua vez cria a 
capacidade de domínio e 
controlo. A VillageReach 
(VR) em parceria com o 
MISAU vem trabalhando 
em estratégias de ob-
tenção de informação 
por meio de tecnologias 
e inovações direciona-
das a saúde, para fins 
de obter melhor contro-
lo e domínio no sector 
da saúde, e em simultâ-
neo gerando dinamismo 
e o melhoramento dos 
serviços. 

A gestão de dados e os 
meios de colecta que 
garantam qualidade da 
informação, é um dos 
grandes desafios da VR e 
MISAU. Actualmente te-
mos o SELV nas unidades 
sanitárias das províncias 
de Maputo, Gaza, Ca-
bo-Delgado e Niassa. 
Através da tecnologia 
SELV aplicada nas Uni-
dades Sanitárias (US) 
é possível obter infor-
mação electrónica sobre 
a cobertura de vacinas, 
consumo, stock como 
também o desempenho 
da cadeia de frio a nível 
das US.
A informação extraída 
por este instrumento, 
permite obter uma rica 
variedade de dados im-
portantes. Por sua vez 
esta informação requer-
er uma gestão de dados 

minuciosa.
A acção de procurar e 
pautar pela organização 
no PAV, produz em si-
multâneo informação 
que deve ser gerencia-
da de forma estratégica 
para reduzir os custos 
e aumentar a produtiv-
idade. A gestão de da-
dos coletada através do 
SELV permite identificar 
a demanda no mercado 
em termos de vacinas, 
as tendências compor-
tamentais dos pacientes 
na área da vacinação, e o 
desempenho do Sistema 
Dedicado de Logística 
(SDL).
A Direção Provincial da 
Saúde (DPS) usa os da-
dos coletados como um 
instrumento para a tom-
ada de decisão, pois é 
Continua em página 6

Verónica Cossa Técnica de Médicina Preventiva - Distrito de Moamba CS de Tenga



Pela tabela 1, pode se observar claramente de que a gestão de dados e a qualidade é uma poderosa ferramenta 
nas mãos do DPS para planeamento e tomada de decisões concernentes ao PAV.

Roptura de Stock
Movimentação de Stock

Relatório sobre o ponto de situação com a Cadeia de Frio
Desempenho da Distribuição de Vacinas
Utilisação de Vacinas
Cobertura de Crianças
Desperdicio de Frascos Fechados

Desperdicios de Frascos Abertos Resumo Mensal
Relatórios produzidos baseados em dados do SELV

Mapa de Desempenho a Nível Distrital
Mapa de Desempenho a Nível  da Unidade Sanitária
Intervalo de Entrega de Vacinas 

através da gestão dos 
dados que permite iden-
tificar ruptura de stock, 
problemas no funciona-
mento das geleiras que 
conservam as vacinas, 
atrasos na entrega de 
vacinas etc. Deste modo 
a DPS tem como decid-
ir sobre a reparação das 
geleiras em problemas, 
diminuir os atrasos na 
entrega de vacinas, por 
conseguinte mantendo 
a cadeia de valor em 
funcionamento deseja-
do.
 Através do SELV são 
produzidos relatóri-
os mensais e anuais 
contendo informação 
necessária e suficiente 
para planeamento, ob-
serve a tabela 1(abaixo).

Colecta de dados nas 
Unidades Sanitárias e 

desafios
O contínuo processo de 
formação e capacitação 
dos colaboradores das 
US na área do PAV, ex-
ecutado pela DPS e Vil-
lageReach para manu-
seamento e introdução 
de dados, vêm trazendo 
ganhos e ultrapassando 
barreiras na área de in-

formação e planeamen-
to.
Actualmente, um dos 
grandes desafios é a ex-
posição e aclaramento 
do quão importante são 
os dados colectados nas 
US aos próprios introdu-
tores dos mesmos dados. 
O que tem se assistido, é 
um fraco retorno em ter-
mos de resposta, isto é, 
os relatórios produzidos 
com base nestes dados 

não retornam as US para 
o conhecimento dos 
colaboradores, e quan-
do são enviados é com 
pouca frequência. Facto 
este que faz com que 
existam alguns introdu-
tores de dados que não 
sabem para que fins são 
usados os dados por 
eles colectados, e este, 
é um dos desafios por 
se ultrapassar. É preciso 

Continuação de pág. 5
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SELV: Produção de dados de 
qualidade

que, os colaboradores 
responsáveis pela intro-
dução dos dados rece-
bam no devido momento 
os relatórios produzidos 
pelos dados por eles col-
ectados, desta forma faz-
er enaltecer neles própri-
os o quão importante é 
o seu trabalho de intro-
dução e zelo pela quali-
dade dos dados, pois a 
qualidade parte da base.

Arcanjo A. Macariche - Técnico de Saúde (MISAU/DPS-Niassa) usando tablet para 
introduzir dados no SELV, referentes a cobertura de vacinas na unidade sanitária e 

cadeia de frio.



 Uma grande 
quantidade de intro-
specção em práticas de 
dados atuais e processos 
podem ser visto quan-
do dados são coletados 
e analisados em tem-
po hábil. Fortalecendo 
o fluxo de informação 
não só melhora os ciclos 
de logísticas e cadeias 
de abastecimento, mas 
também faz um siste-
ma de saúde mais forte, 
melhorando os sistemas 
de informação e as ca-
pacidades de tomada 
de decisões em todos 
os níveis. Por meio do 
trabalho neste domínio, 
a VillageReach tenta re-
solver essa questão de 
coleta de dados atempa-
damente, a visibilidade 
de dados, e mais impor-
tante, a utilização de da-
dos.
 Em Moçambique, 
adotamos a filosofia de 
que o último quilômet-
ro de entrega é o pri-
meiro quilômetro de in-
formação. Como parte 
de SELV, funcionários do 
governo (coordenadores 
de campo) fazem uma 
distribuição mensal das 
vacinas em cada provín-
cia que dura duas sem-
anas. Além da total im-
plementação em quarto 
províncias, SELV também 
foi implantado em um 
teste “sem papel.” Neste 
teste, coordenadores de 
campo na província de 
Gaza inseriram os dados 
com facilidade direta-
mente no SELV, usando 
um dispositivo tablet, em 
vez de recolher os dados 
em papel e depois inserir 
os dados em SELV usan-
do uma estacão de tra-

balho no escritório.
 Esse é o aspecto 
de coleta de dados. O 
que significa isso para o 
análise e uso de dados? A 
maior parte do tempo da 
VillageReach é dedicada 
a pesquisa de normas 
globais para as métricas 
e indicadores de dados, 
ao mesmo tempo tentan-
do encontrar métodos 
aceitáveis de recolha de 
dados, porque a reali-
dade da situação, mui-
tas das vezes é bastante 
diferente de percepções 
globais.  A VillageReach 
passou horas em cálculos 
de requisitos para vali-
dação de dados e elab-
oração de relatórios. Isso 
resultou na formulação 
de métricas chave para o 
desempenho, tais como: 
frequência de desabaste-
cimento de vacinas; de-
sempenho da cadeia de 
frio e excursões nas uni-
dades sanitárias; a peri-

odicidade da distribuição 
de vacinas as unidades 
sanitárias; índices de per-
das; consumo de vacinas 
e índices de cobertura 
nas unidades sanitárias 
e através da extensão 
móvel. O relatório base-
ado em off-line apresen-
ta todos esses dados em 
forma de recursos visuais 
adaptados à interação do 
usuário: os dados podem 
ser filtrados para um 
centro de saúde específi-
co ou expostos para uma 
visão de toda a província, 
dependendo das neces-
sidades do usuário. A 
cadeia de informação de 
dados pode ir tanto para 
cima como para baixo do 
sistema, com essas métri-
cas de desempenho uti-
lizados por funcionários 
do governo para o plan-
eamento de distribuição 
de vacinas mensais. 
 Ferramentas de 
medição de desempenho 

são fundamentais para 
analisar o impacto real 
ou mudança positiva que 
é feita por tendências 
e desenvolvimentos re-
centes na transformação 
das cadeias de abasteci-
mento no sistema para al-
cançar melhores resulta-
dos de saúde. O trabalho 
de VillageReach nesta 
área tem como objectivo 
ajudar os governos não 
só na coletar e avaliar os 
dados relacionados com 
a logística, mas também 
em compreender esses 
dados para a utilização e 
melhoria e, mais impor-
tante, descobrir: “qual é 
o nível ótimo de dados 
necessário para fazer 
uma cadeia de abastec-
imento que trabalha em 
prol do melhorarmento 
dos resultados de saúde, 
e como podemos ob-
tê-lo?”
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Basília Vaz (MISAU-Maputo Cidade), técnicos de saúde (MISAU-Gaza) e Villagereach 
na formação e treinamento do SELV.



Albino Boana:

Segundo o colaborador da saúde Albino Boana (MISAU), o uso 
do Módulo Básico tem as suas vantagens, desvantagens e 
desafios. Para o Sr. Albino o MB é vantajoso porque dispõe 
de uma facilidade para armazenamento de informação, 
em simultâneo desvantajoso porque não é um sistema 
flexível para análise de dados como por exemplo a criação 
de gráficos e modelos matemáticos explicativos. Tem 
como desafios a dificuldade que os colaboradores têm 
de se fazer presente nas US para vistoria dos dados, pois 
o pessoal da saúde no terreno necessita de mais treino 
de como introduzir e registar os dados. Os colaboradores 
no terreno tem muita dificuldade em lhe dar com registro de 
informação, por essa razão em alguns casos a informação não é 
fiável. Contudo, existem excepções, onde pode se encentrar técnicos de 
medicina preventiva perfeitos no lançamento e registro de dados nas US.

Sadate Assane:

Na provincial de Niassa, já começa a florir os benefícios da 
gestão de dados produzidos através do Sistema dedicado de 
Logística, no inicio do ano de 2015 foram colhidos alguns 
depoimentos da experiencia e resultados do SELV/SDL. 

Segundo Sadate Assane chefe do PAV em Niassa, os 
relatórios produzidos com base no SELV são de extrema 
importância pois permitem saber o que acontece em todas 
Unidades Sanitárias da Província estando no gabinete, 
facilita a tomada de decisões como na orientação de 
recursos, expõe as fragilidades e potencial do sistema o que 
vai permitir identificar o que será positivo ou negativo para as 
atividades, e espelham a situação geral do programa.

Moçambique - Avenida Ho Chi Min, nº 57, 1º Andar, Cidade de Maputo, Moçambique - Tel:+(258) 21 326446 / Fax: (+258) 21 326448

Estados Unidos da América - 2900 Eastlake Ave. E., Suite 230 Seattle, WA 98102, EUA - Tel: +(1) 206 512 1539  - E-mail: info@villagereach.org        www.villagereach.org

Colaboradores SDL:
Módulo Básico (MB) é um sistema de gestão de informação, usado no MISAU pelo Sistema Nacional de 
Saúde (SNS). O elevado fluxo de informação gerado nas US abre espaço para a necessidade da existência de 
um armazém de dados.

O Sistema Nacional de Saúde gere informação proveniente de programas distintos na área da saúde, 
nomeadamente o PAV, Malária, Tuberculose, Lepra, Saúde Materno Infantil e outros, cada um destes programas 
possui o seu espaço de armazenamento de informação no Módulo Básico. Os dados do PAV são gerados 
partindo das US, isto é, são colectados em ficheiros de seguida enviados ao Distrito onde são introduzidos no 
Módulo Básico para de seguida serem encaminhados para o DPS e da Província enviar para o nível Central. 
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