
 

Sumário 

Introdução: Em Moçambique, morrem cerca de 3.900 mulheres por ano, devido 

a complicações relacionadas com a gravidez e o parto. Ainda hoje observa-se 

uma enorme carência de dados relativos a indicadores de saúde e uma baixa 

qualidade da informação disponível. 

Objectivo: O objectivo deste trabalho é desenvolver, implementar e avaliar em 

um centro de saúde do centro da cidade de Nampula um Sistema de 

Informação de Saúde Materno-Infantil denominado SISMI. 

Métodos: O SISMI é um sistema modular constituído por um módulo de 

registo, um módulo de consulta de dados, um módulo de relatórios e de 

estatísticas. O Centro de Saúde onde o teste piloto foi efectuado possui uma 

maternidade. Foram analisados os registos em papel e desenvolvido o protótipo 

do SISMI, utilizando um único computador que servia como cliente e servidor. 

O teste iniciou com uma formação e finalizou com a avaliação do sistema. 

Resultados: As enfermeiras afirmaram que a manutenção dos actuais registos 

em papel ocupa demasiado tempo, encontram-se em livros de registo e 

apresentam-se em más condições de conservação. A reacção inicial ao sistema 

foi bastante positiva. Uma das dificuldades encontradas é a falta de um 

identificador único para cada cidadão no país. Foi realizado o registo de 205 

fichas clínicas de partos que representaram 22,5% do total dos partos ocorridos 

no período. 

Discussão: Este piloto serve para testar um maior projecto que poderá 

garantir não só acesso aos primeiros indicadores de saúde materno-infantil, 

como também pretende servir como um exemplo de superação das difíceis 

condições informáticas, vindo a beneficiar mulheres e crianças em 

Moçambique. 
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Abstract 

Introduction: Approximately 3.900 women die every year in Mozambique, from 

complications related to pregnancy or childbirth. To this day there is a 

tremendous lack of data regarding health indicators and the quality of available 

data is extremely poor. 

Objective: The objective of this work is to develop, implement and evaluate a 

Maternal and Child Health Information System (MCHIS) in a healthcare center 

located in the city center of Nampula. 

Methods: The MCHIS is a modular system composed by a registration 

module, a data query module and a report and statistics module. There is a 

maternity ward in the healthcare center where the pilot test was performed. 

Paper-based records were analyzed and the MCHIS prototype was developed. 

The test started with a training period and ended with the evaluation of the 

system. 

Results: The nurses declared that the current paper-based record 

maintenance was exceedingly time consuming and also that the records were 

kept in logbooks, revealing bad conservation conditions. The initial reaction 

was significantly positive. One of the difficulties we found was the absence of a 

unique citizen identifier in the country. Two hundred and five (205) clinical 

forms were registered, representing 22,5% of all childbirths that occurred 

during that period.  

Discussion: The goal of this pilot is to test a larger project that can ensure not 

only access to the first maternal and child health indicators, but also serve as an 

example in overcoming difficult computer conditions, benefiting women and 

children in Mozambique. 
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