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De 2009 a 2016, a Malaria Consortium 
testou uma série de intervenções 

para melhorar a qualidade dos cuidados 
de saúde prestados pelos agentes 
polivalentes elementares (APEs) em 
Moçambique, incluindo um aplicativo de 
smartphones introduzido na província de 
Inhambane através do projeto inSCALE.

Com base no sucesso desta experiência 
e para vincular os APEs com o sistema 
nacional de informação em saúde, 
a Malaria Consortium trabalhou em 
colaboração com o Ministério da Saúde 
e a UNICEF para refinar o aplicativo e 

upSCALE - Uma plataforma de saúde digital para sistemas de 
saúde efectivos 

desenvolver a plataforma upSCALE - 
uma estratégia digital para fortalecer 
os sistemas de saúde e a prestação de 
serviços na comunidade.

A plataforma para além do MICC, foi 
ajustado ao novo curriculum dos APEs 
passando a incorporar planeamento 
familiar, mulher grávida, palestras, 
seguimento e retenção de pacientes de 
TBI e HIV.

A plataforma upSCALE foi concebido para 
inter operar com o SIS-MA, de modo que 
dados de nível comunitário geridos pelo 

O upSCALE é financiado pelo Departamento do Reino Unido para o Desenvolvimento Internacional 
através do UNICEF e é implementado com os seguintes parceiros: Ministério da Saúde de Moçambique, 
as Direcções Provinciais de Saúde de Cabo Delgado e Inhambane, Malaria Consortium, UNICEF e Dimagi.
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aplicativo fiquem disponível a outros 
níveis superiores.

A plataforma apresenta dados em tempo 
real de todo trabalho feito pelos APEs 
que oferecem serviços de saúde nas áreas 
rurais em que vivem.

A plataforma upSCALE está actualmente 
sendo implementada em Moçambique 
em todos distritos das províncias de 
Inhambane e Cabo Delgado abrangido 
227 supervisores e 653 APEs.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE



Reunião de Balanço do primeiro ano da implementação da plataforma upSCALE 
na província de Cabo Delgado

Na província de Cabo Delgado o 
aplicativo upSCALE foi introduzido em 

Dezembro de 2016 com a formação dos 
coordenadores distritais, Supervisores 
clínicos e APEs. 

Todos os APEs (396) que prestam os 
serviços de saúde ao nível comunitário e 
seus supervisores (130) dos distritos da 
província (menos a cidade de Pemba), 
foram capacitados no uso do aplicativo 
móvel e atribuídos o equipamento da 
tecnologia móvel (inclui telemóvel, painel 
solar, carregador e lanterna para APEs e 
Tablets e carregadores para supervisores) 

A Malaria Consortium em parceria com 
a Direção Provincial de Saúde de Cabo 
Delgado realizou no dia 10 de Agosto 
encontro de balanço para avaliar os 
resultados alcançados, constrangimentos 
do primeiro ano da implementação do 
upSCALE e desenho de estratégicas para 
a melhoria de qualidade do programa dos 
Agentes Polivalentes usando a tecnologia 
móvel; 

A reunião foi presidida pelo chefe do 
Departamento Provincial de Saúde 
Pública, Dr. Leonildo Nhampossa.

Participaram do encontro os responsáveis 
dos programas ao nível da DPS-CD, 
coordenadores distritais, núcleo de 
estatística distrital (NED), supervisores 
clínicos, APEs, Director Nacional 
do Programa dos APEs (MISAU), 
colaboradores da Malaria Consortium 
(Directora Nacional, Gestor do Programa 
upSCALE e Oficiais de Cabo delgado, 
Inhambane e Maputo).

Vários temas foram discutidos em 
profundidade incluindo o desempenho 
dos distritos no envio de dados, desafios 
e constrangimentos da implementação da 
plataforma upSCALE. Foram identificados 
alguns desafios que dificultam a adoção 
e o uso deste novo sistema electrónico 
por parte dos APEs e supervisores 
que incluem: fraca cobertura da rede 
móvel em algumas comunidades dos 
APEs, problemas técnicos, tal como 
desinstalações do aplicativo upSCALE e 
fraca interação de supervisores com os 
seus APEs. 

Para ultrapassar os desafios foram 
deixadas algumas recomendações para 
todos os envolvidos no programa com 
destaque em: 

os supervisores serem mais atenciosos e 
devem contactar pelo menos uma vez por 
mês os seus APEs usando o grupo fechado 
disponibilizado pela plataforma para falar 
de borla; 

A Malaria Consortium com o apoio dos 
APEs e supervisores, deve identificar 
a rede de telefonia móvel com maior 
cobertura para preencher as lacunas 
nas comunidades onde a rede móvel 
da movitel é fraca para internet; os 
supervisores devem aproveitar as 
actividades de rotina, tais como brigadas 
moveis para supervisões dos APEs nas 
comunidades; apoiar os APEs com 
transporte para deslocarem as zonas 
onde têm a cobertura da rede móvel para 
a actualização de dados.

Os pontos de acção serão devidamente 
monitorados através de reuniões 
regulares de coordenação e supervisão 
entre parceiros.



Apoio técnico aos APEs e supervisores no uso do 
aplicativo upSCALE

O apoio técnico tem sido actividade 
de rotina conjunta dos oficiais da 

Malaria Consortium e a equipa técnica 
do programa dos Agentes Polivalentes 
Elementares (APEs) das Direcções 
Provinciais de Cabo Delgado e Inhambane 
com vista a aprimorar o desempenho 
dos APEs no uso do aplicativo para 
melhorar e garantir envio constante de 
dados de qualidade para a plataforma 
upSCALE. Nos primeiros 3 meses apos 
a formação dos APEs em Cabo Delgado 
no uso do aplicativo upSCALE, notou-
se, fraco domínio na implementação 
deste serviço nos seus locais de trabalho 
e consequentemente traduz-se na 
irregularidade de envio de dados. 

Para resolver este problema foi 
intensificado o apoio técnico na província 
de Cabo Delgado, no período de Julho e 
Agosto. 2 oficiais da Malaria Consortium 
com vasta experiência na implementação 
do aplicativo na província de Inhambane, 
e com apoio do oficial de dados baseado 
em Maputo, deslocaram-se para apoiar a 
equipa provincial de Cabo Delgado. 

As actividades realizadas consistiam em 
a actualizar o aplicativo para todos os 
APEs para a nova versão que permite 
aos supervisores visualizar os dados de 
resumo mensal do aplicativo do APE, 
substituição de 106 telemóveis por 
avarias e danificação, actualização de 
dados pendentes no aplicativo, resolução 
de problemas reportados pelos APEs e 
supervisores e formação continua dos 
APEs no manejo do aplicativo.

Este exercício foi muito benéfico e 
ressoltou no aperfeiçoamento do uso do 
aplicativo e aumento do envio de dados 
em 27% no mês de Julho.

Este apoio da equipa de Inhambane 
também permitiu fortalecer a capacidade 
da equipa de Cabo Delgado para fornecer 
serviços de suporte técnico aos APEs e 
supervisores rotineiramente.
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Mantenha-se actualizado aos mais recentes progressos na luta contra 
malária, as doenças tropicais negligenciadas e as doenças de infância:

SUBSCREVA-SE!  www.malariaconsortium.org/newsletter.php

O Ministério de Saúde de Moçambique 
em parceria com a UNICEF e 

a Malaria Consortium está envidar 
esforços para a incorporação dos dados 
estátisticos produzidos pela plataforma 
upSCALE no programa dos Agentes 
Polivalentes Elementares no Sistema 
Nacional Electrónico de informação de 
saúde para Monitoria e Avaliação (SIS-
MA)

SIS-MA é um sistema de colecta de 
dados para apoiar a planificação, gestão 
e tomada de decisões no sistema de 

Essa integração permitirá que todos os 
intervenientes relevantes do Ministério 
de Saúde possam visualizar os dados do 
programa APE a tempo real para análise, 
interpretação e tomada de decisão 
atempada e monitoria das politicas de 
saúde pública. 

O anseio dos intervenientes é que até ao 
final do primeiro trimestre de 2018 seja 
possível visualizar os dados do programa 
dos APEs a partir do DHSI2. 

Integração dos dados do programa dos Agentes Polivalentes Elementares produzidos 
pela tecnologia móvel do upSCALE ao nível Nacional no SIS-MA

Testemunho
Tecnologia para salvar vidas de crianças

Em Setembro de 2016, 257 APEs foram treinados na província de Inhambane, pela Malaria Consortium no uso do sistema 
upSCALE.

Sr. Salvador era o mais velho entre os estagiários, demonstrando que a idade não constitui uma limitação para usar com êxito a 
moderna tecnologia móvel.

saúde. É um elemento essencial para o 
fortalecimento do sistema de saúde. 

Considerando que os APEs estão a prestar 
serviços de saúde ao nível comunitário, 
gerindo uma carga significativa de casos, 
é essencial que seus serviços sejam 
contabilizados no SIS-MA para produzir 
dados realísticos. 

A Integração dos dados dos APEs será 
feita através duma plataforma baseada 
na internet usando tecnologia DHIS2 de 
código aberto que estará ligado com o 
SIS-MA.

http://twitter.com/fightingmalaria http://www.youtube.com/user/malariaconsortium

http://www.facebook.com/malariaconsortium

Malaria Consortium Moçambique
Rua Joseph Ki’Zerbo, nº 191
Maputo - Moçambique
Tel: +258 21490254
Mobile: +258 84/82 3000236 

“Eu chamo-me Salvador Waciquetane. Tenho 56 anos e tenho vindo a fazer 
trabalhos comunitários na área de saúde a muitos anos na província de 
Inhambane, distrito de Vilanculos - comunidade de Chelene. Comecei como 
activista de saúde em 2006 e na época eu estava dando palestras de saúde 
na minha comunidade sobre boas práticas. Em 2010, eu fui escolhido pela 
minha comunidade para participar do treinamento para me tornar um APE 
no âmbito do programa de revitalização do Ministério da Saúde”.

“Recebi um telefonema do meu supervisor, Valério, solicitando-me para vir 
a sede do distrito para participar de um treinamento de CommCare, que 
envolve o uso de um telefone celular no meu trabalho como APE. Após o 
telefonema, fiquei curioso e comecei a imaginar que o celular seria o mesmo 
que eu vi durante o censo geral da população, quando tive que mapear a 
população da minha comunidade. Mas quando o treinamento começou, 
fiquei muito impressionado. Eu vi que o telefone está equipado para 
me ajudar a fazer muito mais do que eu tinha imaginado: atividades de 
planeamento familiar, acompanhamento de gestantes, diagnosticar e tratar 
doenças como malária, diarreia e pneumonia, bem como localizar pessoas 
com tuberculose e HIV para encaminhá-las para o centro de saúde. Estou 
muito feliz porque este telefone vai me ajudar muito no meu trabalho, como 
é fácil e orienta bem ao APE”.


