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Como os Agentes Polivalentes Elementares (APEs) ajudam as famílias a 
tornarem-se modelos?
A plataforma upSCALE permite 
monitorar de perto os resultados 
alcançados e identificar barreiras

“Família modelo” é uma das intervenções 
inovadoras e chaves destacada pela 
Estratégia Nacional de Promoção 
de Saúde (ENPS II, 2015-2019) para 
promover a adopção de boas práticas 
de saúde a nível familiar até lograr-se 
o reconhecimento duma comunidade 
como modelo. Esta actividade é, portanto, 
vista como fundamental e inovadora 
para o impacto na mudança social do 
comportamento.

Os APEs participam na implementação 
desta inovação através de visitas 
domiciliares às famílias dentro da sua 
área de cobertura, fazendo pelo menos 
duas visitas por ano a cada família onde 
fazem a educação de prevenção de saúde 
avaliam um conjunto de boas práticas de 
saúde, usando uma lista de verificação.

Para que uma família seja considerada 
“família modelo” deve adoptar um 
conjunto de medidas de higiene e 
saneamento básico a citar: disponibilidade 
e uso adequado de latrinas, uso de Tiptap, 
ter sistema de tratamento e conservação 
de água, canto para secagem de loiça, 
pêndulo para pau de pilão e aterro 
sanitário. Além disso, parâmetros de saúde 
como uso de rede mosquiteira, verificação 
do cartão de saúde da criança e da mulher 
grávida, uso de métodos de planeamento 
familiar, adesão ao tratamento, entre 
outros são também avaliados.

A plataforma upSCALE permite que, os 
Serviços Distritais de Saúde, Mulher 
e Acção Social (SDSMAS), Direcção 
Provincial de Saúde (DPS) e MISAU 
visualizarem em tempo quase real a 
contribuição do APE nesta estratégia.

Entre Novembro de 2016 e Março de 
2018, nas províncias de Cabo Delgado e 

Inhambane onde o upSCALE está sendo 
implementado, 22,392 dos 29,712 
agregados familiares visitados foram 
avaliados pelos APEs. Constatou-se que, 
apenas 1,690 foram identificados como 
família modelo, correspondendo a 7.5%, 
para ambas províncias. A Província de 
Cabo Delgado foi a que teve mais famílias 
modelos em relação a de Inhambane 
com 1,278 (10.1%) das casas contra 412 
(5.4%), respectivamente. Vide o gráfico 1 

Gráfico 1: Famílias modelos 
identificadas nas visitas do APE
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A plataforma upSCALE permite desagregar dados em cada indicador. A análise mostra que os indicadores de higiene, 
água e saneamento do meio são os mais desafiantes para as famílias em ambas províncias. De acordo com o gráfico 

2, também há grande disparidade entre os distritos nestes indicadores como se pode ver nos mapas abaixo.

Mapa - Grau de cumprimento de boas práticas de higiene, água e saneamento do meio nas famílias visitadas

Este tipo de análise permite identificar as áreas programáticas e geográficas que precisam de mais apoio. A plataforma 
upSCALE permite visualização fácil e análise rápida de dados essenciais de saúde comunitária e assim pode ajudar os 
governos distritais e provinciais na planificação e alocação de recursos baseados em evidências.
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Gráfico 3 - Medidas de Higiene e saneamento avaliados durante as visitas domiciliares pelos APEs 
nas províncias de Cabo Delgado e Inhambane
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Em Inhambane, a reparação local dos equipamentos melhorou a 
eficiência do programa

É essencial manter um fluxo regular 
de reparação e manutenção dos 

smartphones usados no campo. As 
avarias que não podem ser resolvidas 
pelos supervisores localmente, devem 
ser entregues a um prestador de 
serviços. 

No início do projecto upSCALE o 
equipamento avariado era enviado 
para Maputo o que podia levar 
até 4 meses para a sua reparação 
e devolução ao destinatário final. 
Desde Maio de 2018, na província 
de Inhambane realizou-se a 
descentralização deste processo 
através da identificação e contratação 
de uma empresa local de reparação 
de telefones (Soluções Hardware & 
Software Informática e Comunicações) 
para reparar os telemóveis dos APEs e 
tablets dos supervisores no âmbito do 
projecto upSCALE.

Esta nova abordagem tem permitido 
melhorar significativamente a 

eficácia do processo de reparação de 
equipamentos, reduzindo custos e 
tempo.

O tempo de reparação agora pode 
levar entre 10 e 20 dias para a 
reparação da falha de captação de 
rede móvel; reparação de gaveta de 
cartão SIM, reparação de software; 
a reparação de avarias do LCD e 
Touch é que leva mais tempo (cerca 
47 dias), pois, estes acessórios 
precisam de ser adquiridos fora da 
província e muitas vezes tem sido 
mesmo fora do país devido as suas 
especificações.

Esta grande etapa da descentralização 
de reparação faz parte do plano de 
transição da plataforma para gestão 
directa das Direcções Provinciais 
de Saúde que abarca também a 
identificação de um Técnico de 
Informática baseado nas instalações 
das DPS. Esta nova posição será 
chave para servir de ligação entre 

o distrito e a empresa para gestão 
do equipamento e aplicativo do 
upSCALE, mas também de outras 
ferramentas electrónicas já usadas ao 
nível das Unidade Sanitária (US) como 
mBES e SIGLUS, visando fortalecer 
a integração e a eficiência das 
soluções tecnológicas para melhoria 
de cuidados primários de saúde e do 
fluxo de informação para gestão. 

Figura 1. Problemas mais frequentes 
reportados pelos usuários de 

telemóveis e tablets do programa APE
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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

http://twitter.com/fightingmalaria

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

http://www.facebook.com/malariaconsortium

http://www.malariaconsortium.org/upscale/
Website:

Malaria Consortium Moçambique
Rua Frente da Libertação nº 56 
Sommerschield
Maputo - Moçambique
Tel: +258 21490254
Mobile: +258 84/82 3000236 

APEs prontos para 
entrar na era digital 

Omar Muidine, APE da aldeia de 
Lijungo, do distrito de Nangade, 

província de Cabo Delgado, há 
sensivelmente 3 anos foi formado 
como APE para apoiar a sua 
comunidade na prevenção e manejo 
de doenças nas crianças menores de 5 
anos.

Nos primeiros anos, a base do 
registo das actividades do APE era 
o livro de registo. A cada mês o 
Omar, para elaborar o seu relatório 
mensal gastava no seu tempo quase 
a metade do dia, pois necessitava 
de muita concentração no trabalho 
para a contagem e somatórios de 
dados. Porém, por vezes o relatório 
apresentava discrepâncias de dados 
devido aos erros de contagem. Além 
disso, Omar precisava percorrer 78 km 
até ao Centro de Saúde para entregar 
o seu relatório que lhe ocupava o 
dia e gasto de dinheiro ou tinha que 
recorrer a ajuda de algumas pessoas da 
comunidade que frequentam o Centro 
de Saúde ou de brigadas móveis. 

Desde a introdução do upSCALE na 
província de Cabo Delgado (Dezembro 
de 2016) os APEs passaram a fazer o 
registo das actividades no telemóvel 
permitindo que o relatório mensal 
fosse gerido e enviado ao seu 
supervisor automaticamente em 
formato electrónico. Embora, o Omar 
continua a enviar o seu relatório 
também em formato de papel. 
Com uso de tecnologia móvel, ele 
reduziu bastante o tempo e erros 
na preparação deste. Ele, agora 
precisa apenas de 5 minutos para 
copiar dados do seu telemóvel para 

a folha. Numa conversa tida com o 
senhor Omar, realçou o seguinte: 
“Tudo ficou facilitado com a 
introdução do aplicativo no trabalho 
e na elaboração de relatórios, só de 
pensar como era antes elaborar o 
relatório até dá dores-de-cabeça. 
Não tenho dúvida que o relatório do 
aplicativo é melhor, porque facilita a 
compilação do físico, uma vez que, 
não é necessário o uso de máquina 
calculadora para os somatórios dos 
dados; minimiza o uso de papel, reduz 
o número de erros de somatório 
dos dados; assim como o tempo de 
envio; garante o armazenamento 
seguro da informação, menos custo 
de deslocação dos APEs e permite 
racionalizar o tempo para as outras 
tarefas.”.
Enquanto o envio do relatório em 
papel pode levar o seu tempo, o 
supervisor já recebeu os dados 
de forma electrónica através 
da plataforma upSCALE, assim 

assegurando a análise atempada.
O Omar diz que já está pronto para 
deixar o papel e usar somente a 
tecnologia móvel: 

“É mais seguro e confortável o uso de 
telemóvel para as minhas actividades 
do que andar com livro de registo, 
poupa espaço, reduz número de 
papéis em casa, a informação está 
mais segura quando mandamos às 
nuvens, posso usar o relatório de 
papel e livro de registo nos casos em 
que o telefone estiver avariado, ou 
quando não tiver carga no telemóvel”. 
Para preparar a transição da produção 
e gestão de dados do papel para 
tecnologia, um estudo piloto está 
sendo implementado na província de 
Inhambane, pelo Ministério de Saúde 
e seus parceiros, Malaria Consortium 
e UNICEF. Os resultados deste estudo, 
serão fundamentais para informar a 
estratégia da expansão da plataforma 
upSCALE a nível nacional.

APE Omar, lançando os dados das actividades no livro de 
registos extraindo do telemóvel
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