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MINISTÉRIO DA SAÚDE

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, 
em 6 distritos 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 
o 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 Manejo 
integrado de Casos na Comunidade, foi 
ajustado ao novo curriculum dos APEs 
passando a incorporar planeamento 
familiar, mulher grávida, palestras, 
seguimento e retenção de pacientes, 
suplementação da vitamina A em 
tratamento de Tubercuolose e HIV.

A plataforma upSCALE foi concebida para 
inter operar com o Sistema de Informação 

de Saúde para Monitoria e Avaliação

(SIS-MA), de modo que os dados de 
nível comunitário geridos pelo aplicativo 
fiquem disponíveis a outros níveis através 
do APE 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 abrangendo 
227 supervisores e 652 APEs.

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.



Gráfico 1: Número de novos utentes que aderiram aos serviços 
de PF nos APEs nas províncias de Cabo Delgado e Inhambane 
de Agosto de 2017 a Março de 2018, por faixa etária
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Em 2014 o Ministério de Saúde, em 
Moçambique introduziu o pacote de 

serviço comunitário para os Agentes 
Polivalentes Elementares (APE), que 
incluem fornecimento de métodos de 
planeamento familiar (PF)-contraceptivos 
orais e injectáveis, para alargar os serviços 
de saúde nas comunidades rurais com 
acesso limitado aos serviços básicos de 
saúde do sistema Nacional.

Direcções Provinciais de Saúde (DPS) 
podem visualizar os dados dos serviços 
prestados pelos APEs nas comunidades.

Olhando para os dados colhidos de 
Agosto de 2017 a Março de 2018 
nas duas províncias, onde o upSCALE 
está a ser implementado, um total de 
4667 mulheres procuraram métodos 
contraceptivos na comunidade, das quais 
1 803 eram novas utentes.

A maior parte das mulheres que 
procuraram serviços de PF no APE são 
aquelas que já usavam e eram fornecidas 
pelas unidades sanitárias. Elas dizem 
que é mais fácil dar continuidade com o 
APE que está na comunidade, pois não 
precisam percorrer longas distâncias e 
nem gastar dinheiro de transporte para 
chegar a este.

A disponibilização de serviços de PF ao 
nível da comunidade pelo APE, também 
está atraindo novos usuários. Destes 
novos usuários de PF a maior parte têm 
entre 18 a 35 anos (Gráfico 1) e 59% dos 
novos usuários escolheram o método 
injectável Depo nas duas províncias 
(Gráfico 2).

Quem usa os serviços do planeamento familiar na comunidade?

A maior parte das mulheres que 
procuraram serviços de PF no APE 
são aquelas que já usavam e eram 

fornecidas pelas Unidades Sanitárias.

Gráfico 2: Principais métodos de PF escolhidos pelos novos 
utentes que aderiram ao PF nos APEs nas províncias de Cabo 
Delgado e Inhambane de Agosto de 2017 a Março de 2018

O APE ajuda mulheres a manter continuidade com seus métodos de planeamento 
familiar

ASenhora Penina aderiu a um método 
de contraceptivo na unidade sanitária 

mais próxima da sua aldeia há 2 anos.

No entanto, ela teve dificuldade 
em manter a continuidade. 
Consequentemente, veio a engravidar 
da sua última filha que está com 1 ano 
de vida, uma vez que ela facilmente 
esquecia-se de tomar a pilula diária e 
por vezes se cansava de percorrer longas 
distâncias até a Unidade Sanitária.

Entretanto, o APE da sua aldeia 
informou- -lhe que poderia administra-

Para acompanhar este desenvolvimento o 
aplicativo do APE na plataforma upSCALE 
foi actualizado em 2017. A Malaria 
Consortium em coordenação com as 
Direcções Províncias de Saúde realizou o 
refrescamento de todos os APEs (652) das 
províncias de Cabo Delgado e Inhambane 
no módulo de planeamento familiar e no 
uso do aplicativo.

A partir da plataforma upSCALE, os 
gestores dos Serviços Distritais e das 

la o contraceptívo injectável, Depo 
sem precisar de ir a unidade sanitária e 
acordaram que ela passaria a receber 
o contraceptivo que usava antes de 
engravidar na comunida- de, contudo, 
ela optou em mudar para usar o Depo. 
O APE também informou que podia 
ajudar a controlar as datas e a comunicar 
antecipadamente o dia em que devia 
aplicar as próximas injecções atra- vés 
do calendário personalizado do seu 
aplicativo upSCALE. Segundo a Senhora 
Penina, este serviço é um alívio: “... aderi 
logo porque eu já não queria mais ter 
filhos, só os 3 que tenho não está sendo 
fácil para cuidar, as nossas machambas 
já não produzem nada, há falta de comi- 
da, então porque vou querer ter muitos 
filhos? Agradecemos por expandir os ser- 
viços do nosso socorrista, vai ajudar mui- 
to as nossas famílias, há mulheres com 
muitos filhos com idades muito reduzida, 
agora estamos bem vamos prevenir fazer 
filhos sem programarmos. O socorrista 
também é muito paciente connosco, no 
início deste mês veio me aplicar a vacina 
porque já havia passado 3 meses”..

aderi logo porque eu já não 
queria mais ter filhos, só os 3 

que tenho não está sendo fácil 
para cuidar



Como gerir avarias nos telemóveis dos APEs no dia-a-dia?
de saúde, isto é, partindo do APE na comu- 
nidade até a província e vice-versa, para re- 
portar e gerir estes problemas. Por vezes, o 
retorno dos aparelhos funcionais aos APEs 
leva semanas. O principal desafio é que, 
apesar dos supervisores e coordenadores 
dos APEs terem recebido uma formação 
inicial para resolução de problemas, estes 
muitas vezes não conseguiam diagnosticar 
localmente as avarias ou selecionar os te- 
lefones cujos problemas eram de alguma 
complexidade e requeriam uma interven- 
ção do nível superior.

Deste modo, as DPSs de Cabo Delgado e 
Inhambane e a Malaria Consortium (MC) 
optaram por uma estratégia alternativa 
centrada no apoio técnico em trabalho: 

Assim que o problema é reportado pelo 
APE ao seu supervisor, marca-se um 
encontro na US mais próxima, integrado 
na ronda men- sal de supervisão e apoio 
técnico, com uma equipa composta por 
DPS, MC e Serviço Distrital de Saúde da 
Mulher e Acção Social (SDSMAS). Nos 

Iolanda Nhantumbo é coordenadora 
dos APEs do distrito de Jangamo, na 
Província de Inhambane desde 2017. 
Ela tem 21 APEs e 6 supervisores das 
unidades sa- nitárias que deve dar apoio 
e monitorar as suas actividades, para 
além de outras tarefas que lhe cabe 
fazer.

Esta coordenadora destaca-se entre ou- 
tros da província pela sua capacidade de 
resolução de uma variedade de proble-

Testemunho

A curiosidade é uma óptima qualidade e não é uma coisa má.

O novo fluxo veio quebrar casos de 
alguns APEs que deixavam de ir as 

suas unidades sanitárias de referências 
e passavam para as sedes distritais 

ou província para terem a respostas 
imediatas dos seus problemas.

casos em que, a equipa de apoio técnico” 
diagnostica o problema, resolve-o e 
capacite in situ a equipa local na resolução 
de problemas simples, apro- veitando 
esta oportunidade para o refres- camento 
no manuseamento do aplicativo. Caso 
não seja possível resolver localmente o 
problema, o equipamento é levado até a 
província e posteriormente encaminhado 
para empresas que prestam serviços de 
reparação de telemóveis e tablets, assegu- 
rando desta forma uma reparação de qua- 
lidade. A entrega dos aparelhos reparados 
segue o mesmo fluxo; portanto, nas rondas 
de visitas de supervisão.

Este fluxo permite que o equipamento não 
passe por várias mãos e reduz bastante o 
tempo de resposta. O novo fluxo veio que- 
brar casos de alguns APEs que deixavam de 
ir as suas unidades sanitárias de referên- 
cias e passavam para as sedes distritais ou 
província para terem a respostas imediatas 
dos seus problemas. E numa perspectiva 
de sustentabilidade, este fluxo permite re- 
forçar as capacidades das equipes distritais 
para resolver localmente uma parte signifi- 
cativa dos problemas apresentados.

mas apresentados pelos APEs. A que se 
deve isto? A sua dedicação e curiosidade...

“Quando era supervisora de APEs 
unida- de sanitária de Ligogo teve in-
teresse em explorar o funcionamento 
do aplicativo CommCare, devido a sua 
simplicidade no manejo, utilização e 
abrangência de pro- grama nele con-
tido. É muito interessante e útil para 
o programa e em particular para os 
APEs, por isso, foi fácil conhecer a pla-

taforma upSCALE, vulgo CommCare na 
sua totalidade”.

A Iolanda foi formada em 2016 no 
mane- jo do aplicativo, suporte técnico 
e moni- toria dos APEs nas prováveis 
dificuldades que podem advir do uso do 
aplicativo. Ela tem sido uma coordena-
dora exem- plar e eficiente na resolução 
de proble- mas do aplicativo, desde que 
foi nomea- da coordenadora distrital em 
2017, a Iolanda explica:

“A formação de supervisores sobre apoio 
e resolução de problemas no uso do apli- 
cativo foi importante porque a partir dai, 
passei a resolver muitos problemas que 
os APEs apresentavam aos supervisores 
e eles canalizavam para mim, muitos 
desses problemas têm a ver com desins- 
talação e actualização do aplicativo e 
dou o apoio técnico no uso do aplicativo. 
O coordenador provincial tem conheci- 
mento disso que quando se trata desses 
problemas há solução ao nível do distri- 
to. É verdade que ainda falta muito para 
resolvermos todos os problemas ao nível 
do distrito porque não consigo resolver 
casos de hardware e aqueles que exigem 
a troca de acessórios. Para isso tenho en- 
viado para DPS ou Malaria Consortium”. 

AIntrodução desta inovação, a platafor- 
ma móvel de saúde upSCALE, acarreta 

desafios no terreno. Destes constrangi- 
mentos incluem avarias e danificações dos 
aparelhos, e problemas ligados ao softwa- 
re, como desinstalação do aplicativo 
nos telefones, introdução de músicas 
e fotos entre outros. É de suma impor- 
tância que os problemas de hardware e 
software sejam resolvidos de preferência 
localmente para garantir rápida reposição 
das ferramentas aos APEs.

A experiência das províncias de Cabo Del- 
gado e Inhambane mostrou que não era 
eficiente seguir o fluxo do sistema nacional 



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

A plataforma upSCALE está actualmente em implementa- 
ção em todos os distritos das províncias de Inhambane e 
Cabo Delgado e o Programa Nacional dos APEs prevê que 
a sua implementação seja alargada para todo o país até 
2020.

Ministério de Saúde - PNAPEs pretende materializar esse 
processo da expansão do upSCALE a escala Nacioanal.

“Nosso objectivo é que até 2020 tenhamos a plataforma 
completa onde podemos visualizar no Sistema Nacio-
nal Eletrônico de Informação em Saúde todos os dados 
produzidos pelos APEs, para garantir que todos os APEs, 
seus supervisores e gestores de nível distrital e provincial 
tenham acesso ao aplicativo em todo o país”.

Plataforma upSCALE: Sistema mHealth do Programa Nacional de APEs
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