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RESUMO DE PROJECTO
upSCALE: Fortalecimento do sistema móvel de saúde para
melhorar a qualidade e a cobertura dos cuidados
comunitários de saúde materno-infantil e vigilância de
doenças em Moçambique
Sobre o projecto
Em Moçambique, os Agentes Polivalentes Elementares (APE), são membros da
comunidade com formação para prestarem cuidados de saúde básicos nas
áreas remotas onde residem. Dentro das suas comunidades, os APEs levam a
cabo actividades de promoção de saúde e realizam o diagnóstico e tratamento
de casos de malária, pneumonia e diarreia para crianças menores de 5 anos.
Além disso os serviços prestados pelos APEs incluem tratamento de malária e
diarreia em todos os grupos etários, e transferência de casos de desnutrição,
recém-nascidos e mulheres grávidas com sinais de perigo, serviços de
planeamento familiar, seguimento das mulheres gravidas, cuidados pré e pósnatais, e acompanhamento de pacientes com tuberculose e HIV para
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Duração do Projecto
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aconselhamento sobre a adesão ao tratamento.
Entre 2009 e 2016, a Malaria Consortium
desenvolveu e testou um aplicativo telemóvel para
melhorar a qualidade dos cuidados prestados pelos
APEs na província de Inhambane. Com base no
sucesso desta experiência, a Malaria Consortium, o
Ministério da Saúde e o UNICEF refinou o aplicativo e
desenvolveu uma plataforma de saúde digital,
conhecida como upSCALE, para o APE, o seu
supervisor e os níveis de gestão do Programa
Nacional dos APEs (PNAPE), para futuro integração
no Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e
Avaliação (SIS-MA).

`

Criar uma ligação entre as plataformas upSCALE e
SIS-MA para os níveis distritais, províncias e
nacional de gestão do PNAPE com vista a
acederem facilmente e em tempo real os dados
dos APEs.saúde digital no Ministério da Saúde

`

Expandir a implementação da plataforma
upSCALE para todos distritos das províncias de
Inhambane, Cabo Delgado e mais tarde para
outras províncias

`

Capacitar as DPS, os SDSMAS, os Supervisores de
APEs no uso e manuseamento do aplicativo e
resolução de problemas de software e hardware

`

Capacitar as DPS e os SDSMAS na monitoria e
análise de dados no SIS-MA para tomada de
acção

`

Preparar a integração e gestão da plataforma de
saúde digital no Ministério da Saúde

Objectivos
Este projecto visa aprimorar e implementar um
sistema móvel de saúde digital para o Programa
Nacional dos Agentes Polivalentes Elementares em
Moçambique, de modo a melhorar a qualidade e
cobertura dos cuidados comunitários de saúde e a
gestão do programa.

Actividades
`

Melhorar o aplicativo do telemóvel do APE para
um sistema de tomada de decisões focado no
paciente, e abrangendo todo o pacote de
serviços prestados pelo APE

`

Desenvolver um aplicativo para
fortalecer a supervisão do APE
pelo nível da Unidade
Sanitária, com ferramentas
para a gestão de stock,
monitoria do manejo de casos,
e resolução de problemas do
telemóvel
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