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Introdução

DISTRITO DE LAGO

O Rastreio da Despesa Pública (RDP)1  no Sector da Saúde, cujo trabalho se consubstancia 
no presente relatório, parte da premissa da existência de um compromisso do Governo e 
dos seus parceiros de financiamento de, mais do que incrementar alocações orçamentais 
no sector, manter uma disciplina de programação e de execução orçamental, respeitando 
os objectivos estabelecidos em planos e alocações orçamentais aprovados pela Assembleia 
da República. 

O Governo do Moçambique comprometeu-se, recentemente, a redobrar a sua Estratégia 
Global de Apoio à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas. Lançado em Setembro de 2015, a estratégia, orçada em cerca de USD 25 
biliões, é vista como um roteiro para acabar com todas as mortes maternas, neonatais e 
infantis evitáveis, incluindo natimortos, até 2030 e melhorar a saúde geral e bem-estar de 
mulheres, crianças e adolescentes2. 

Numa carta de intenções dirigida ao Secretário-Geral das Nações Unidas, o Presidente de 
Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, sublinhou a importância de o país se comprometer à 
iniciativa, afirmando que: “a apresentação de compromissos nacionais não é apenas uma 
obrigação moral para todos os países, mas também crítico para a implementação das metas 
de desenvolvimento sustentável na medida em que a melhoria das condições de saúde das 
mulheres, crianças e adolescentes está em causa”. A carta continuou com uma promessa 
1  O presente relatório espelha as actividades desenvolvidas pelo Centro de Integridade Pública (CIP), no âmbito do Projecto “Mais Vida - Engajamento do Cidadão na Melhoria dos 
Serviços de Saúde da Mulher e Criança”, em parceria com o Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) e a N’weti - Comunicação para a Saúde. O projecto 
está a ser implementado nas Províncias de Niassa e Cabo Delgado, com o financiamento da SDC (Swiss Agency for Development and Cooperation) e o Programa AGIR (Oxfam 
Novib).

2  http://www.who.int/pmnch/media/news/2016/maputo/en/, 3.10.16 at 0010hrs.
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de apoio inequívoco à estratégia global e um esboço do compromisso de Moçambique 
que inclui, entre outros: um aumento das despesas públicas com a saúde de USD 42 para 
USD 47 per capita em 2020; um aumento no orçamento nacional dedicado à saúde de 
10,2% para 12,7% em 2020, com especial incidência nas mulheres, crianças e adolescentes, 
com ênfase na área de HIV; contínuo acesso universal e gratuito aos serviços de saúde 
sexual e reprodutiva integrados e cuidados obstétricos de emergência; e ampliação do 
acesso aos serviços de saúde materno e reprodutivo através dos trabalhadores e parteiras 
multidisciplinares de saúde da comunidade.

Em 2015, período a que se refere o presente relatório, foram alocados 20,3 mil milhões de 
meticais (cerca de USD 580,93milhões) para o Sector da Saúde, representando 9% do total 
do Orçamento do Estado. Isto significa um aumento nominal de 5% em relação à dotação 
rectificativa inicial de 2014 para o sector, mas uma diminuição de 3% em relação às despesas 
do sector de 2013. A parte do Orçamento do Estado que cabe ao Sector da Saúde aumentou 
de 7,8% no orçamento rectificativo de 2014 para 9% no orçamento de 2015. No entanto, a 
parte orçamentada de 2015 é 2,5 pontos percentuais menor que os 11,5% registados em 
2013.

Grandes variações nos últimos anos entre a dotação inicial, a dotação rectificativa e a despesa 
final reflectem a tendência positiva dos parceiros de desenvolvimento de inscrever projectos 
no Orçamento do Estado e na Conta Única do Tesouro (CUT). 

Aspectos Metodológicos

A metodologia deste exercício de RDP partiu da premissa de que deve existir uma 
correspondência compreensível e, acima de tudo, coerente entre as funções de planeamento/
programação orçamental, prestação de contas e de avaliação ou julgamento. Deste modo, 
o ponto de partida para este RDP foi o Orçamento do Estado, cuja execução se cristaliza na 
Conta Geral do Estado e a eficácia, eficiência e economicidade desta consubstanciadas ou 
confirmadas nos Pareceres do Tribunal Administrativo. 

Recolha de dados

Os dados obtidos foram recolhidos entre Junho e Setembro de 2016, através da pesquisa 
online dos Orçamentos de Estado de 2014 e 2015, da Conta Geral do Estado e Pareceres 
do Tribunal Administrativo, e-SISTAFE, correspondentes aos períodos acima. Foram 
considerados, igualmente, os Relatórios Anuais do Sector da Saúde, a partir dos dados das 
Direcções Provinciais e Distritais de Saúde, para os anos em referência, para além de contactos 
interpessoais com os vários responsáveis do sector. Todos os objectivos do rastreio4 foram 
apresentados e esclarecidos e, após a autorização formal, os técnicos do CIP procederam 
à recolha da documentação de referência e entrevistas com os principais actores, seguido 
do trabalho de verificação física dos empreendimentos identificados e financiados pelos 
dinheiros públicos.

Tratamento e análise de dados

A análise dos dados deste relatório incidiu sobre a despesa de investimento, primordialmente. 

3 O valor foi calculado ao câmbio de 35 meticais/1 USD
4  O rastreio da despesa pública usa uma ferramenta que complementa as sondagens qualitativas sobre a percepção que os beneficiários têm em relação à qualidade dos serviços 
públicos prestados. Esta ferramenta destaca não só o uso e abuso dos dinheiros públicos, mas também fornece subsídios sobre os conceitos de captação, custo de eficiência, descen-
tralização e responsabilização. 
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A concentração neste tipo de despesa é importante pelo facto de, conceptualmente, ser 
a única despesa que altera a capacidade de prestação de serviços, neste caso de saúde, 
através da ampliação da capacidade humana, institucional e infraestrutural. Por causa deste 
facto, é nesta categoria de despesa que os parceiros de financiamento (doadores) injectam 
orçamentos.
Portanto, para o tratamento e análise dos dados recolhidos foi realizada uma análise de 
conteúdo de expressões, das relações, de avaliação, de enunciação e categorial temática. 
Isso consistiu numa técnica de análise de dados provenientes de mensagens escritas e 
transcritas, mensagens vindas da literatura, dos documentos de referência e das falas dos 
profissionais da Saúde, desde médicos aos gestores, aos vários níveis. 

As informações recolhidas durante o trabalho de campo foram sistematizadas tendo em 
consideração a posição e os pressupostos de boa-fé dos informantes. Basicamente, as 
informações recolhidas a partir de várias fontes foram trianguladas5  para reduzir os incentivos 
à imprecisão: para este exercício, foram contactados os gestores provinciais, distritais e a 
nível das unidades sanitárias. 

Procedimento de pesquisa

No geral, a metodologia de análise para este RDP pretendia responder a uma pergunta 
específica: os recursos anualmente alocados no Sector da Saúde a todos os níveis (central 
e local) alcançam o propósito a que são destinados? Para isso a análise foi feita por nível 
(central e local) e por fonte de financiamento (interna ou externa). Portanto, esta análise 
teve dois momentos: (i) pesquisa documental e (ii) estudo de campo ou verificação 
física dos empreendimentos. Seguindo a mesma metodologia de análise por nível e por 
fonte de financiamento, a análise foi aprofundada em três linhas de verificação de gastos, 
nomeadamente: (a) medicamentos e artigos médicos; (b) desenvolvimento de recursos 
humanos e (c) infraestruturas (obras). Os critérios fundamentais para a selecção dos 
informantes foram: i) as Unidades Sanitárias (US) foram consideradas como uma importante 
fonte de fornecimento de serviços, tais como cuidados de saúde primários em áreas rurais, 
ii) as US devem existir em grande número para uma análise estatística credível e iii) as US 
devem ser relativamente homogêneas nas características para a análise comparável do 
ponto de vista da relação custo-eficácia. 

Limitações do estudo

Dentre as várias limitações do Rastreio da Despesa Pública, destaca-se a estratégia adoptada, 
qual seja, o emprego de estudo de caso. O trabalho circunscreveu-se ao Distrito de Lago e às 
seis US visitadas. Desta forma, as conclusões e as recomendações apresentadas representam 
apenas a realidade deste distrito e das seis US visitadas, o que limita a amplitude. Porém, 
não afecta a validade dos resultados, já que a natureza deste rastreio tinha como objectivo 
verificar como o distrito trabalha as suas questões estratégias e avaliou as suas alianças com 
os vários segmentos de stakeholders. Como facto positivo, destaca-se a possibilidade de 
realização de outros estudos sobre o mesmo tema, em outros distritos e outras US.

5 Para a comparabilidade intersectorial, um conjunto de questões foi colocado tanto aos gestores provinciais e distritais como aos das Unidades Sanitárias sobre as características das 
instalações, mecanismos de requisição dos materiais, procurement público, horário de funcionamento, competição com outras fontes, acesso a infraestruturas, principais insumos, 
qualidade de serviços, níveis de demanda, mecanismos institucionais de prestação de contas etc.
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Localização Geográfica do Distrito de Lago

Lago é um distrito da Província do Niassa, em Moçambique, com Sede na Vila de Metangula. 
Tem limite a Norte com a República da Tanzânia, a Oeste com o Lago Niassa, a Sul com o 
Distrito de Lichinga e a Este com o Distrito de Sanga. O Censo de 2007 indica uma população 
de 83.099 habitantes. Com uma área de 6.438 km², a densidade populacional chegava aos 
12,91 habitantes/km². Esta população representa um aumento de 48,7% em relação aos 
55.892 habitantes registados no Censo de 1997. 

Orçamento de Nível Central – MISAU

No exercício fiscal de 2015, o orçamento central teve uma subida considerável, se comparado 
com 2014, para 9.992.970,06 Mt, o correspondente a 11,13%, dos quais 5.890.994,81 Mt foram 
para a realização de projectos de investimento, de forma abrangente, cuja execução ronda os 
4.057.751,16 Mt (99%) para a aquisição de equipamentos médico-cirúrgicos e medicamentos, 
fortalecimento dos sistemas de saúde e desenvolvimento das infraestruturas.

Em 2014, o Orçamento do MISAU apresentou um valor global de 8.881.068,51 Mt, com uma 
execução de 7.918.995,16 Mt (100%) para a realização das despesas de funcionamento e 
de capital (investimento). Deste montante, 4.044.846,00 Mt correspondem a despesas de 
funcionamento e 4.836.222,52 Mt correspondem a despesas de investimento.

De 2014 a 2015 os montantes de investimento no MISAU tiveram um acréscimo de 17,90%. 
Entretanto, parte considerável das despesas de capital (investimento) do MISAU é financiada 
por recursos externos e, em menor escala, por recursos do Tesouro. 

O quadro a seguir monstra o resumo da evolução da dotação e execução de despesas de 
investimento a nível do MISAU, incluindo os investimentos realizados na Província de Niassa.

(Em mil de meticais)6

6 Todos os valores constantes no relatório são expressos em Mil de Meticais.
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As despesas de capital (investimento) financiadas com recursos internos em 2014 cobriam 
somente metade do orçamento de funcionamento da instituição (2.287.199,25 Mt) e o 
valor remanescente provinha da componente externa (2.549.023,23 Mt). Em 2015 houve 
uma ligeira subida do investimento externo para 3.752.559,82 Mt, correspondentes a um 
acréscimo de 28,65%.

Entretanto, os investimentos inscritos pelo MISAU para o desenvolvimento das infraestruturas 
de níveis I, II, III e IV não especificam a localização daquelas, ou seja, não indicam os locais 
geográficos onde se pretende efectuar tais investimentos nem os valores disponíveis para 
cada uma das infraestruturas.
Embora o mapa (Demonstrativo Consolidado de Investimento) faça referência a uma 
execução de 99%, existem projectos orçamentados cuja execução se situa abaixo de 50%, 
como é o caso do Fortalecimento dos Sistemas de Saúde – Estruturas e Equipamentos, 
situado em torno de 43%, correspondentes a 15.161,13 Mt dos 167.958,65 Mt da dotação 
actualizada.

No que se refere a investimentos directos na Província do Niassa, os Distritos de Lago, 
Marrupa, Sanga, Ngauma e Cuamba não tiveram dotações para investimentos. Apesar de o 
MISAU ter no orçamento de investimentos (dotação revista) 12.813,47 Mt, este montante não 
foi actualizado para responder à necessidade de reabilitação do Hospital Distrital de Cuamba.

Situação de Infraestruturas Financiadas pelo MISAU e 
DPS-Niassa

Para o exercício económico de 2015, o Distrito de Lago não recebeu financiamentos dos 
níveis central e provincial para programas de construção e reabilitação de infraestruturas 
do sector. Um número considerável das infraestruturas do sector não apresenta uma 
imagem adequada para o tipo de serviços prestados. O mesmo pode-se dizer em relação 
às residências do pessoal técnico do sector. Alguns técnicos são obrigados a abandonar as 
casas do sector para alugar casas e/ou quartos com as mínimas condições de habitação. 
É urgente e necessário que o sector da Saúde, através do OE, bem como em projectos de 
apoio, invista mais em infraestruturas. 

Orçamento da Direcção Provincial de Saúde de Niassa 
em 2015

Os dados relativos ao exercício económico de 2015 foram retirados dos Demonstrativos 
Consolidados dos Orçamentos de Funcionamento e de Investimento, com o código UGB/
Funcional/Programa/FR/CED constantes no e-SISTAFE. Ao analisar-se os mapas verificámos 
que em 2015 a DPS-Niassa teve como dotação actualizada 331.737,86 Mt, dos quais 
127.637,05 Mt para funcionamento e 21.033,54 Mt para investimento, com uma execução 
correspondente a 100%. Pela análise do quadro, verifica-se que houve uma evolução dos 
recursos orçamentados nos últimos dois anos, podendo-se observar um aumento de 
aproximadamente 4% de 2014 para 2015. 
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O Orçamento da Direcção Provincial de Saúde de Niassa (DPS-Niassa), para além de atender 
o seu próprio funcionamento, apoia as despesas do Centro de Formação de Saúde de 
Cuamba, do Hospital Rural de Cuamba, do Hospital Distrital de Mandimba e outras.

No Orçamento de Financiamento da DPS-Niassa, em termos globais, foram alocados para as 
despesas de funcionamento 123.200,68 Milhões de Meticais (2014) e 130.472,34 Mt (2015) da 
dotação actualizada, o que corresponde a um aumento de 7.271,66 Mt (5,57%). Estes valores 
incluem ainda as despesas com Admissões e Promoções de Pessoal a nível provincial. É de 
referir que tanto em 2014 como em 2015 as dotações para a linha de Admissões e Promoções 
não foram executadas.

O aumento orçamental no SDSMAS de Cuamba deve-se ao aumento (3.89%) em Salários 
e Remunerações e (35.35%) em Bens de Consumo ao longo do exercício de 2015. Neste 
ano as dotações actualizadas nos SDSMAS de Mandimba e Ngauma também aumentam na 
ordem de 24.09% e 17.92%, respectivamente. 

A execução da despesa, em relação ao orçamento actualizado está dentro dos padrões 
programados para 2014 e 2015, tendo atingido 100% em 2014 e 99.88% em 2015 a nível da 
DPS-Niassa. Nos SDSMAS a execução esteve na ordem dos: 99.77% em 2014 e 99.57% em 
2015 em Cuamba; 98.61% em 2014 e 92.56% em 2015 para Mandimba; 96.17% em 2014 e 
99.53% em 2015 em Ngauma. 

O OE somente previu recursos próprios nos Serviços Distritais, contudo, verifica-se uma baixa 
execução em Mandimba e Ngauma. O facto resulta da fraca colecta das receitas próprias 
ou a não canalização das mesmas para a Conta Única do Tesouro, o que possibilitaria a 
escrituração da execução dos referidos fundos.

O OE de Investimento no Sector da Saúde em Niassa está todo concentrado na DPS-Niassa 
e é financiado por recursos internos e externos (Fundo Comum de Saúde, Banco Mundial, 
Irlanda, GAVI e UNICEF). O orçamento de investimento de 2014 para 2015 teve um crescimento 
de 61.31%. A sua execução foi de 91.66% e 77.16% em 2014 e 2015, respectivamente.

A verba de investimento é destinada a construção, com destaque para o Bloco Operatório 
no Distrito de Mandimba e fiscalização de obras, assim como para a aquisição de mobiliário 
para apetrechar os edifícios recentemente construídos e os já existentes, tendo sido gastos 
13.091,17 Mt em 2014 e 7.084,73 Mt em 2015, o que corresponde a 100% de execução do 
orçamento actualizado.
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Receitas de Nível Provincial 

Tabela2: Actividades realizadas e receita cobrada durante o período de 2015

A tabela acima ilustra as diferentes actividades realizadas a nível do sector para a geração 
de receitas no ano de 2015. Em comparação com o ano de 2014, pode-se notar que 2015 
registou um decréscimo na ordem de 51,9%, visto que para o período em alusão se colectou 
cerca de 1.341.517,00 Mts contra 2.789.539,00 Mts em 2014. Este decréscimo foi influenciado 
por falta de declaração de receitas de cerca de 11 distritos da província, pois apenas 5 distritos 
(Lichinga, Chimbunila, Cuamba, Mecanhelas e Mandimba) dos 16 declararam as suas receitas. 

Recursos Humanos da Província de Niassa

Para o ano de 2015 o Sector da Saúde a nível da Província do Niassa contou com um total 
de 2.919 Funcionários e Agentes do Estado com uma maior fatia para os Funcionários de 
Apoio Geral (níveis elementar e básico), seguidos de funcionários de nível médio com um 
total de 948. Estas cifras passaram de 139 em 2014 para 197 em 2015, dos quais 75 formados 
em medicina, registando um crescimento de 10% em comparação com o ano de 2014.
A tabela abaixo mostra a distribuição de recursos humanos nos distritos da província onde 
o Projecto “Mais Vida” implementa as suas actividades. Dos seis distritos abrangidos pelo 
projecto, o de Cuamba apresenta um número maior de funcionários, seguido de Mandimba, 
sendo que o de Ngauma apresentava o número inferior em comparação com os outros 
distritos.  
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Tabela 5: Pessoal por distrito e por regime até 31 de Dezembro de 2015

Referir que o número de pessoal de regime específico tem vindo a aumentar gradualmente 
resultante das colocações de nível central de modo a dotar as unidades sanitárias de pessoal 
qualificado ao longo de toda a província. Em relação aos técnicos médios, houve um 
crescimento na ordem de 18%, sendo que em técnicos básicos o crescimento foi na ordem 
de 3%.

Tabela 6: Evolução do pessoal colocado na província entre 2011 e 2015

Ao longo dos últimos quatro anos verificou-se um crescimento acentuado na colocação 
de novos profissionais na província. Entretanto, houve uma oscilação com tendência 
decrescente entre os anos 2011 e 2012 e entre 2014 e 2015 em torno de (-6%).

Tabela 7: Evolução do pessoal colocado à disposição da província (que, 
entretanto, não se apresentou na DPS-Niassa) entre 2011 e 2015
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Evolução de Serviços de Partos nos Distritos Abrangidos 
pelo Projecto “Mais Vida”

Tabela 8: Cobertura de partos institucionais

De acordo com os dados da DPS-Niassa, o ano de 2015 registou um crescimento de 6.5%, 
quando comparado com o ano de 2014. Os distritos de Marrupa e Ngaúma registaram uma 
cobertura abaixo de 70%, sugerindo que se deva intensificar os trabalhos de sensibilização 
junto das comunidades para a realização de partos institucionalizados. O ano de 2015, no 
geral, registou uma maior adesão de partos institucionais, tendo atingido a cifra de cerca de 
4.875, reduzindo em cerca de 31.9% os partos fora das unidades sanitárias.

 

Tabela 9: Mortalidade materna por cada 100.000 nascimentos vivos

Em relação à mortalidade materna, durante o período em análise, foram registados 86 óbitos 
maternos, com a taxa de mortalidade materna de 138/100.000 nados vivos, o que dá a 
entender que houve um ligeiro decréscimo, quando comparado com igual período do ano 

de 2014 em que se  registaram 143.3 óbitos em 100 mil nados vivos. 
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Recursos Humanos do Sector da Saúde do Distrito de 
Lago

Em termos de Recursos Humanos, a província apresenta uma tendência crescente de pessoal 
técnico, sendo que em 2014 o distrito dispunha de 127 funcionários, tendo passado para 130 
em 2015, o que representa uma evolução positiva de 2%. Dos 130 funcionários, importa 
destacar 3 Técnicos Superiores, 5 Técnicos de Medicina Geral, 3 Técnicos de Medicina 
Preventiva, 4 Técnicos em Administração Pública, 1 Técnico de Contas, 1 Técnica de Acção 
Social, 1 Técnico de Oftalmologia, 1 Técnico de Psiquiatria, 1 Técnico de Fisioterapia, 1 Técnico 
de Estomatologia, 1 Técnico de Laboratório, 4 Técnicos de Farmácia, 5 Técnicos de SMI de 
nível médio, 6 Enfermeiros de Serviços Gerais, 11 Agentes de Medicina Geral, 2 Agentes 
de Medicina Preventiva, 8 Assistentes Técnicos de Regime Geral, 2 Agentes de Farmácia, 
6 Técnicos de SMI de nível básico, 9 Enfermeiros Básicos, 6 Enfermeiros Elementares, 32 
Auxiliares Administrativos, 16 Agentes de Serviço e 1 Técnica de Nutrição ainda em formação. 
Destes funcionários, 30 auferem os seus salários através do Fundo Comum Pró-Saúde e os 
restantes pelo Orçamento do Estado.

Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social do 
Distrito de Lago

O quadro a seguir demonstra a orçamentação e execução da despesa realizada em 2014-
2015 pelos Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social do Distrito de Lago (SDSMAS-
Lago), na óptica da classificação económica, permitindo, deste modo, avaliar os níveis de 
afectação de recursos por natureza de despesa corrente. Esta análise efectua-se com base 
nos Demonstrativos Consolidados do Orçamento de Funcionamento de 2014 e de 2015. 
Procede-se à comparação entre os valores orçamentados e os valores da execução, o que 
permite avaliar o grau de realização das despesas e evidenciar os eventuais desvios.
 
As despesas globais de funcionamento em 2014 estão orçamentadas em cerca de 9.735,00 
Mt e em 2015 em cerca de 12.965,11 Mt, correspondendo a um aumento de 24,91%. O 
desempenho real da despesa de funcionamento, por sua vez, reflecte um aumento de 25,41%.
A despesa com Salários e Remunerações registou um crescimento nominal de 26,67%, de 
2014 a 2015, relativamente aos montantes orçamentados: 8.414,63 Mt para 2014 e 11.474,80 
Mt para 2015, diferentemente das despesas com Bens que registaram uma redução de 32,82% 
da dotação actualizada de 2014 para 2015.

Em relação às Despesas de Capital (Investimento), os Serviços Distritais de Saúde, Mulher 
e Acção Social do Distrito de Lago não receberam do Estado montantes nenhuns para a 
realização de tais despesas.
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Receitas Consignadas de Consultas Externas 2015 a 
Nível do Distrito

A informação da declaração de recuperação de custos a nível do distrito não regista muita 
adesão por parte das unidades sanitárias. Ainda há um déficit na declaração dos valores 
provenientes da recuperação de custos. Este cenário tem criado constrangimentos por parte 
do depósito distrital no tocante a registo e organização da informação referente aos valores 
arrecadados pelo distrito.

De 2014 para 2015, o distrito registou uma subida tímida de 2%, conforme ilustra a informação 
abaixo.
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Infraestruturas do Distrito

Centro de Saúde de Mbandeze

O Centro de Saúde de Mbandeze funciona com um total de três funcionários, sendo uma 
Enfermeira de SMI, um Agente de Medicina Geral e um Assistente Técnico. A unidade sanitária 
não dispõe de Agente de Serviços. 
O centro de saúde assiste, em média diária, 60 pacientes, com uma maior percentagem para 
crianças, seguida de mulheres.  Em consultas de pré-natal, a US assiste 160 pacientes numa 
média mensal, realiza um total de 66 partos e assiste igualmente um total de 180 pacientes 
em consultas de planeamento familiar.

Medicamentos

A US não regista rupturas de medicamentos, pois há medicamentos em quantidades 
suficientes para a realização dos trabalhos diários. Entretanto, regista algum déficit nos 
medicamentos para o tratamento de malária em particular, em algumas formulações, tais 
sejam, o Coartem.  

Material Médico-Cirúrgico

A US dispõe de apenas dois kits de parto. Há déficit de pinças e tesouras, não tem pera de 
aspiração nem lâmpada de berçário.  A maternidade queixa-se da falta de biombos e de uma 
panela de esterilização. A esterlização é feita através de cloro.

Infraestruturas

A infraestrutura da US não oferece segurança, as janelas não têm vidros e as fechaduras 
encontram-se estragadas. De acordo com a enfermeira, em 2015, a unidade sanitária sofreu 
roubos de medicamentos por parte de indivíduos desconhecidos. É uma infraestrutura 
que não tem energia nem água canalizada. Em tempos, tinha energia, porém, por falta de 
manutenção, a infraestrutura sofreu problemas de infiltração de águas pluviais que causaram 
um curto-circuito que deixou a US sem luz eléctrica. Os partos nocturnos são realizados 
com recurso à luz de lanternas de aparelhos celulares. A US não tem um depósito de 
medicamentos, o que significa que estes são armazenados numa sala alternativa que, por 
sinal, é a mesma que serve para atendimento aos pacientes.
A equipa de rastreio visitou igualmente a casa de pessoal técnico do sector. A casa encontra-
se sem tecto e abandonada. De acordo com informações locais, a zona de Mbandeze sofreu 
um vendaval que teria arrancado o tecto da casa. Entretanto, a direcção dos serviços e a 
DPS nunca colocaram nos seus planos de desenvolvimento do sector a necessidade de 
reabilitação da infraestrutura. Os técnicos responsáveis pela US são obrigados a alugar casas 
fora do recinto hospitalar. “O enfermeiro-chefe reside numa casa arrendada e distante da 
unidade sanitária. Muitas vezes ele tem de se deslocar de noite, sem transporte, à unidade 
sanitária para responder a assuntos de carácter urgente. ...é uma situação perigosa, porque 
não há iluminação na US. ...foi alocada uma motorizada no ano de 2015, mas viria a avariar 
dois meses depois...”. – desabafou um técnico da US.
Para além dos problemas acima mencionados, a US depara-se com problemas de falta 
de transporte para avacuação de doentes de Mbandeze para Lichinga e ou mesmo para a 
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US da Vila-Sede. Quando se solicita transporte (ambulância) junto do Hospital de Lichinga 
ou da direcção dos serviços da Vila-Sede, estes alegam que não têm disponiobilidade de 
transporte por falta de combustível. Como alternativa de solução, os familiares dos pacientes 
são obrigados a recorrer a outros meios, como o transporte público ou de pessoas de boa fé.

Figura - 1: Centro de Saúde de Mdembeze

Figura - 2: Residência dos técnicos distritais da Saúde do Distrito.

Centro de Saúde de Maniamba

O Centro de Saúde de Maniamba dispõe de um total de sete funcionários, sendo um 
técnico de medicina geral, um técnico de farmácia, um agente de medicina preventiva, um 
enfermeiro geral, um enfermeiro de saúde materno-infantil básico e dois agentes de serviço. 
Numa média diária, a unidade sanitária regista os seguintes índices de consultas: consultas 
externas (75); consultas de pré-natal (20); 8 a 15 consultas de epilepsia e 15 de TARV. Em 

relação a partos, a US regista 30 partos numa base mensal.
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Medicamentos

A US não regista rupturas de medicamentos. Tem medicamentos em quantidades suficientes 
para responder a demanda.

Material Médico-cirúrgico

A US tem registado deficit nos kits de parto. Os kits existentes são antigos e registam muito 
tempo de uso. A US não tem ventosas nem pera de aspiração.  A situação é do conhecimento 
da direcção dos serviços, mas não há respostas positivas para se solucionar o problema.  Na 
área de enfermaria não há pinças, tesouras, panelas cirúrgicas para guardar covetes nem 
ambus para adultos e crianças. Algumas camas não têm colchão.

Infraestruturas

A infraestrutura não oferece segurança: tem problemas de fechaduras e as janelas da farmácia 
pública não trancam. As casas de banho internas não funcionam, tendo sido transformadas 
em depósitos de algum material fora de uso e para arrumar material de limpeza. A instalação 
eléctrica não está boa, de modo que “temos estado a gastar os poucos recursos financeiros 
na compra de lâmpadas, pois quando colocamos lâmpadas em alguns sectores, passado 
algum tempo elas fundem sem sequer dar sinal...”. – conforme o desabafo de um técnico da 
US.
O sistema de canalização de água não funciona, sendo esta retirada duma fontenária que 
se encontra no recinto da US. Esta regista, também, falta de cacifos para arrumação de 
medicamentos e funciona sem livros de registo de consultas e processos para doentes.
O processo de avacuação de doentes constitui um outro constrangimento para a US, pois 
não dispõe de um transporte para o efeito. Numa situação de emergência e evacuação, os 
familiares dos pacientes são obrigados a procurar um transporte público ou de um terceiro 
de boa fé.

Figura – 3: Imagens do US nas condições descritas acima
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Recuperação de Custos

A US conseguiu recuperar os seus custos operacionais em cerca  de 1.500 Mt a 2.000,00 Mt 
em cada mês. O valor é alocado ao depósito distrital para posterior depósito na Conta da 
Central de Medicamentos.

Centro de Saúde de Mepochi

A US dispõe de 4 funcionários, sendo dois técnicos com formação específica (um enfermeiro 
de medicina geral e uma enfermeira de SMI) e dois agentes de serviço. Em termos de 
consultas, a unidade sanitária assiste 30 pacientes em consultas externas, 116 em consultas 
de pré-natal, 145 em consultas de planeamento familiar e faz 30 partos numa base mensal.

Medicamentos

A US tem registado rupturas em algumas formulações de Coartem (6/4;6/3;3/1 e 6/2). De 
acordo com informações locais, a direcção dos serviços da Saúde defende que o atraso na 
alocação de medicamentos se deve à falta de combustível. Como resultado deste cenário, 
parte dos medicamentos é transportada pelos técnicos da US, usando motorizadas e outros 
meios de transporte público.

Material Médico-Cirúrgico 

A US necessita de biombos e de um suporte para pendurar soros.  O número de camas é 
insuficiente, necessitando-se de pelo menos mais duas camas. De momento dispõe de três 
camas.

Infraestruturas

A US recorre à energia de painel solar. É uma US que regista diversos problemas: infiltração de 
águas pluviais no tecto; fechaduras avariadas; janelas com vidros quebrados; sem sala para 
depósito e arrumação de medicamentos; sem laboratório; sem sistema de abastecimento 
de água canalizada; sem casa de mãe-espera.
A falta de uma casa de mãe-espera contribui para que o número de partos fora da US seja cada 
vez maior. A US presta assistência a muitas localidades, de grande densidade populacional, 
e algumas encontram-se distantes. Assim, mulheres grávidas não se têm deslocado à US 
para dar parto, alegadamente porque a US fica distante; quando as dores de parto iniciam, 
elas preferem fazer os partos em casa por falta de transporte. A casa de mãe-espera iria 
minimizar os números de partos fora da US, pois as mulheres viriam passar o tempo na casa 
aguardando o dia certo para dar à luz. 
Os serviços distritais alocaram uma moto-ambulância à unidade sanitária, porém, a mesma 
foi rejeitada pela comunidade. Segundo o enfermeiro da US, a comunidade defende que 
a afectação da moto-ambulância devia ser acompanhada de um motorista e não um 
enfermeiro a conduzí-la, pois isso significaria a mobilidade do enfermeiro e consequente 
deficit na US.
Entretanto, a ambulância está danificada na parte frontal, apontando-se como provável 
causa do acidente o facto de crianças ao redor da US usarem o veículo como seu brinquedo, 
empurrando-o em condições não seguras. Segundo o técnico da US, “.....num desses dias, as 
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crianças teriam empurrado a moto-ambulância sem que ninguém as visse e foram embater 
contra uma árvore, tendo danificado o vidro pára-brisas e amolgado a parte frontal”. 
A afectação da moto-ambulância constitui um grande ganho para o sector, porém, o mesmo 
não fará muito sentido se não tiver combustível à disposição e uma pessoa responsável para 
conduzí-la.

Figura - 4: Moto-ambulância acidentado.

Centro de Saúde de Messumba

A Unidade Sanitária de Messumba funciona com um total de cinco técnicos, sendo um 
enfermeiro básico de SMI, um enfermeiro básico de medicina geral, um técnico de farmácia 
e dois agentes de serviços. A unidade sanitária dispõe também de dois activistas que têm 
apoiado nas actividades diárias. Nas consultas externas, a unidade sanitária atende uma 
média diária de 1.250 pacientes, nas consultas de pré-natal (40), de planeamento familiar (40 

famílias), TARV (50) e partos (40).

Medicamentos

A US tem registado rupturas de medicamentos, porém, não frequente. As razões apontadas 
como estando por detrás das rupturas e atrasos têm que ver com a falta de transporte e 
de combustível e dadas as condições difíceis de transitabilidade das vias que dão acesso à 
US. De acordo com um dos enfermeiros, em tempos de chuva a US fica isolada dos outros 
pontos devido à enchente do caudal do rio local.

Material Médico-Cirúrgico

A unidade sanitária tem registado problemas de rupturas de pinças, tesouras (tem apenas 
uma que serve para a enfermaria e a maternidade). Tem apenas três kits de parto, não tem 
autoclave e estufa. Em 2015, foi alocada uma autoclave pequena que não durou muito 
tempo. Não tem biombos, arrastadeira para partos, ambus e aspiradores. Não tem botijas de 
oxigénio para emergências. A sala de partos necessita de mais colchões, pois os que existem 
actualmente são antigos e muito gastos.
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Infraestruturas

A sala de internamento foi fechada por não dispor de condições adequadas para receber 
pacientes. É uma infraestrutura antiga, em ruínas, diga-se. Apenas dispõe de dois blocos 
em funcionamento, sendo uma das salas para consultas e a outra para a maternidade. A 
farmácia não oferece condições seguras para o armazenamento de medicamentos, para 
além de não possuir um sistema de ventilação adequado. 
A US não tem água canalizada, os familiares da mulher em serviço de parto são obrigados a 
levar um galão de água para ser usada na maternidade.

Figura - 5: Centro de Saúde de Messumba 
 

Centro de Saúde de Meluluca

Em termos de recursos humanos, a US dispõe de 4 funcionários, um agente de medicina 
geral, uma enfermeira de saúde materno-infantil e dois agentes de serviço. A US assiste em 
consultas externas cerca de 45 pacientes, 25 em consultas de pré-natal, 15 em consultas de 
planeamento familiar e uma média de 35 partos por mês. Esta US não faz consultas de TARV.

Medicamentos

A US regista sistematicamente rupturas de Coartem em quase todas as formulações, embora 
esteja situada num povoado que regista os maiores índices de malária e schistosomiases 
(bilharziose). Para responder a situações de crise, a direcção dos serviços da Saúde envia 
apenas uma formulação do medicamento (1/6). De acordo com o técnico de saúde afecto à 
US, aquele fármaco não é suficiente para responder às necessidades da US.

Material Médico-Cirúrgico

Apenas regista necessidades de biombos.
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Infraestruturas

A US tem energia eléctrica apenas na sala de triagem. A sala de internamento não tem 
energia.  Algumas portas têm fechaduras avariadas, apresenta algumas fissuras nas paredes. 
Não tem água canalizada. Os técnicos e outros utentes da US percorrem mais de 500 
m para terem água. A US não dispõe de casa de mãe-espera. Há registos assinaláveis de 
partos fora da US, mensalmente a US assiste entre 3 e 5 mulheres com bebés nascidos fora 
da maternidade. A US de Meluluca necessita de uma casa de mãe-espera e com alguma 
urgência, pois se encontra numa zona com uma grande densidade populacional e parte 
significativa da comunidade percorre longas distâncias até encontrar uma US próxima.

Maternidade

A maternidade da US necessita de mais quatro camas para funcionar numa situação óptima. 
Há registos de quatro a cinco partos assistidos num único dia e as salas de parto e pós-parto 
dispõem de apenas duas camas, uma para cada compartimento. 

Figura - 6: Centro de Saúde de Meluluca

Notas finais

O orçamento de 2015 foi aprovado tardiamente, o que significa que o sector teve apenas 8 
meses, ao invés de 12, para executar os seus projectos de investimento. Entretanto, o fundo 
salarial do país está a crescer mais rapidamente na Saúde e noutros sectores prioritários 
em comparação com os sectores não prioritários; no entanto, isso não foi suficiente para 
responder à necessidade de recrutar e reter profissionais qualificados do sector público para 
melhorar o rácio trabalhador de saúde/população. 

A Despesa Corrente cresceu mais de três vezes em relação ao valor registado entre 2008 
e 2014 e esteve orçamentada de modo a continuar a aumentar em 2015, com base num 
aumento médio anual de 18% nos salários/vencimentos. Apesar do crescimento dos salários 
do Sector da Saúde, o rácio de médicos por 1.000 pessoas aumentou apenas ligeiramente 
(de 0,03 para 0,04) em relação ao mesmo período de tempo; o rácio de enfermeiros/parteiras 
por 1.000 pessoas aumentou apenas de 0,34 para 0,4116. Será necessário registar grandes 
avanços para se atingir a meta estabelecida no PQG 2015-2019 (1,13 profissionais de saúde 
por 1.000 pessoas). 
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