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Pontos Fixos de Telessáude MZ

Objectivos:

 Facilitar o acesso aos serviços de Teleconsultoria e
Teleducação.

 Disponibilizar as condições físicas e tecnológicas para as
actividades de formação em grupo através do uso da
teleconferência.

 Facilitar as pesquisas bibliográficas online dos temas
referentes a epidemiologia local e outros.



Pontos Fixos de Telessáude MZ

Características:

 Salas com capacidades para 12 ou 16 técnicos de saúde.

 Equipamento informático; dois ou três computadores com
multimédia.

 Impressora preto e branco.

 Projector de datashow.

 Hospitas de Nampula, Quelimane, Pemba e Xai Xai com
equipamento e sistema específico de video conferência.

 Disponibilidade de router e conectividade de internet
(Movitel).

 Segurança, grades.



Pontos Fixos
Telessaúde MZ

Sediados em Unidades
Sanitárias
Província de Cabo Delgado:
 HD Mocimboa da Praia
 CSRI Ancuabe
 HD Chiúre
 HP Pemba
Província de Nampula
 HD Nacala
 HD Angoche
 HC Nampula
Província de Zambézia
 HD Gurué
 HD Mocuba
 CSRI Maganja da Costa
 HC Quelimane
Província de Inhambane
 HD Vilanculos
 HD Massinga
 CSRI Homoíne
 CSRU Inhambane
Provincia de Gaza
 HD Mandjacaze
 HD Chòkwé
 HD Mapai*
 HP Xai Xai
* Falta a instalação de internet - Movitel. 



Pontos Fixos de Telessáude MZ
Ponto Fixo Telessaúde MZ – Hospital Distrital de Vilanculos - Inhambane 

  
Ponto Fixo de Telessaúde MZ no Hospital Distrital de Massinga - Inhambane 

  

 



Pontos Fixos de Telessáude MZ

Hosp. Distrital de Chòkwe Hosp. Distrital de Mandajacaze



Pontos Fixos de Telessáude MZ

Hosp. Central de Nampula Hosp. Central de Quelimane



Pontos Fixos de Telessáude MZ

Hosp. Provincial de Xai Xai



Sistema de Video Conferência

 Sessão de video-conferência da Direcção Nacional de Formação de Profissionais de Saúde (local MISAU) e Médicos 
posgraduados do Hospital Central de Nampula (Abril ‘18).



Teleconsultoria

 Consulta registada e realizada entre profissionais da área de
saúde , por meio de instrumentos de telecomunicação
bidirecional, com fim de esclarecer dúvidas sobre
procedimentos clínicos, acções de saúde e questões
relativas ao processo de trabalho.

 Acesso para os técnicos cadastrados do Serviço Nacional de
Saúde.

 Registo de:

NUIT e contacto do profissional na planilha.

Hora do inicio e o motivo da teleconsultoria.

Geração espontânea de outros dados inerentes ao
profissional de saúde e da hora do término da
teleconsultoria.



Planilha excel



Teleconsultoria

 No intervalo de Setembro a Novembro foram realizadas 47
teleconsultorias:

Sobre os procedimentos clínicos: 37

Sobre o processo de trabalho: 09

Sobre as acções de saúde: 01

 Foram evitadas 34 transferências.

 Foram orientadas 3 transferências de pacientes para uma
US de referência.



Webpalestras

 É um tipo de webconferência com caracter expositivo ,
onde a comunicação do palestrante para um grupo de
participantes e destes com o palestrante para o envio de
perguntas e considerações é limitado a um chat.

Formulário da Webpalestras
Data de 
programaçã
o

Data da 
realização

Tema Hora do 
inicio

Hora de 
termino

Duração Apresentador Coordenador

Numero de 
participante
s

Categoria 
profissional 

dos 
participante

s

Ponto 
fixo 
Solicitant
e

Ponto fixo
solicitado

Confirmaçã
o do núcleo 
central

Qualidade de 
imagem

Qualidade de 
som

Observação 



Objectivos do formulario de Webpalestras

 Garantir que tanto o núcleo central assim como o ponto fixo
se preparem antecipadamente, de modo que a vídeo
conferencia ou webpalestra seja produtiva.

 Auxiliar no monitoramento do cumprimento do plano de
atividades de formação contínua do corpo clínico.

 Garantir o registo das actividades levados acabo.

 Identificar possíveis problemas técnicos na realização do
vídeo conferencia ou webpalestra e propor a resolução dos
mesmos de forma atempadamente.



Webpalestras

 Foram discutidos 8 casos clínicos no formatos de
webpalestras:

4 com o pessoal clínico do Hospital Distrital de Mocimboa
da Praia.

2 com o pessoal clínico do Centro de Saúde de Ancuabe.

2 com o pessoal clínico do Hospital Distrital de Chiúre.



Temas discutidos nas web palestras 

 Malaria na gravidez.

 Tuberculose extrapulmonar.

 Co-infecção TB/HIV.

 Suspeita de Falência terapêutica no paciente em TARV.

 Hemorragia pós parto.

 Discussão de óbitos maternos.

 Gestão de lixo hospitalar.

 Uso racional de medicamentos.





Webpalestras 



Aplicativo para as webpalestras



Pontos Fixos
Telessaúde MZ

Sediados em Unidades
Sanitárias
Província de Cabo Delgado:
 HD Mocimboa da Praia
 CSRI Ancuabe
 HD Chiúre
 HP Pemba
Província de Nampula
 HD Nacala
 HD Angoche
 HC Nampula
Província de Zambézia
 HD Gurué
 HD Mocuba
 CSRI Maganja da Costa
 HC Quelimane
Província de Inhambane
 HD Vilanculos
 HD Massinga
 CSRI Homoíne
 CSRU Inhambane
Provincia de Gaza
 HD Mandjacaze
 HD Chòkwé
 HD Mapai*
 HP Xai Xai
* Falta a instalação de internet - Movitel. 



Desafios

 A divulgação do programa ao nível dos potenciais usuarios.

 Existência de pontos fixos silenciosos.

 Implementar a avaliação do grau de satisfação da
teleconsultorias.

 Melhorar o envolvimento dos responsáveis clínicos das US na
promoção e uso do programa.

 Promover a participação activa dos responsáveis províncias da
formação continua no monitoramento das actividades dos
pontos fixos de Telessaúde.



Perspectivas

 Compilação e síntese das dúvidas mais frequentes para a
respectiva publicação na plataforma.

 A medio e longo prazo a regulação dos protocolos de
atendimento.

 Promover uma rede de teleconsultoria com a intervenção dos
hospitais de referência.



Resultados pretendidos

 Melhoria do desempenho técnico dos profissionais de saúde

 Reforço na implementação dos processos de regulação da
gestão clínica e de enfermagem

 Redução de transferências desnecessárias de pacientes para as
unidades sanitárias de referência



Obrigado!


