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• No final do 2014, o MISAU, com o apoio de Jhpiego, formulou
a necessidade de contar com um programa de comunicação e
informação a distância para a melhoria do desenvolvimento
técnico dos provedores de serviços de saúde e em
consequência a melhoria da prestação dos cuidados de saúde.
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O que é Telessáude MZ

 Telessaúde MZ é um programa do Ministério da Saúde de
Moçambique que utiliza as modernas tecnologias de
informação e das telecomunicações, para apoiar à
distância o desenvolvimento e actualização técnica dos
profissionais de saúde no país com a finalidade de ajudar à
melhoria da prestação dos serviços de saúde nos diversos
níveis de atenção priorizando os Cuidados de Saúde
Primários.



O que é Telessáude MZ

Quatro elementos chaves:

1. Sua finalidade é fornecer suporte clínico.

2. Destina-se a superar barreiras geográficas, conectando
usuários que não estão no mesma localização física.

3. Envolve o uso de vários tipos de TIC.

4. Seu objetivo é melhorar os resultados de saúde.



Novembro 2014
Primeira missão de apoio técnico de Telessaúde RS, da 
Universidade Federal de Rio Grande do Sul – Brasil. 

Julho 2015
Aprovados os Termos de Referência de Telessaúde Moçambique 
pela S. Excia. Ministra de Saúde Nazira Abdula.

Julho 2016
Inicio de instalação da infra-estrutura física e tecnológica do 
núcleo central, com o apoio dos parceiros de cooperação 
Jhpiego e CDC.

2017
Contratação da equipe técnica do Núcleo e instalação da infra-
estrutura física e tecnológica dos Pontos Fixos de Telessaúde MZ 
em quatro províncias. 
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Dezembro 2017, assinado pela S.E. Ministra da Saúde o 
Memorando de Entendimento com a Universidade Federal de 
Rio Grande do Sul com a finalidade de continuar o apoio técnico 
de Telessaúde RS.  



Telessáude MZ  - 2018

2018

 Instalação da infra-estrutura física e tecnológica dos Pontos 
Fixos de Telessaúde MZ na província de Inhambane.

 Instalação da rede de video-conferência – circuito fechado 
e circuito aberto – nos Pontos Fixos de Telessaúde MZ  

 Realizado o lançamento oficial de Telessaúde MZ pelo Vice 
Ministro da Saúde João Leopoldo da Costa – 18 de Junho 
2018



Telessáude MZ – Serviços
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Telessáude MZ – Situação Actual
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Núcleo Central de Telessáude MZ

 Sediado na Direcção Nacional de Formação dos Profissionais 
de Saúde no 4º Andar do MISAU.

 Conta com uma infra-estrutura tecnológica de ultima geração 
para facilitar a oferta dos serviços de Teleducação, 
Teleconsultoria e Telegestão, e uma equipa técnica com 
experiência em gestão e área clínica constituída por 4 médicos 
e 1 técnico de informática.

 Numa segunda fase de reforço e expansão, a equipe técnica 
será ampliada com pessoal experiente das diversas áreas 
técnicas domínio dos Cuidados de Saúde Primários.



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 

  

 



Página Web e Plataforma de Teleconsultoria

 Página www.telessaude.co.mz lançada em Junho.

 Plataforma de teleconsultoria em fase final de acertos da 
ligação com eSIP Saúde para efeitos de cadastro.

 Em processo a elaboração a plataforma para o registo dos 
técnicos de saúde que não pertencem ao SNS.

 Telefonia instalada de serviço gratuito para o usuário:

Vodacom 842090

Vodacom 842095

http://www.telessaude.co.mz/


Sistema de Video Conferência

 Sistema instalado no HC Nampula, HC Quelimane, HP Xai Xai, 
HP Pemba, Sala do Conselho Consultivo da Ministra da Saúde e 
na Direcção Nacional de Formação de Profissionais de Saúde –
Circuito fechado.

 Instalado o software de circuito aberto para todos os pontos 
fixos de Telessaúde MZ, sistema star leaf, e de acesso para 
qualquer computador ou mobile. 

 Sessão de instalação do sistema 
video-conferência Direcção 
Nacional de Formação de 
Profissionais de Saúde (local 
MISAU) e Hospital Central 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.



Coordenação com os Programas

 Para a preparação/ adaptação de temas sobre as patologias e 
temas de maior relevância e frequência:

 Malária

 Tuberculose

 HIV SIDA

 Doenças Crónicas

 Nutrição

 Saúde Mental

 Baseados nos protocolos de conduta e tratamento do MISAU.



Integração de Telessáude MZ na CPLP

A experiência nacional de Telessaúde MZ com a participação da 
Direcção de Recursos Humanos/ Formação:

 I Reunião de Telemedicina 
e Telessaúde da CPLP –
Cabo  Verde, Setembro 
’17.

 Congresso Brasileiro de 
Telemedicina e 
Telessaúde, painel  
“Experiências em 
Telemedicina e Telessaúde 
da CPLP”, Novembro ’17 
(online)



Lançamento Oficial

Video conferência simultânea: CSR Ancuabe, HD Gurué, HC Nampula, HP Xai Xai, Telessaúde RS (Porto Alegre/ Brasil) e RUTE (São 
Paulo/ Brasil).  

Discurso de Lançamento de Telessaúde MZ – Dr. Leopoldo 

da Costa – Vice Ministro da Saúde.  
Divulgação do Lançamento de Telessaúde MZ  nos 
Telejornais de TVM e ECO.



Desafios

 Manter actualizada a página web com informações relevantes e 
oportunas.

 A divulgação do programa ao nível dos potenciais usuarios. 

 A coordenação com os diversos programas de saúde é um 
elemento chave.

 Em breve será iniciada a componente de Teleducação-
Telegestão de RHS.

 Sustentabilidade do programa.



Perspectivas

 Expansão de Pontos Fixos de Telessaúde MZ a nível nacional.

 Integração técnica e logística dos parceiros de cooperação na 
experiência.

 Elaboração de aplicativos de apoio para a gestão clínica e 
administrativa.

 Elaboração de material audio visual para Teleducação.

 Expansão nas redes sociais: Facebook, Whatsapp, outras 

 Elaboração da Estratégia Nacional de Telessaúde MZ. 

 Realização de uma segunda fase de Telessaúde MZ com a 
expansão dos serviços para os níveis secundário e terciário de 
atendimento (2020-2025), áreas de Telediagnóstico e 
Teleconsulta selectiva.



Perspectivas

Videos 



Videos 



Resultados pretendidos

 Diminuição do absentismo dos provedores nas unidades 
sanitárias por causa das formações presenciais tradicionais

 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



Obrigada!


