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Quem Somos 

A Direcção de Saúde é o órgão do aparelho do Estado que, a nível local e na base da aplicação dos princípios da descentralização e da 
dupla subordinação, funciona como instrumento para a planificação, implementação e controlo dos objectivos e funções atribuídas ao 
Ministério da Saúde. 
  

A Nossa Visão  

Assegurar, progressivamente, a Cobertura Universal de Saúde por forma a contribuir para que todos os cidadãos, em especial os grupos 

mais vulneráveis, possam desfrutar da melhor saúde possível, a um custo comportável (para a Cidade e cidadãos), contribuindo, assim, 

para o combate à pobreza e para a promoção do desenvolvimento da Cidade. 

A Nossa Missão  

Liderar a produção e a prestação de mais e melhores serviços de saúde essenciais, universalmente acessíveis, através de um sistema 

descentralizado que privilegie as parcerias para maximizar a saúde e o bem-estar de todos os cidadãos de modo a levarem uma vida 

produtiva rumo ao desenvolvimento pessoal e da Cidade. 

Mensagem da Exma Senhora Directora da Direcção de Saúde da 

Cidade de Maputo 

 

 

É com grande honra e regozijo que saúdo os Funcionários e Agentes 

do Estado da Direcção de Saúde da Cidade de Maputo, no 

cumprimento do plano de actividades referente a 30 dias do mês de 

Março. Gostaríamos de mostrar a nossa satisfação e saudar a 

consolidação dos progressos e entrega redobrada de todos para que 

pudéssemos continuar a obter sucessos em mais áreas da nossa 

actuação. Por isso, continuaremos a nos entregar de forma abnegada e 

afincadamente às nossas tarefas do dia-a-dia, em prol da melhoria do 

estado de saúde da população 

Os sucessos encorajadores precisam de continuar a ser dinamizados 

através do processo de divulgação das acções promotivas, preventivas, 

curativas e paliativas, atinentes à redução de casos de mortes 

maternas, dos casos de malária, tuberculose, HIV/SIDA e outras, 

melhoria de infra-estruturas sanitárias e outras, trabalhando todos num 

ambiente de zelo e dedicação. 

 

Drª. Alice Pedro Magaia de Abreu                                                                                                          

Directora de Saúde da Cidade de Maputo 

 

Estrutura 

Gabinete do Director 

Gabinete do Medico Chefe 

Departamentos 

Departamento de Saúde Publica 

Departamento de Assistência Medica 

Departamento de Administração e Finanças 

Departamento de Recursos Humanos 

Departamento de Planificação e Cooperação  

Inspecção de Saúde 

Junta de Saúde 

Depósito de Medicamentos 

Gabinete de Comunicação e Imagem 

Núcleo de Investigação Cientifica 

Instituições Subordinadas 

Centro de Exames Médicos 

Centro de Higiene Ambiental  

Morgue 

Instituto de Ciências e Saúde de Infulene 

Hospitais Geridos pela DSCM 

Hospital Psiquiátrico de Infulene 

Hospital Geral de Mavalane 

Hospital Geral de José Macamo 

Hospital Geral de Polana Caniço 

Hospitais Não Geridos pela DSCM 

Hospital Central de Maputo 

Hospital Militar  

Centros de Saúde/Serviços 

30- Centros de Saúde 

14 - Maternidades 

Sector Privado 

1- Hospital Privado 

1- Instituto de Coração  

10 -Clinicas 

75 - Consultórios Médicos 

146 - Farmácias Comercias 

9 -Laboratórios de Analises Clinicas 

7 - Serviços de Ambulância 
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Preâmbulo 

 

A Direcção de Saúde da Cidade de Maputo possui 35 Unidades Sanitárias, sendo 4 Hospitais Gerais, 1 Hospital Especializado em Saúde 

Mental, 4 Centros de Saúde Urbano C, 15 Centros de Saúde Urbano A, 5 Centros de Saúde Urbano B, 2 Centro de Saúde Rural do tipo I, 

4 Centro de Saúde Rural Tipo II, 13 Maternidades e 6 Bancos de Socorro. 

 

Excelência 

A Direcção de Saúde da Cidade de Maputo possui 3.094 funcionários e Agentes do Estado, dos quais 1.658 são do Regime Especifico 

(1196 são do sexo feminino e 462 do masculino) e 1.436 do Regime Geral (913 são do sexo feminino e 523 do masculino). Desses 

funcionários correspondem aos seguintes níveis: 411 do Nível Superior, 910 do Nível Médio, 843 do nível Básico e 930 do nível abaixo do 

básico. Do total de funcionários 2.819 Trabalham nas Unidades Sanitárias e 275 trabalham na Direcção de Saúde da Cidade-Sede 

incluindo Centro de Exames Médicos, Centro de Higiene Ambiental, Depósito de Medicamentos e Morgue anexo ao Hospital Central de 

Maputo.  
 

Actividades Realizadas 
 

Durante o mês de Abril de 2017 a Direcção de Saúde da Cidade de Maputo realizou vários eventos no âmbito de Assegurar, 
progressivamente, a Cobertura Universal de Saúde por forma a contribuir para maximizar a saúde e o bem-estar de todos os cidadãos de 
modo a levarem uma vida produtiva rumo ao desenvolvimento pessoal e da Cidade, foram realizadas as seguintes actividades: Reuniões 
de Planeamento familiar, Mortes Maternos, Formações, Celebrações, Inauguração do Centro de Atendimento Integrado as Vitimas de 
Violência no Hospital Geral de Polana Caniço, nos 7 Distritos da Cidade de Maputo.

 

1. Reuniões   
 

Em Julho de 2012 foi realizada uma cimeira de Londres sobre Planeamento Familiar, durante esta cimeira o Governo de Moçambique 
assumiu o compromisso de explorar abordagens inovadoras e novas formas de parcerias intersectoriais para melhorar o acesso universal 
do planeamento familiar e alcançar uma taxa de prevalência contraceptiva de 35% ate 2020. Os dados do último inquérito da base 
populacional (IMASIDA, 2015) são encorajadores pois mostram que a prevalência do uso do Planeamento Familiar subiu, de 11% para 
25% de 2011 e 2015, merece de esforços de todos os actores.  
Deste modo o Pelouro de Saúde em Acão Social em Coordenação com a Direcção de Saúde da Cidade de Maputo realizou uma reunião 
no dia 21 de Abril do ano em curso na Sala de Conferencias do Ministério de Género, Criança e Acção Social uma reunião de Advocacia 
para Planeamento Familiar com o lema de Assumir Compromissos Globais, Realizar Acções Locais. Dirigida pela Sua Excelência 
Esposa do Presidente do Conselho Municipal – Dra. Celestina Simango.  
 

 

A reunião contou com a presença da Dra. Celestina Simango, Dra Yolanda 
Manuel – Directora de Pelouro de Acão Social do Município, Dra. Alice Magaia – 
Directora de Saúde da Cidade de Maputo, Vereadora do Distrito Municipal de 
KaMpfumu, Medico chefe de PSAS e da DSCM, Chefes dos Departamentos, 
Directores Distritais de Saúde, Educação, Juventude e Desporto, Género Criança 
e Acão Social e Parceiros de Cooperação 
 
Objectivo  
Catalisar a plataforma multissectorial para a promoção e ofertas de métodos 
modernos contracepção e planeamento familiar em Moçambique e partilhar a 
importância do seu papel no dividendo demográfico.   

Esposa do Presid. do Conselho Municipal – Dra. Celestina Simango.  

 
Objectivos Específicos 
Apresentar os progressos alcançados no Planeamento Familiar bem como os planos para o alcance dos compromissos assumidos pelo 
Governo, partilhar conhecimentos e experiencias de boas praticas sobre a provisão de PF de forma integrada e Combinada, reforçar à 
necessidade do envolvimento active de outros sectores do Governo mas acções de PF através da criação de uma plataforma 
multissectorial para as questões de PF e Reforçar a parceria entre o Governo, parceiros de Cooperação, Sociedade Civil e comunidade 
de forma a fortalecer e melhorar a visibilidade das acções dos outros actores. 
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Resultados Esperados 
Apresentada a situação do PF na Cidade de Maputo, Estabelecida uma plataforma multissectorial de promoção de PF, oferta de métodos 
modernos de contracepção e de respectiva monitoria, Renovado e reforçando o compromisso do PF entre o Governo parceiros de 
Cooperação, Sociedade Civil e Partilhada a relevância do papel do PF no alcance do dividendo demográfico.  
 

   
Exposição e oferta de Métodos modernos de PF                                                           Foto de Família 
 

 
Decorreu no dia 28 de Abril a Reunião Trimestral de Mortes Maternos e Neonatais, dirigida pela Dra. Sandra Leão – Presidente do 
Comité de Mortes Maternos nas Telecomunicações de Moçambique onde estiveram presentes: Dra. Belia Xinada – Chefe do DSP, 
Directores Clínicos dos Hospitais Gerais, Responsáveis de ESMI.  
 

      
              Apresentações de temas                                                                                                           Discussão de temas apresentadas 

 

 

2. Celebração e Inauguração  

 

No dia 10 de Abril realizou-se uma feira de saúde, na terminal de transportes de Junta na Cidade de Maputo, O objectivo principal da 
actividade centrava-se na promoção de saúde no tendo em vista a comemoração do dia da Mundial Saúde, que se assinalou no dia 7 

de Abril do ano em curso, sob o lema Lets talk (Vamos conversar) com ênfase na psicopatologia depressiva. 
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Foram realizadas actividades de Aconselhamento e testagem de HIV, Aconselhamento Nutricional e Controle de Peso, Rastreio de 

Diabetes, Avaliação de HTA  

   
Palestras 
 
 

Realizou-se palestras que visavam a divulgação dos serviços de 
Saúde Mental, promoção da saúde mental com ênfase no tema 
de depressão em termos a sintomatiza clínica, possíveis 
factores e causas, bem como as possibilidades terapêuticas. 
Realizou-se palestra sobre as infecções de transmissão sexual 
e HIV, onde abordou-se a sintomatologia, causas e tratamento.  
Paralelamente a esta actividade efectuou-se o rastreio de 
Depressão, Stress e Ansiedade para um total de 265 
participantes, dos quais, 22 foram referidos para consulta de 
Saúde Mental por apresentar sintomatologia de ansiedade e 
depressão grave de acordo com as escalas de depressão e 
ansiedade de BecK.  
Ofereceu-se a psico-educação e psicoterapias de apoio breve 
aos pacientes que apresentavam níveis significativos de 

depressão stress e ansiedade.

Constrangimentos 
Falta material de apoio para auxílio na divulgação desta 
psicopatologia (dísticos e panfletos que versa sobre a 
depressão). 
Deficiente nível de compreensão dos instrumentos de avaliação, 
aliado baixo nível de escolaridade dos avaliados. 
 

Desafios 
Realização de mais palestras que divulguem as psicopatologias 
mais comuns em Saúde Mental 
Necessidade de adequar os instrumentos de avaliação a 
realidade Moçambicana 
Possibilidade de tradução dos testes para as línguas maternas 
mais comuns

 

                        
Medição de tensão Arterial                                                                                                               Controle de Peso 

 

No âmbito das celebrações do dia 07 de Abril, dia da Mulher Moçambicana foi feita a entrega de 26 Enxovais nas Maternidades dos 
Hospitais da Cidade de Maputo pela Sua Excelência Esposa do Presidente da Republica – Dra. Isaura Nyusi, onde a cerimonia central 
decorreu no Hospital Geral de José Macamo onde esteve na companhia da Sua Excelência Cidália Chauque e Mouzinho Saíde, na 
mesma ocasião fez o corte de bolo com as funcionárias da saúde que se encontravam a trabalhar e deixou uma mensagem de saudação 
e conforto a esta classe. 
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Entrega de Enxovais                                                                                                                        Corte de Bolo com Funcionários dos HGJM 

No âmbito das Celebrações da Semana Africana de Vacinação decorreu o lançamento da Campanha de vacinação no dia 27 de Abril 
de 2017 no Centro de Saúde de Xipamanine no Distrito de Lhamankulu, com Lema As vacinas Protegem a Todos Vamos todos 
Vacinar as Nossas Crianças, esta cerimónia foi dirigida pela Sua Excelência Esposa do Presidente da Republica – Dra. Isaura Nyusi.  
 

No seu Discurso disse que durante esta semana vamos intensificar actividades de 
vacinação e sensibilização a nossa população sobre a importância de vacinar as 
crianças sobre tudo os menores de 6 anos, pois o lema deste ano é de encorajar a 
vacinar as nossas crianças. O governo reconhece que vacinar é um investimento 
seguro para a saúde de uma nação pois antes de tratamento de qualquer doença vem a 
prevenção. O impacto da vacinação na saúde na dinâmica da prevenção é inestimável, 
pois as vacinas previne doenças e fornece uma boa saúde, contribui para o 
desenvolvimento cada vez mais sustentável e bem-estar da população. Com 
administração de cada vez mas vacinas nas crianças o Governo Moçambicano esta 
contribuir de forma segura para uma considerável melhoria dos, indicadores de saúde 
infantil. Moçambique regista. 

Esposa do Presidente da Republica – Dra Isura Nyusi.  
 

Grandes progressos na prevenção de doenças através da vacinação e como resultado conseguimos reduzir em 80% da Mortalidade de 
Sarampo, eliminamos o Têutamo neonatal e o Pólio. 
 

 

                      
 

 

 

Prosseguindo com a visita a Esposa do Presidente da Republica – Dra. Isaura Nyusi, Fez a inauguração e a entrega do Centro de 
Atendimento Integrado as Vitimas de Violência – CAIV no Hospital Geral de Polana Caniço no Distrito de KaMaxaquene.  
 
        

           
                                 Corte da Fita                                                                                                                                              Visita nos Gabinetes do CAIV 
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Esposa do Presidente da Republica – Dra Isura Nyusi. Discurso 

 
 
No seu discurso disse que a, inauguração e a entrega deste 
Centro especifica clara demonstração do nosso compromisso 
na luta contra a violência domestica pois esta apresenta um 
grande problema mundial e constitui um dos principais entraves 
do mundo de harmonia e respeito igualdade, direito entre 

homem e mulher por outro lado empeira a formação de famílias 
estáveis e o próprio desenvolvimento sustentável. Em 
Moçambique sinónimos deste acto influencia e já atingiram 
proporções significativas bastantes preocupantes sendo as 
mulheres e crianças as maiores vitimas das diversas formas de 
violência e sobre tudo aquele que é perpetuado pelos homens, 
muitas vezes conhecidos por próprias vítimas, apelando a todos 
a pararem com a violência. O Governo reconhece que a 
prevenção é a melhor oferta com custo relativo muito baixo e 
benefícios elevados. Assim julgamos que a nossa Acão deve 
ser focada na sensibilização para não ocorrência de violência 
pois só assim teremos famílias saudáveis que contribuem para 
o desenvolvimento cada vez mais sustentável e bem-estar da 
nossa população. Ilustres parceiros estamos cientes que com a 
locação deste centro o Governo Moçambicano esta contribuir de 
forma segura para o atendimento condigno a nossa população. 
A Cidade de Maputo conta com 26 Unidades Sanitárias com 
capacidades para atendimento as vítimas de Violência Baseada 
no Género – VBG, destas 1 Centro de atendimento Integrado e 
21 Centros de Saúde com paragem Única.

 
         

3. Formações, Capacitações e Palestras 
 

Cólera. 
A cólera é uma doença diarreica aguda causada pela enterotoxina do Vibrio cholerae, através da ingestão de alimentos ou água 
contaminados pela bactéria Vibrio cholerae. Tem um período de incubação curto, que varia de duas horas a cinco dias. A cólera é uma 
doença diarreica aguda que pode matar em poucas horas se não for tratada. Até 80% dos casos podem ser tratados com sucesso com 
sais de re-hidratação oral. No âmbito da prevenção contra esta doença a Direcção de Saúde da Cidade de Maputo em coordenação do 
Pelouro de Saúde e Acção Social realizou capacitação dos Militares do Comando Exercito, Aero, e Marinha no Hospital Militar de 
Cidade de Maputo onde estiveram 90 militares.  
 

   
Capacitação de Militares                                                                                                                          Demonstração de Sensibilizar a Comunidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Direcção de Saúde da Cidade de Maputo                                                               Telefone: 21-360276/7 21-430212, C.P. 

2217 

 MAPUTO-República de  Moçambique                                                                      Av. Maguiguana  nº 1240                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

                  
Nutrição. 
A desnutrição crónica é reconhecida como um indicador da qualidade do capital humano de um país. Neste contexto, no âmbito do 
cumprimento das actividades da ʺCampanha de Nutriçãoʺ com objectivo de sensibilizar a população moçambicana para a adopção de 
boas práticas de alimentação, nutrição, higiene e saneamento do meio com vista a redução dos actuais níveis de desnutrição crónica 
Direcção de Saúde da Cidade de Maputo realizou capacitação e demostrações culinárias a 50 Gestores dos Centros Infantis e 
Operários no Centro Infantil Banco de Moçambique no Distrito de KaMpfumu.   
 

     
Capacitação                                                                                                                   Demostrações Culinárias  
         

 
Outras Actividades Realizadas 
O Hospital Geral de Mavalane recebeu 25 enxovais do Embaixador de Emiratos Árabes Unidos.  
 

   
Entrega de Enxovais na Maternidade do HG de Mavalane                                              Foto de Família  

 
A Direcção de saúde da Cidade de Maputo no âmbito do dia Mensal de saúde realizou uma feira de saúde e fez a distribuição de Redes 
mosquiteiras aos funcionários da Direcção a das Instituições subordinadas.  
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Feira de saúde                                                                                                                        Distribuição de Redes Mosquiteiras  
 

4. Grau de Cumprimento das Actividades referente ao mês Março de 2017 

 

 PRIORIDADE 1: Desenvolver o Capital Humano e Social 

Nº Acção 

 

Grau de Cumprimento 

Respo 

01 

 

Apoiar o inventário de bens no Hospital 

Psiquiátrico de Infulene. 

 

 

DPAF 

Realizada: Foi feito o inventário de bens no 

Hospital Psiquiátrico de Infulene. Cumprida em 

100%.  

 

02 

Elaborar a prestação de Contas de Abril 

de 2017 do Orçamento de 

Funcionamento, Investimento e Salários. 

 

 

 

DPAF 

Realizada: Foram elaboradas as prestações de 

Contas de Abril de 2017 do Orçamento de 

Funcionamento, Investimento e Salários. 

Cumprida em 100%.  
 

03 

Fazer lançamento dos Processos de Abril 

de 2017 na Base de dados (do fundo de 

Funcionamento, Investimento e salários e 

remunerações) 

 

DPAF 

Realizada: Foi feito o lançamento dos Processos de 

Abril de 2017 na Base de dados (do fundo de 

Funcionamento, Investimento e salários e 

remunerações). Cumprida em 100%.  

 

04 

 

Continuar com a recepção e tramitação 

de processos. 

 

 

 

 

 

DRH 

Realizada: Foi feita a recepção e tramitação de 

processos administrativos de 37 funcionários da 

DSCM e das Instituições subordinadas. Cumprida 

em 100%.   
 

 

 

 

 

 

 

05 

Actualizar dados dos funcionários no e-

CAF. 

 

 

 

 

DRH 

 

Realizada: Foram actualizados (100) dados dos 

funcionários no e-CAF. Cumprida em 100%.  

 

 

06 

Lavrar actas de pedido de continuação de 

estudos. 

 

 

 

 

DRH 

 

Realizada: Foram lavradas 45 actas de pedido de 

continuação de estudos. Cumprida em 100%. 

07 

Elaborar pedido de emissão de certidões 

de efectividade para efeitos de 

aposentação. 

 

 

 

DRH 

Realizada: Foram elaborados 20 pedidos de 

emissão de certidões de efectividade para efeitos de 

aposentação. Cumprida em 100%.   

 

08 

Realizar Estudo de legislação sobre 

Assistência Medica e Medicamentosa e 

HIV no local de trabalho.  

 

 

DRH 

Realizada: Foi realizado o Estudo de legislação 

sobre Assistência Medica e Medicamentosa e HIV 

no local de trabalho.  

Cumprida em 100%. 
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09 

Realizar reuniões de divulgação do 

Regulamento de Assistência Medica e 

Medicamentosa nas Instituições Publicas 

e Centros de Saúde na Cidade de Maputo.  

 

 

 

DRH 

Realizada: foi feita a divulgação do Regulamento 

de Assistência Medica e Medicamentosa nos fóruns 

dos Gestores dos Recursos Humanos. Cumprida 

em 100%.  

10 

Realizar visitas de supervisão e apoio 

técnico aos Centros de Exames Médicos 

sediados as Unidades Sanitárias. 

 

 

CEM 

Realizada: Foi feita a visita de supervisão e apoio 

técnico aos centros de 1
o 
de Maio, 

Alto- Maé, Bagamoyo, e Xipamanine. Cumprida 

em 100%. 
 

11 

Realizar palestras sobre emissão do 

boletim de sanidade. 

 

 

 

CEM 

Realizada: Foram realizadas duas (2) palestras 

sobre emissão do boletim de sanidade. Cumprida 

em 100%.  
 

12 

Formar técnicos em serviço sobre o 

preenchimento da Ficha trimestral de 

actividades. 

 

 

 

CEM 

Realizada: Foram formados 23 técnicos em serviço 

sobre o preenchimento da Ficha trimestral de 

actividades. Cumprida em 100%.  

 

13 

Distribuir medicamentos nas Unidades 

Sanitárias. 

 

 

 

 

DPM 

Realizada: Foram distribuídos Medicamentos nas 

30 Unidade Sanitárias da Cidade de Maputo. 

Cumprida em 100%.  

 

14 
Inserir e Validação dos Relatórios no 

SIMAM. 

 

 

DPM 

Realizada: Foram inseridos e validados 30 

relatórios no SIMAM. Cumprida em 100%.  

 

15 
Efectuar BackUps no SIMAM. 

 

 

 

DPM 

Realizada: Foram Efectuadas 16 BackUps no 

SIMAM. Cumprida em 100%.  

 

16 
Gerar lista de acumulados e expirados. 

 

 

 

DPM 

Realizada: Foram geradas duas (2) listas de 

acumulados e expirados. Cumprida em 100%. 

 

17 

Realizar inspecções sanitárias nos 

estabelecimentos alimentares de venda, 

de consumo, de produção, de hoteleiro, 

aos mercados e nos centros infantis. 

 

 

 

 

 

CHA 

Realizada: Foram realizadas 52 inspecções 

Sanitárias nos estabelecimentos alimentares de 

venda, de consumo, de produção, hoteleiro, 

mercados e nos Centro infantis. Cumprida em 

100%. 

 

18 
Emitir Pareceres sanitários  

 

 

 

CHA 
Realizada: Foram emitidos 25 pareceres sanitários. 

Cumprida em 100%. 

19 

Realizar visitas domiciliárias nas 

Comunidades.  

 

 

 

CHA 

Realizada: Foram realizadas 483 visitas 

domiciliárias nas Comunidades. Cumprida em 

100%.  

20 

Supervisionar as actividades de 

saneamento do meio e Águas aos 

Hospitais, Escolas, e amostras de água. 

 

 

CHA 
Realizada: Foi feita 105 supervisões das 

actividades de saneamento do meio e Águas aos 

Hospitais Escolas. Cumprida em 100%. 

21 
Fazer Comité TARV, Fórum de TARV 

Pediátrico e Workshop Testar &Iniciar 

 
Realizada: Foi feita Comité TARV, Fórum de 
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DSP TARV Pediátrico e Workshop Testar &Iniciar. 

Cumprida em 100%. 

22 

Realizar de Visita de apoio técnico as 

Unidades Sanitárias. 

 

 

 

 

 

DSP 

Realizada: Foi Feita a visita de apoio técnico nas 

Unidades Sanitárias de Bagamoyo, 1 De Junho, 

Malhangalene e Xipamanine. Cumprida em 

100%. 

23 Formar os pontos Focais das Unidades 

Sanitárias em tutoria clinica. 

 

 

DSP 
Realizada: Foram formados 25 Pontos Focais em 

Matéria de tutoria clinica. Cumprida em 100%. 

24 

Realizar Formação em matéria de ATS 

(aconselhamento e testagem em saúde) 

nova directriz. 

 

 

 

 

 

DSP 

Realizada: Foram formados 30 Conselheiros das 

Unidades Sanitárias em matéria de ATS 

(aconselhamento e testagem em saúde) nova 

directriz. Cumprida em 100%.  

25 

Realizar Palestras de demonstrações 

culinárias nas comunidades no âmbito da 

Nutrição.  

 

DSP 
Realizada: Foi feita uma (1) Palestra de nas 

comunidades no âmbito da Nutrição. Cumprida 

parcialmente em 50%.  

26 

Realizar Supervisão e Monitoria no 

âmbito de Fortalecimento de actividades 

realizadas pelo Comité de Saúde de Co-

gestão em Coordenação com PSAS. 

 

 

 

 

 

DSP 

Realizada: Foi realizada Supervisão e Monitoria no 

âmbito de Fortalecimento de actividades realizadas 

pelo Comité de Saúde de Co-gestão em 

Coordenação com PSAS. Cumprida em 100%. 

  

 

27 

Realizar Monitoria diária e semanal de 

casos de diarreias nos bancos de socorro. 

 

 

 

DSP 

Realizada: Foi feita a Monitoria diária e semanal 

de casos de diarreias nos bancos de socorro. 

Cumprida em 100%.  
 

28 
Realizar supervisão comunitária no 

âmbito da vigilância das PFA, Sarampo e 

TNN aos distritos. 

 

 

 

DSP 

Realizada: Foi feita a Supervisão supervisão 

comunitária no âmbito da vigilância das PFA, 

Sarampo e TNN aos distritos. Cumprida em 

100%.  
 

29 

Realizar vistorias as Clinicas Privadas da 

Cidade de Maputo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAM 

Realizada: Foram realizadas 9 vistorias nas clinicas 

privadas de Centro de Saúde Privado Grande 

Maputo, Posto de Saúde de Arco-íris, Consultório 

Dentário Sorriso, Laboratório Laced (sursal2), 

Peermo Centro de Saúde, Analgez Clinic Ltd, 

Sunshine Centro Medico LTD, Clinica Dentário 

Ortodetica e Lila Consultório Medico. Cumprida 

em 100%.   
 

30 

Realizar vistorias as Farmácias Privadas 

da Cidade de Maputo. 

 

 

 

 

 

DAM 

Realizada: Foi feita a vistoria nas farmácias 

privadas João Jorge, Januário Jamisse, Ana Paula e 

Boaventura Wadiwe. Cumprida em 100%.  
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31 

Fazer recolha de amostras para monitoria 

de qualidade de Medicamentos. 

 

 

 

 

 

DAM 

Realizada: Foi feita a recolha de amostras para 

monitoria de qualidade de Medicamentos no 

Hospital Geral de Chamanculo (1), Centro de Alto-

Mae (3) e 1 de Junho (2). Cumprida em 100. 

 

32 Realizar busca activa de reacções 

adversas aos medicamentos. 

 

 

 

DAM 

Realizada: Foi feita a Busca activa de reacções 

adversas aos medicamentos no Hospital Psquiatrico 

de Infulene (1), Hospital Geral de Chamanculo (2) 

Polana Caniço (2), Mavalane (5), Jose Macamo (2) 

Centro de Saude Magoanine Tendas (4), Inhagoia 

(1) e Bagamoio (10). Cumprida em 100%.  

 

33 

Realizar supervisão as farmácias privadas 

da Cidade de Maputo. 

 

 

 

DAM 

Realizada: Foi feita supervisão de Farmacias de 

Rápidas Melhoras, Mimi, Alquimista e Venezia, 

Cumprida em 100%.  
 

34 
Realizar campanha de Lavagem das mãos 

nas Escolas da Cidade de Maputo. 

 

 

DAM 

Realizada: Foi realizada a campanha de lavagem 

das Mãos na Escola Secundaria de Lhanguene. 

Cumprida em 100%.  
 

35 

Realizar supervisão sectorial Prevenção e 

controle de infecções, Qualidade e 

Humanização.  

 

 

DAM 

Realizada: Foi feita a supervisão sectorial 

Prevenção e controle de infecções, Qualidade e 

Humanização. Cumprida em 100%.  

36 
Realizar exames de Imagiológicos no 

Hospital Geral de José Macamo.  

 

 

DAM 

Realizada: foram realizadas exames de 

Imagiológicos no Hospital Geral de José Macamo. 

Cumprida em 100%.  

37 
Fazer manutenção preventiva do aparelho 

do Raio-X e apoio técnico.  

 

 

DAM 

Realizada: Foi feita a manutenção preventiva do 

aparelho do Raio-X e apoio técnico no Hospital 

Psiquiátrico de Infulene e Hospital Geral de 

Mavalane. Cumprida Parcialmente em 67%. 

38 

 

Realizar supervisão e apoio técnico nos 

laboratórios dos Distritos. 

 

 

DAM 

Realizada: foi feita a supervisão e apoio técnico 

nos laboratórios dos Distritos. Cumprida em 

100%.  
 

39 

Realizar visita de apoio técnico no 

Deposito de Medicamento. 
 

DAM 
Realizada: Foi feita a visita de apoio técnico no 

Deposito de Medicamento. Cumprida em 100%.  

40 

 

Fazer a Monitoria das rotas de transporte 

de amostras. 

 

 

DAM 
Realizada: Foi feita a Monitoria das rotas de 

transporte de amostras. Cumprida em 100%.  

41 

 

Realizar manutenção preventiva das 

cadeiras de estomatologias nos Hospitais. 

 

 

DAM 

Realizada: Foi a manutenção preventiva das 

cadeiras de estomatologias nos Hospitais Gerais de 

José Macamo, Chamanculo, Mavalane, Centro de 

Saúde de Zimpeto e 1 de Junho. Cumprida em 

100%.  
 

42 

Realizar visitas de supervisão e apoio 

técnico nas Unidades Sanitárias no 

âmbito de Saúde Oral.  

 

DAM 

Realizada: Foi feita a visitas de supervisão e apoio 

técnico nos Hospitais Gerais de Mavalane, José 

Macamo, Polana Canico e Chamanculo no âmbito 

de Saúde Oral. 
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Cumprida em 100%.  

43 

 

Realizar despiste de doenças orais em 

crianças em idade escolar.  

 

DAM 

Realizada: Foi feito o despiste de doenças orais em 

crianças em idade escolar. Cumprida em 100%.  

 

44 

Realizar visitas inspectivas nas unidades 

sanitárias públicas (Todas as áreas da 

Inspecção) 

 

 

IPS 

Realizada: foram realizadas duas (2) visitas 

inspectivas nas unidades sanitárias públicas de 

Alto-Mae e Centro de Saúde de Maxaquene. 

Cumprida em 100%. 

 

45 

Realizar visitas inspectivas a unidades 

sanitárias privadas (Consultórios 

Médicos, Clinicas/ Laboratórios 

Dentárias e Ópticas). 

 

 

 

IPS 

Realizada: Foram realizadas duas (2) visitas 

inspectivas a unidades sanitárias privadas de Visual 

Óptica e universal. Cumprida Parcialmente em 

50%.  

46 

 

 

Elaborar e harmonizar matrizes de 

petições da DSCM e Hospitais e envio ao 

IAP. 

 

 

 

IPS 

 

Realizada: Foram elaboradas e harmonizadas as 

matrizes de petições da DSCM e Hospitais e envio 

ao IAP. Cumprida em 100%.  

 

47 

 

Realizar visita as Farmácias Privadas 

Dentro do horário normal de expediente. 

IPS Realizada: Foram realizadas seis (6) visitas as 

farmácias privadas de Urgente, Rugy, Manjante, 

Genuana, Dom Cosmo, gental, Cumprida em 

100%.  

48 

Participar do Fórum Mensal de 

Inspectores da Cidade de Maputo no 

Governo da Cidade. 

 

IPS 

Realizada: Foi realizado o Fórum Mensal de 

Inspectores da Cidade de Maputo no Governo da 

Cidade. Cumprida em 100%.  

 

49 

 

Realizar visita de controlo as câmaras de 

vigilância do DPM, Parque de Viaturas 

da DSCM e Morgue da DSCM. 

 

 

 

IPS 

Realizada: Foram realizadas visitas de controlo as 

câmaras de vigilância do DPM, Parque de Viaturas 

da DSCM e Morgue da DSCM. 

Cumprida em 100%.  

 

50 

Realizar Supervisão e apoio técnico aos 

Hospitais e Direcções Distritais na área 

de Planificação, Monitoria e Avaliação 

 

 

 

DPPC 

Realizada: Foi feita a supervisão e apoio técnico os 

Hospitais e Direcções Distritais na área de 

Planificação, Monitoria e Avaliação. Cumprida em 

100%.  
 

51 

Elaborar projecto executivo, 

especificações técnicas e selecção de 

empreiteiro para o projecto de construção 

do Bloco de Fisioterapia. 

 

 

DPPC 

Realizada: Foi elaborado o projecto executivo, 

especificações técnicas e selecção de empreiteiro 

para o projecto de construção do Bloco de 

Fisioterapia. Cumprida em 100%.  

52 

Elaborar projecto executivo, 

especificações técnicas e selecção de 

empreiteiro para o projecto de Aquisição 

de Gerador e Maquina de lavar roupa. 

 

 

DPPC 

Realizada: Foi elaborado o projecto executivo, 

especificações técnicas e selecção de empreiteiro 

para o projecto de Aquisição de Gerador e Maquina 

de lavar roupa. Cumprida em 100%.  
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Maputo, 04 de Maio de 2017 

 

A Directora 

 

________________________________ 

Dra Alice Pedro Magaia de Abreu 

=Médica de Clínica geral de 1ª= 

 


