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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

________ 

GOVERNO DA CIDADE DE MAPUTO 

DIRECÇÃO DE SAÚDE DA CIDADE DE MAPUTO 

 

RELATÓRIO MENSAL DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA 

DIRECÇÃO DE SAÚDE DA CIDADE DE MAPUTO NO DECURSO DO MÊS DE 

AGOSTO DE 2017 

 

O presente documento constitui o Balanço das principais realizações do Sector da Saúde, no 

quadro de implementação do Plano Económico e Social do Governo da Cidade (PES), para 

2017.   

No período em análise, os esforços do sector foram prioritariamente direccionados às acções 

de fortalecimento do Sistema Nacional de Saúde.  

 

Neste contexto, o presente documento, encontra-se estruturado em (7) departamentos e (2) 

instituições subordinadas de actividades distintas a saber: 

 

Departamento de Administração e Finanças 

Departamento de Recursos Humanos 

Centro de Exames Médicos 

Depósito Provincial de Medicamentos 

Centro de Higiene Ambiental 

Departamento de Saúde Pública 

Departamento de Assistência Médica 

Departamento de Inspecção Provincial. 

Departamento de Planificação e Cooperação 
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1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

a. Desenvolver o Capital Humano e Social. 

     

i. Foram regularizados os processos Administrativos dos fundos do Orçamento do Estado, Pró-

saúde e GAIV; 

ii. Foram enviadas as prestações de contas de Julho de 2017 da DSCM e das Unidades Sanitárias 

para o MISAU; 

iii. Foi feita a regularização dos DUAT’s dos 31 Centros de Saúde; 

 

2. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

b. Melhorar a prestação de Serviços Públicos e reforçar a integridade da 

Administração Pública. 

i. Foi feita a recepção e tramitação de processos administrativos de (65) funcionários da 

DSCM e das Instituições subordinadas concernentes a nomeação definitiva (15); licença 

registada (2); bónus especial (4) transferência (2), renovação de contractos (12) e 

Nomeação Provisoria (30); 

 

ii. Foram actualizados (1200) dados dos funcionários no e-CAF; 

 

iii. Foi feita a desligações para 4 funcionários com tempo de serviço e idade; 

 

iv. Foram emitidos 25 certidões de efectividade para efeitos de aposentação 

 

v. Foram lavradas 25 actas de pedido de continuação de estudos da DSCM e das Instituições 

subordinadas;  

vi. Foi realizado o estudo de legislação sobre: Regulamento de continuação de estudo, mudança de 

carreiras e HIV/SIDA no local do Trabalho, que contou com a participação de 60 funcionários; 

vii. Foram processados os salários dos dois fundos E-folha e Pró-saúde; 

 

 

3. CENTRO DE EXAMES MÉDICOS 

i. Foram realizadas 22 palestras contra febre-amarela, meningite, antitetânica e raiva; 

ii. Foram realizadas duas (2) palestras sobre obtenção de atestado para cargas perigosas; 
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iii. Foram realizadas duas (2) Palestras sobre emissão de atestado de condução e para viagem; 

 

4. DEPÓSITO PROVINCIAL DE MEDICAMENTOS  

i. Foram distribuídos Medicamentos nas 30 Unidade Sanitárias da Cidade de Maputo; 

ii. Foram geradas duas (2) listas de acumulados e expirados; 

iii. Foi efectuado o inventário dos Medicamentos ARV’s no Deposito de Medicamentos; 

iv. Foi elaborada a requisição de Testes Rápidos no Deposito de Medicamentos; 

 

5. CENTRO DE HIGIENE AMBIENTAL 

i. Foram realizadas 40 inspecções Sanitárias nos estabelecimentos alimentares de venda, de 

consumo, de produção, hoteleiro, mercados e nos Centro infantis em todos os Distritos; 

ii. Foram realizadas (391) visitas domiciliárias nas Comunidades em todos os Distritos; 

iii. Foi feita a fiscalização e implementação de actividades de sanidade Internacional nos pontos 

de entrada (Sanidade Aérea, Marítima, e Terrestre); 

 

6. DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA 

a. Expandir o acesso e melhorar a qualidade dos serviços de saúde, reduzir a 

Mortalidade materna, morbi-mortalidade por desnutrição crónica, malária, 

tuberculose, HIV, doenças não transmissíveis e doenças preveníeis. 

i. Foi feita a formação de Iniciativa Hospital Amigo da Criança – IHAC a 35 técnicos das 

unidades Sanitárias no distrito de KaMpfumu; 

ii. Foi comemorada a semana Mundial do Aleitamento Materno no distrito de KaMavota; 

iii. Foi feita a reunião semestral de mortes Maternos que contou com 47 enfermeiras de ESMI; 

iv. Foi feita a distribuição de produtos de ESMI nas Unidades Sanitárias da Cidade de Maputo; 

v. Foi feito o Balanco das actividades de ESMI no âmbito de Prevenção de Transmissão Vertical 

– PTV; 

vi. Foi feita a distribuição de vacina, Anti-Poliamielite, Pnwmonia, Tetânica, Sarampo, 

Rotavírus, Pentavalente, Contra TB Infantil oral e injectável em todas as Unidades Sanitárias; 

vii. Foi feita a supervisão e apoio técnico nas Unidades Sanitárias de Mavalane, José Macamo, 

Chamanculo e Polana Caniço no âmbito do Programa Alargado a Vacinação; 

viii. Foi feito o rastreio e busca de contactos ao domicílio em todos os distritos; 
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ix. Foi realizado o encontro de discussão de dados no distrito de KaMpfumu; 

x. Foi realizada a supervisão na área de melhoria de qualidade em todos os Distritos; 

xi. Foi realizada a reunião Provincial de Comité TARV que contou com 55tecnicos das Unidades 

Sanitárias; 

xii. Foi feita a tutoria clinica nas Unidades Sanitárias de Bagamoio, 1 de Junho e Polana Cimento; 

xiii. Foi feita a formação de TARV Pediátrico que contou com a participação de 26 Médicos das 

Unidades Sanitárias; 

 

7. DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA MEDICA. 

a. Provisão de Cuidados de Saúde. 

 

i. Foram realizadas (4) vistorias as Clinicas Privadas de Somarchild, Posto de Saúde de BCI, 

Consultórios Médicos, e Posto de Saúde Valle; 

ii. Foi feita a reunião semestral das Clinicas Privadas da Cidade de Maputo no distrito de 

KaMpfumu; 

iii. Foi feita a supervisão e apoio técnico a (4) farmácias de Olímpica, July, Deus é Resposta, 

Massangaia; 

iv. Foi feita a recolha de amostras para monitoria de qualidade de Medicamentos nos Centros de 

Saúde de Inhaca (5) e Centro de Saúde de Magoanine Tendas (5);  

v. Foi feita a recolha de 59 amostras para monitoria de qualidade de Medicamentos no Centro de 

Saúde de Xipamanine (09), Chamissava (2), Alto Mae (3), Bagamoio (15), Magoanine A (2), 1 de 

Maio (3), Magoanine Tendas (3), Polana Caniço (6), Hulene (3), Maxaqueni (2), Incassane (2), 

Inhaca (1), Romão (1) e Hospital Geral de Chamanculo (7); 

vi. Foi feita a supervisão e apoio técnico nos (5) Hospitais Gerais no âmbito de Prevenção e Controle 

de Infecções – PCI e Violência Baseada no Género – VBG; 

vii. Foi feita a campanha de higienização das mãos no Mercado Janete; 

viii. Foram reactivados todos os laboratórios com os núcleos de qualidade de testagem de HIV nos 

laboratórios das Unidades Sanitárias; 

ix. Foram formados 16 Administrativos dos laboratorios das Unidades Sanitarias em materia de 

Biossegurança; 

x. Foram formados 20 tecnicos de laboratorios das Unidades Sanitarias em materia de Miscroscopia 

LED; 

xi. Foi feita a visita de apoio tecnico no Deposito de Medicamentos no Distrito de Nlhamankulu; 
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xii. Foi realizada a visita de supervisão e apoio técnico no Hospital Geral de Polana Caniço, Hospital 

Psiquiátrico de Infulene e nas Clinicas privadas de SHIFFAH e Somarchild no âmbito do 

programa da Radiologia; 

xiii. Foi feita a visita de apoio tecnico e Manutenção preventiva dos equipamentos da Radiologia nos 

Hospitais Gerais de Polana Caniço e Psiquiatrico de Infulene; 

xiv. Foram enviadas as bases de dados de prescricao e Cardex dos Hospitais ao MISAU no ambito do 

programa da Farmacia Hospitalar; 

 

8. DEPARTAMENTO DE INSPECÇÃO PROVINCIAL 

i. Foram realizadas inspecções as Unidades Sanitárias de Malhangalene, 1 de Maio, Albazine e 

foram feitas rondas pontuais nas Unidades Sanitárias; 

ii. Foram realizadas (7) inspecções as Farmácias Privadas de Rápidas Melhoras, Minda, Lubna, 

Samuel, Smart, Winel e Africa; 

iii. Foram realizadas inspecções as Clinicas Privadas de Salmos de Davi, Muendane, Kungaya e 

Família; 

iv. Foram harmonizadas as matrizes de petições da DSCM, Hospitais e enviadas à IAP; 

v. Foram controladas as câmaras de vigilância do Depósito de Provincial de Medicamentos, 

Parque de Viaturas da DSCM e Morgue do Hospital Central de Maputo; 

vi. Foram atendidas as petições apresentadas através da linha verde e tramitadas; 

 

9. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACAO E COOPERACAO 

i. Foram formados 25 técnicos das Unidades Sanitárias em Matéria de SIS-MA; 

ii. Foi feita a visita de supervisão sectorial de Monitoria e Avaliação em todas as Unidades 

Sanitárias; 

iii. Foram elaborados dois (2) Memorandos de Entendimento de Instituto Técnico de 

Moçambique e Instituto Superior do Desenvolvimento Local; 

iv. Foi feita avaliação das ONG’s de CHAI, NAMATI e Congregação das Irmãs Hospitaleiras; 

v. Foi feita a visita de supervisão na ONG de NAMATI e Instituto de Formação de Saúde da 

Matola; 

 

 

Julho, 2017 


