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NOTA:

Este volume especial do compêndio de saúde móvel inclui dez casos de ampliação com 
descrições dos projectos, referências a publicações e informações de contacto para investigações 
complementares. 

Ao usar-se o formato PDF, os recursos e contactos podem ser acedidos com um único clique no 
e-mail ou endereço de website que aparece no texto e nas referências.
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S aúde móvel é a utilização de tecnologias móveis e sem 
fios para apoiar a concretização de objectivos de saúde. 

O rápido crescimento no acesso a telemóveis e redes em 
África criou oportunidades para os sistemas e programas 
de saúde móvel explorarem estas tecnologias de forma 
a criar um impacto positivo na saúde dos africanos. Os 
programas de saúde móvel têm o potencial de contribuir para 
soluções inovadoras para os desafios do sistema de saúde, 
incluindo:  (1) disparidades no acesso a serviços de saúde; 
(2) insuficiências da infra-estrutura de saúde nos países; (3) 
falta de recursos humanos para a saúde; (4) custo elevado de 
acesso à saúde; e (5) desafios no financiamento da saúde.
O projecto de Estratégias Africanas para a Saúde (ASH) do 
Gabinete de África da Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional produziu cinco volumes do 
Compêndio mHealth para ajudar as missões da USAID, os 
governos e organizações responsáveis pela implementação 
de saúde a aceder a informações sobre um leque de 
exemplos de programas de saúde móvel. Os Volumes 1-5 do 
Compêndio mHealth documentam mais de 150 estudos de 
caso de programas e aplicações de saúde móvel que foram 
implementados principalmente em África, mas também 
noutras regiões do mundo. Os volumes do compêndio 
oferecem descrições dos projectos, referências a publicações e 
informações de contacto para investigações complementares. 
Os Volumes 1-5 do Compêndio mHealth incluem estudos 
de caso de duas páginas de aplicações e programas de saúde 
móvel actuais ou concluídos com uma introdução à área ou 
ao problema de saúde; uma descrição da intervenção realçada 
do programa de saúde móvel; um instantâneo dos resultados 
importantes ou achados da avaliação; as lições aprendidas; e 

uma conclusão. Além disso, cada estudo de caso inclui um 
resumo da cobertura geográfica, parceiros de implementação 
e doadores, bem como informação de contacto dos parceiros 
e doadores responsáveis pela implementação. 
À medida que o panorama de saúde móvel evoluiu e mais 
programas e países pretendem estabelecer programas 
expandidos e sustentáveis através da utilização de tecnologia 
digital, a necessidade de perfis aprofundados de intervenções 
e programas de saúde móvel que cresceram em grande escala 
com sucesso aumentou.  Esta Edição Especial 2016: Em 
Grande Escala foi desenvolvida para fornecer mais detalhes 
sobre o desenvolvimento e a experiência de programas de 
saúde móvel que tiveram êxito num crescimento em grande 
escala. Os dez perfis incluídos neste volume foram enviados 
pelos programas. Foram seleccionados após um inquérito 
sobre o estado de intervenção actual enviado aos programas 
destacados anteriormente, com a intenção de selecionar 
um leque de tipos de intervenções, locais e organizações 
parceiras. Esta não é lista exaustiva dos programas de saúde 
móvel expandidos.
Os perfis dos programas incluídos nos compêndios de saúde 
móvel também podem ser acedidos na base de dados de 
saúde móvel online da ASH. As bases de dados facilitam uma 
pesquisa rápida e orientada de aplicações com base na zona de 
saúde, no tipo de aplicação e na localização. Os compêndios, a 
base de dados e recursos de saúde digitais adicionais podem ser 
transferidos em www.africanstrategies4health.org.

Sumário executivo

http://www.africanstrategies4health.org
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O que é o programa mHealth de saúde móvel? 

S aúde móvel é a utilização de tecnologias móveis e sem 
fios para apoiar a concretização de objectivos de saúde. 

A saúde móvel pode ser utilizada para várias finalidades, 
incluindo promoção de saúde e prevenção de doenças, 
prestação de cuidados de saúde, formação e supervisão, 
pagamentos electrónicos e sistemas de informação. Um 
inquérito global de 2009 realizado pela Organização  
Mundial de Saúde (OMS) em 114 estados-membros 
demonstrou que 83 porcento deles estavam a implementar 
serviços de saúde móvel que se enquadravam em 14 
categorias diferentes: centros de atendimento telefónico de 
saúde, serviços telefónicos gratuitos de emergência, gestão 

de emergências e desastres, telemedicina móvel, lembretes de 
consultas, mobilização da comunidade e promoção da saúde, 
cumprimento dos tratamentos, registos móvel de pacientes, 
acesso a informação, monitorização de pacientes, inquéritos 
de saúde e recolha de dados, vigilância, consciencialização 
sobre saúde e sistemas de apoio à tomada de decisão. Os 
cinco volumes do Compêndio mHealth incluem estudos 
de caso de saúde móvel que representam cada uma destas 
14 categorias. Para os objectivos deste compêndio, o 
componente da saúde móvel inclui telemóveis, Assistentes 
digitais pessoais (PDAs), tablets, aplicações móveis e 
dispositivos médicos sem fios.  
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O cenário de saúde móvel em rápido crescimento

O panorama da saúde móvel está em evolução crescente 
e consistente, evoluindo desde as fases iniciais de 

projectos-piloto isolados e frequentemente efémeros até 
um foco na expansão, sustentabilidade, interoperabilidade 
e integração das intervenções de saúde móvel e saúde 
electrónica. De acordo com o relatório Economia Móvel 
2016 da GSMA, existem mais de 7,6 mil milhões de ligações 
móveis em todo o mundo, que representam 4,7 mil milhões 
de assinantes únicos.  Com o rápido crescimento do acesso à 
tecnologia móvel, muitos acreditam que a saúde móvel tem 
o potencial de transformar a face da prestação de serviços de 
saúde em todo o mundo através da oferta de novos meios 
de quando, onde, como e por quem os serviços de saúde são 
fornecidos e acedidos.

Provas para saúde móvel 
Embora ainda seja limitada, a quantidade de provas sobre 
a eficiência ou eficácia das intervenções de saúde móvel 
começaram a aumentar. Recentemente, houve um aumento 
significativo em investigação com resultados de saúde 
concentrados na saúde móvel — incluindo vários estudos 
publicados na publicação especializada Lancet — e análises 
que pretendem sintetizar as provas. Adicionalmente, o website 
mHealthevidence.org, que foi desenvolvido pelo projecto 
Knowledge for Health (K4Health) como recurso para 
catalogação, categorização e classificação de provas de saúde 
móvel, contém actualmente mais de 7.500 fontes de 
literatura científica e não convencional.    

Normas para saúde móvel
Um dos aspectos mais promissores da saúde móvel (mHealth) 
é o potencial de melhoria da integração inteligente de serviços 
de saúde e a continuidade de cuidados por fornecedor, local 
e hora disponibilizando a informação no local e altura certos. 
O fortalecimento dos sistemas de gestão dos pacientes e 
de saúde desta maneira só pode ser alcançado se as várias 
plataformas de saúde móvel e de sistemas de informação de 
saúde (HIS) tiverem pontos comuns suficientes para trocar 
mensagens de maneira fiável de uma maneira que minimize 
erros e confusões. Conhecida como interoperabilidade, esta 
capacidade de diversos sistemas e organizações comunicarem 
e trabalharem em conjunto (interoperar) requer o 
estabelecimento de normas e a adesão às mesmas. Tal como o 
domínio de um idioma comum permite a comunicação, o uso 
de normas comuns no que diz respeito à estruturação e troca 
de dados permite às plataformas mHealth e HIS partilharem 
dados entre si.
As intervenções na área da saúde móvel são significativamente 
mais poderosas quando os intervenientes no sector da saúde 
tornam os seus sistemas inter-operáveis. Colaboração e 
cooperação próximas entre governos, doadores e fornecedores 
de cuidados de saúde privados permitem o alcance da 
interoperabilidade através da aplicação das mesmas normas. 
Estas acções maximizam o poder do programa mHealth de 
saúde móvel como uma ferramenta de coordenação de serviços 
individuais e ao nível dos pacientes a par de programas de 
saúde pública.1,2
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Princípios para o Desenvolvimento Digital

O conjunto de princípios seguintes destina-se a 
actuar como uma orientação “viva” para ajudar os 

profissionais de desenvolvimento em todos os sectores a 
integrar as melhores práticas estabelecidas na utilização das 
tecnologias de informação e comunicação. Os Princípios 
para o Desenvolvimento Digital foram escritos por e para 
doadores para desenvolvimento, organizações multilaterais e 
parceiros de implementação a nível internacional para captar 
as lições aprendidas mais importantes na implementação de 
projectos de Informação e Comunicação para Projectos de 
Desenvolvimento (ICT4D), e estão à disposição gratuita de 
todos.  
Estes princípios servem como um conjunto de directrizes 
que se destinam a informar, mas não ditar, a concepção 
e implementação de programas de desenvolvimento com 
base em tecnologia. Foram aprovadas por mais de 50 
doadores para desenvolvimento, organizações multilaterais 
e parceiros de implementação. O relatório Do princípio à 
prática: Implementação dos Princípios para o Desenvolvimento 
Digital, lançado em Fevereiro de 2016, capta a experiência, 
as visões, as perguntas e as recomendações de profissionais 
que trabalham na área do desenvolvimento digital. Este 
relatório, assim como mais informação sobre os Princípios 
para o Desenvolvimento Digital, estão disponíveis em 
digitalprinciples.org. 

1.  Desenvolver em conjunto com o utilizador
 ■ Desenvolver soluções contextuais adequadas tendo em 

conta as necessidades do utilizador.
 ■ Incluir todos os grupos de utilizador no planeamento, 

desenvolvimento, implementação e avaliação.
 ■ Desenvolver projectos de maneira crescente e iterativa.
 ■ Desenvolver soluções que aprendam com e melhorem 

os fluxos de trabalho existentes, e planear a adaptação 
organizacional.

 ■ Garantir que as soluções são sensíveis e úteis para a 
maioria das populações marginalizadas: mulheres, 
crianças, pessoas incapacitadas, e pessoas afectadas por 
conflitos ou desastres.

2.  Compreender o ecossistema existente
 ■ Participar em redes e comunidades de profissionais 

que partilham as mesmas preocupações.
 ■ Fazer o alinhamento com políticas tecnológicas, legais 

e regulamentares.

3.  Desenvolver com vista à ampliação
 ■ Desenvolver com vista à ampliação desde o início, e 

avaliar e mitigar as dependências que possam limitar a 
capacidade de ampliação.

 ■ Aplicar uma abordagem de "sistemas" à concepção, 
considerando implicações de concepção para além do 
projecto imediato.

 ■ Ser replicável e personalizável noutros países e 
contextos.

 ■ Demonstrar impacto antes de ampliar uma solução
 ■ Analisar todas as escolhas de tecnologia através da 

lente da escala nacional e regional. 
 ■ Investir em parcerias desde o início e começar 

negociações precoces.

4.  Construir para a sustentabilidade
 ■ Planear a sustentabilidade desde o início, incluindo 

planear a saúde financeira a longo prazo (por exemplo, 
avaliar o custo total de propriedade).

 ■ Utilizar e investir em comunidades e empreendedores 
locais por padrão, e ajudar a catalisar o seu 
crescimento.

 ■ Criar envolvimento com os governos locais para 
garantir a integração na estratégia nacional e 
identificar partidários do governo de nível superior.

5.  Ser orientado para os dados
 ■ Desenvolver projectos para que o impacto possa 

ser medido em marcos discretos com um foco nos 
resultados, em vez dos rendimentos.

 ■ Avaliar soluções inovadoras e áreas onde existam falhas 
nos dados e nas provas.

 ■ Utilizar informação em tempo real para monitorizar e 
informar as decisões de gestão a todos os níveis.

 ■ Quando possível, alavancar os dados como um sub-
produto das acções dos utilizadores e operações para 
avaliações. 

6.  Usar normas abertas, dados abertos, fontes  
 abertas e inovação aberta.

 ■ Adoptar e expandir normas abertas existentes.
 ■ Abrir dados e funcionalidades e expô-los em interfaces 

de programas de aplicações (APIs) documentadas onde 
possam ser usados por uma vasta comunidade.

 ■ Investir em software como um bem público.
 ■ Desenvolver software para ser de código aberto por 

padrão, com o código disponibilizado em repositórios 
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públicos e apoiado através das comunidades de 
programadores.

7.  Reutilizar e melhorar
 ■ Utilizar, modificar e ampliar ferramentas, plataformas 

e quadros existentes (quando possível).
 ■ Desenvolver de forma modular, favorecendo 

abordagens 
que são interoperacionais em detrimento das que são 
monolíticas desde a concepção.

8. Abordar privacidade e segurança
 ■ Avaliar e mitigar os riscos para a segurança dos 

utilizadores e dos seus dados.
 ■ Considerar o contexto e as necessidades de privacidade 

de informações pessoalmente identificáveis ao 
desenvolver soluções, e mitigar em conformidade.

 ■ Garantir a equidade e justiça na co-criação, e proteger 
os interesses superiores dos utilizadores finais.

9.  Ser colaborativo
 ■ Envolver diversas especialidades em várias disciplinas e 

indústrias em todas as etapas.
 ■ Trabalhar com vários sectores para criar abordagem 

coordenadas e mais holísticas.
 ■ Documentar trabalho, resultados, processos e melhores 

práticas, e divulgar amplamente.
 ■ Publicar materiais sob uma licença Creative Commons 

por padrão, com uma fundamentação sólida se for 
adoptada outra abordagem de licenciamento.

Encontrará mais informação sobre os Princípios para o 
Desenvolvimento Digital em http://ict4dprinciples.org 
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Outros recursos e ferramentas-chave de mHealth

V árias ferramentas, directrizes e bases de dados têm sido 
desenvolvidas para disseminar informação e melhores 

práticas sobre saúde móvel e digital. A lista seguinte apresenta 
um breve resumo de um leque de recursos disponíveis, mas 
não deve ser considerada como uma lista exaustiva.

Repositórios de saúde móvel
 ■ Base de dados de saúde móvel da African Strategies 

for Health: Compila numa única base de dados 
mais de 150 perfis de aplicações e projectos de saúde 
móvel destacados na série de compêndios mHealth. A 
informação pode ser filtrada por tipo de aplicação, área 
de saúde e localização. Os perfis incluem descrições das 
intervenções, resultados ou avaliações importantes, lições 
aprendidas e informações de contacto dos responsáveis 
pela implementação e doadores. (africanstrategies4health.
org/mhealth-database.html)

 ■ Centro para a Inovação do Mercado da Saúde 
(CHMI - Center for Health Market Innovation):  
Inclui mais de 1.500 programas numa base de dados 
transferível de inovações de saúde. Mais de 450 
dos programas indicam a utilização de telemóveis 
ou tablets como um componente do programa. 
Os resultados podem ser filtrados por tipo, foco de 
saúde, país, população-alvo, estado civil, resultados 
comunicados, financiadores e tecnologia utilizada. 

(healthmarketinnovations.org/programs) 
 ■ Comparador de mHealth da GSMA: Reúne e 

apresenta produtos e serviços de saúde móvel em todo o 
mundo. Acompanha soluções nas fases de planeamento e 
implementação. (www.gsma.com/mobilefordevelopment/
m4d-tracker/mhealth-deployment-tracker)

 ■ Base de dados mHealth Evidence: Inclui literatura 
científica e não convencional pesquisável sobre 
actividades de saúde móvel em países desenvolvidos e 
em vias de desenvolvimento e inclui fontes identificadas 
proactivamente ou incluídas mediante pedido. Os 
materiais estão classificados utilizando uma taxonomia 
harmonizada, classificados através de critérios objectivos, 
facilmente filtrados e pesquisáveis para facilitar a 
identificação de práticas de saúde móvel de elevado 
impacto e com base em provas.  
(www.mhealthevidence.org) 

 ■ Conhecimento de mHealth: Relaciona profissionais 
de saúde global a pessoas, produtos e ideias necessários 
para trabalhar eficazmente em saúde móvel. Gerida pela 
K4Health, esta plataforma liga utilizadores a recursos 
de saúde móvel, incluindo: aplicações e plataformas, 
comunidades de prática, oportunidades de aprendizagem 
e criação de capacidade, ferramentas e guias, e fontes de 
notícias relevantes. (www.mhealthknowledge.org)
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Directrizes, ferramentas e 
recursos de aprendizagem

 ■ Rede de saúde digital global: Anteriormente 
denominada Grupo de Trabalho de mHealth foi criada 
em 2009 como um fórum de contactos para os membros 
poderem partilhar informação, envolver-se com a 
comunidade e fornecer liderança em saúde digital para a 
saúde pública global. (www.mhealthworkinggroup.org)

 ■ Integração da tecnologia móvel em projectos de 
desenvolvimento: Este manual visa ser um guia prático 
e accionável para ajudar a equipa da USAID e outros a 
considerar os desafios que podem impedir a realização de 
um futuro mais sustentável e equitativo impulsionado pela 
tecnologia móvel e e outras soluções digitais, e a pensar 
de forma crítica sobre quando e como implementar 
soluções móveis. (www.usaid.gov/sites/default/files/
documents/1861/M4DHandbook_August_2014.pdf)

 ■ Fazer o percurso dos pagamentos em dinheiro para 
os pagamentos electrónicos: Este kit de ferramentas foi 
criado para os parceiros de implementação da USAID e 
organizações de desenvolvimento para os orientar no seu 
percurso de fazer a transição da utilização de pagamentos 
em dinheiro para pagamentos electrónicos em todas as 
correntes de pagamento de programa e operacionais. 
(solutionscenter.nethope.org/programs/c2e-toolkit)

 ■ A ferramenta MAPS: Avaliação de mHealth e 
planeamento para expansão: Um manual de 
planeamento e auto-avaliação para ajudar os responsáveis 
pela implementação de saúde móvel a expandir as suas 
inovações com êxito e sustentabilidade. A ferramenta 
auxilia as equipas de projecto de saúde móvel a fazer 
uma avaliação crítica do seu projecto de saúde móvel à 
medida que evoluem da fase-piloto para o planeamento 
das etapas seguintes para ultrapassar os desafios inerentes 
à expansão. (who.int/reproductivehealth/topics/mhealth/
maps-toolkit/en/)

 ■ Conceitos básicos de mHealth: introdução à 
tecnologia móvel para saúde móvel: Um curso de 
eLearning de ritmo próprio com a duração de três horas 
disponível no USAID Global Health eLearning Center 
que fornece uma introdução à saúde móvel e uma visão 
geral das melhores práticas para o desenvolvimento de 
soluções de saúde móvel. (www.globalhealthlearning.org/
course/mhealth-basics-introduction-mobile-technology-
health)  

 ■ Guia de campo de mHealth para saúde neonatal: 
Este manual explica de que forma a saúde móvel pode 
ser utilizada para melhorar a saúde neonatal através de 
encaminhamento e acompanhamento de mães e bebés, 
apoio de decisão por profissionais de saúde comunitários 
(CHWs), supervisão de CHW, agendamento e 
acompanhamento de visitas pós-parto, e formação e 
aconselhamento para mães e famílias.  

(www.coregroup.org/resources/420-mhealth-field-guide-for-
newborn-health)

 ■ tecnologia móvel para reforçar os programas de 
planeamento familiar:Comissionado pelas Práticas 
de Elevado Impacto (HIPs) da USAID na série de 
planeamento familiar, esta publicação realça as provas 
nos programas de saúde móvel e planeamento familiar 
até à data, e sintetiza as lições aprendidas para a 
implementação de programas de saúde móvel. (www.
fphighimpactpractices.org/resources/mhealth-mobile-
technology-strengthen-family-planning-programs) 

 ■ Manual de planeamento de mHealth: Considerações 
essenciais para a integração de tecnologia móvel em 
programas de saúde: Um manual online interactivo 
para profissionais de saúde global, gestores de programa e 
equipas que trabalhem na implementação de soluções de 
saúde móvel em locais de poucos recursos. (www.k4health.
org/toolkits/mHealth-planning-implementation-guide)

 ■ Kit de ferramentas para estratégicas nacionais de 
saúde móvel: Produzido pela OMS e a International 
Telecommunication Union para fornecer orientação a 
governos, ministérios e partes interessadas sobre como 
desenvolver e implementar uma visão, um plano de acção 
e um quadro de monitorização de saúde móvel a nível 
nacional. (www.who.int/ehealth/publications/en/)

 ■ Cartilha ICT SDG: Da inovação ao impacto: Um 
recurso para organizações de desenvolvimento que 
fornece informações accionáveis sobre a alavancagem de 
ferramentas de tecnologia de informação e comunicação 
(ICT) nas Metas de Desenvolvimento Sustentável 
(SDGs). Inclui uma carteira de tecnologias recomendadas, 
assim como visões sobre governação, parcerias e estratégias 
para acesso generalizado. (solutionscenter.nethope.org/
toolkit/view/sdg-ict-playbook-from-innovation-to-impact)

Fotografia de Julia Ruben, D
-tree International
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Fornecimento de microsseguros 
de saúde por toda a África
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DESENVOLVIDO PELA MICROENSURE

Uma enfermeira de maternidade com uma mãe e os seus dois gémeos recém-nascidos. Marangu Hospital, Moshi, Tanzânia. Fotografia de David Dorey/MicroEnsure
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A taxa de penetração dos seguros de saúde em África situa-se abaixo dos 3%, servindo menos de 3 milhões de 
pessoas, apesar de haver mais de 400 esquemas activos de seguro de saúde não lucrativos e privados em todo o 
continente, de acordo com o relatório Panorama de Microsseguros em África de 2012. Além do mais, estes esquemas 
de seguro de saúde serem, em média, insustentáveis, pagando mais em reembolsos do que atraem em prémios.

Por contraste, todas as outras formas de seguros a operar no continente têm menos de metade dos produtos activos, 
embora em conjunto sirvam 17 vezes mais pessoas.

Os motivos da baixa taxa de penetração dos seguros de saúde são multifacetados, mas o principal problema tem sido 
as elevadas despesas dos seguros de saúde tradicionais, que os mantêm afastados do mercado de massas. Enquanto 
estão a ser implementados projectos de seguros de saúde públicos em muitos mercados, a MicroEnsure decidiu 
procurar uma solução privada complementar com a AirTel, uma empresa de telecomunicações pan-africana, de forma 
a fornecer um produto de saúde sustentável ao cliente emergente.

A parceria Airtel/MicroEnsure pretendeu apresentar a milhões de consumidores emergentes os seus primeiros produtos 
de seguro de saúde através da oferta de uma cobertura simples e gratuita. Ao apresentar um produto básico de seguro 
de saúde aos clientes, a MicroEnsure pretendeu estabelecer a confiança através de operações transparentes e fiáveis. 
Posteriormente ofereceu produtos associados intuitivos para permitir que os clientes aumentassem a sua cobertura 
através do pagamento de mais cobertura para si ou para as suas famílias, o que abriu caminho para uma maior 
cobertura de seguros de saúdes.

Acerca da Airtel/MicroEnsure

A MicroEnsure e a Airtel lançaram o seu primeiro produto 
simples de seguro de saúde no Gana em Janeiro de 2014 

e posteriormente lançaram-no em sete mercados africanos. 
O produto era relativamente simples: A Airtel recompensava 
os clientes leais (que se registaram para o produto marcando 
um indicativo) com um seguro gratuito desde que gastem um 
valor mínimo de airtime (normalmente, 2 USD). Quanto 
mais os clientes gastassem em telecomunicações, mais seguro 
de saúde gratuito (e também seguro de vida e de acidentes) 
poderiam ganhar. Os clientes foram informados sobre como 
o produto funciona através de um menu com base em USSD 
(Unstructured Supplementary Service Data) que mostra 
informações sobre a apólice e através de mensagens SMS 
mensais a informá-los sobre o valor do seguro que ganharam 
para o mês seguinte com base na sua utilização de airtime do 
mês anterior.
O seguro de saúde oferecia um benefício simples: os clientes 
elegíveis recebiam um mês de seguro de despesas hospitalares 
— um montante fixo de, no máximo, 300 USD pagos 

através de dinheiro móvel se passassem três ou mais noites em 
qualquer hospital em todo o país, por qualquer razão médica, 
sem exclusões. Este modelo de pagamentos abrangente 
foi desenvolvido para eliminar as inúmeras cláusulas 
tradicionalmente associadas aos seguros e para demonstrar um 
produto fiável.
Além disso, embora possa parecer ingénuo considerar 
que, para um consumidor de saúde típico de um mercado 
desenvolvido, um montante fixo de 50 USD seria atractivo, 
a MicroEnsure sabia pelos seus 12 anos de experiência no 
mercado de massas que, ao não existir nenhum seguro de 
saúde disponível, até mesmo um pequeno montante de 
cobertura de saúde representava uma enorme melhoria do 
status quo e um avanço para o financiamento da saúde. Por 
outras palavras, um montante de 50 USD para despesas 
hospitalares é visto pelo mercado de massas em África como 
uma excelente cobertura, especialmente quando a cobertura é 
disponibilizada gratuitamente.   

A parceria Airtel/MicroEnsure pretendeu apresentar a milhões 
de consumidores emergentes os seus primeiros produtos de 
seguro de saúde através da oferta de uma cobertura simples e 
gratuita destinada a estabelecer a confiança através de operações 
transparentes e fiáveis. Posteriormente ofereceu produtos aos 
clientes para aumentar opções, o que abriu caminho para uma 
maior cobertura de seguros de saúde.
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Devido à troca de cartões SIM e a um baixo nível de lealdade 
à marca para muitas empresas de telecomunicações africanas, 
este produto foi desenvolvido para aumentar a lealdade e as 
receitas das empresas de telecomunicações, uma vez que pa-
gava os prémios à MicroEnsure e às seguradoras parceiras em 
vários mercados. O airtime do cliente não foi deduzido, mas 
a cobertura foi fornecida gratuitamente e paga pela empresa 
de telecomunicações com base no aumento global de valor 
ao negócio principal (airtime gasto) da carteira de clientes 
segurados.
Assim, este modelo de negócio oferecia uma situação vantajo-
sa para o paciente, o distribuidor e a seguradora. Os pacientes 
receberam meios grátis e fiáveis de mitigação do seu risco; o 
distribuidor recebeu um produto para aumentar as receitas e 
a lealdade; e a seguradora viu milhões de clientes adicionais 
tornarem-se segurados numa base financeiramente viável — 
visto que os prémios excederam o custo dos reembolsos.

Processo de concepção do 
programa 
A MicroEnsure anteriormente fornecia seguros móveis através 
de uma estratégia “freemium”, com a Tigo no Gana e na 
Tanzânia (2010–2013). Na sua parceria com a Airtel Micro-
Ensure, concentrou-se os esforços de desenvolvimento do 
produto na oferta de um produto de seguro de saúde simples e 
valioso ao mercado de massas através do canal móvel.
A MicroEnsure verificou através da sua experiência que um 
modelo de seguro de saúde tradicional seria provavelmente 
insustentável. Não poderia criar um painel de hospitais e 
clínicas e, ao mesmo tempo, cumprir os requisitos das empre-
sas de telecomunicações para servir todos os seus clientes em 
África no prazo de um ano; nem poderia operar um esquema 
de pagamentos de terceiros para os prestadores de saúde sem 
sofrer os efeitos da fraude que condena muitos esquemas de 
seguro de saúde.
Quando a MicroEnsure investigou a fraude de seguros de 
saúde, percebeu que a desconfiança mútua entre os fornece-
dores e os assegurados é um problema provavelmente sem 
solução em África por enquanto, onde os sistema de tecnologia 
da informação (TI) desenvolvidos são poucos e dispersos — os 
médicos ressentem-se de receberem menos por um assegurado 
do que o que gastam a prestar o serviço e, por isso, cobram 
mais sabendo que o assegurado vai pagar menos; depois, o as-
segurado vê a cobrança excessiva e acusa o prestador de fraude. 
Este ciclo vicioso condena muitos produtos de seguro de saúde 
em África.
Desta forma, a MicroEnsure decidiu utilizar um produto de 
despesas hospitalares, pagando directamente ao paciente em 
vez de pagar ao fornecedor. No entanto, muitos outros esque-
mas de despesas hospitalares também tiveram problemas com 
fraudes. A MicroEnsure decidiu trabalhar para limitar a fraude 

de três formas: 1) fornecendo o produto gratuitamente, re-
duzindo assim o estímulo do paciente para cometer fraude; 2) 
fornecendo um pequeno montante assegurado para a maioria 
dos clientes da empresa de telecomunicações (ou seja, aqueles 
que gastam menos), reduzindo a motivação para um paga-
mento maior; e 3) fornecendo um benefício fixo em vez de um 
benefício por dia, reduzindo assim o estímulo para os clientes 
com reembolsos genuínos exagerarem no valor do reembolso.
Assim que a MicroEnsure determinou que as despesas hospi-
talares eram a abordagem correcta do lado da oferta, teve de 
identificar se havia procura por seguros de despesas hospitala-
res.
A investigação da MicroEnsure ilustrou que cerca de 30% das 
despesas relacionadas com a saúde nestes mercados diz respeito 
a custos diferentes das próprias despesas médicas. Estes custos 
incluem despesas de transporte, alimentação, rendimento 
perdido e outras despesas antecipadas como, por exemplo, 
mensalidades escolares das crianças. Além disso, a investigação 
mostrou que os cliente que nunca tinham tido seguro não es-
peravam um produto de indemnização total, como funcionam 
os seguros de saúde tradicionais; pelo contrário, se recebessem 
um pagamento de 50 USD da MicroEnsure, consideravam-no 
valioso, visto que era maior do que 0 USD — um montante 
de seguro que até então nunca tinham recebido. Com este 
conhecimento, tornou-se óbvio que os clientes dariam valor ao 
produto conforme tinha sido desenvolvido.

 A
m

ostra de prom
oção nigeriana



COMPÊNDIO mHEALTH EDIÇÃO ESPECIAL 2016  n   15

Crescimento em grande escala 
A MicroEnsure desenvolve os seus produtos, sistemas e 
estratégias de distribuição tendo em vista uma implementação 
em grande escala. A MicroEnsure lançou o Airtel Gana 
em Janeiro de 2014 e aumentou a base de clientes inscritos 
para 1,2 milhões no primeiro ano. Assim que o produto 
demonstrou ter sucesso, houve uma rápida sucessão de 
lançamentos por outros países:

 ■ A Airtel Burkina Faso foi lançada em Agosto de 2014 e 
chegou a 231.000 pessoas no primeiro ano.

 ■ A Airtel Nigéria foi lançada em Setembro de 2014 e 
chegou a 1,2 milhões de pessoas no primeiro ano.

 ■ A Airtel Madagáscar foi lançada em Dezembro de 2014 e 
chegou a 57.000 pessoas no primeiro ano.

 ■ A Airtel Níger foi lançada em Dezembro de 2014 e 
chegou a 194.000 pessoas no primeiro ano.

 ■ Airtel Malaui foi lançada em Maio de 2015 e chegou a 
163.000 pessoas em Março de 2016.

 ■ Airtel Quénia foi lançada em Agosto de 2015 e chegou a 
173.000 pessoas em Março de 2016.

Em conjunto, estes produtos registaram 3,74 milhões de 
clientes no seguro de despesas hospitalares em sete países em 
Março de 2016, pouco mais de dois anos depois do lançamen-
to inicial do produto.
O Conselho da MicroEnsure aprovou um crescimento 
significativo na sua equipa regional africana e de 
desenvolvimento de TI, assim como em equipas locais 
para disponibilizar o produto no terreno. Apesar destes 
investimentos, no final da fase de implementação ficou claro 
para a MicroEnsure que não tinham sido planeadas despesas 
suficientes em tecnologia — especialmente o processo de 
integração dos seus sistemas com as telecomunicações locais. 
A experiência revelou que deveria ter havido um maior 
planeamento para mais custos de recrutamento, formação e 
desenvolvimento.
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Avaliação e resultados
Os principais objectivos do projecto envolveram: a expansão 
dos microsseguros de saúde, a sustentabilidade financeira e a 
criação de penetração em novos mercados, oferendo aos clientes 
as suas primeiras políticas de seguro de saúde. 
Em Março de 2016, a MicroEnsure tinha registado 3,74 
milhões de clientes no seguro de despesas hospitalares em sete 
países, pouco mais de dois anos depois do lançamento. A Airtel 
continuou a expandir-se e o facto de nenhuma seguradora 
ter desistido do produto indica o sucesso financeiro global do 
produto. 
Em 2017, a MicroEnsure espera ficar no limiar da rentabilidade 

no seu investimento no modelo de seguros móveis. Inquérito a 
clientes nos mercados de operacionais indicaram que para 86% 
dos seus clientes, o Seguro Airtel foi a sua primeira apólice de 
seguros de qualquer tipo.
Infelizmente, não existem avaliações dos resultados de saúde, 
visto que a MicroEnsure não faz um acompanhamento dos seus 
pacientes para além do pedido de reembolso, nem acompanha 
qualquer informação adicional sobre a sua saúde, incluindo 
o motivo da hospitalização. No entanto, com uma pegada de 
grande escala, a MicroEnsure espera conseguir ter um impacto 
muito mais significativo nos resultados de saúde, visto ter 
construído a base de clientes. 

Lições aprendidas na implementação e expansão do programa 
A baixa taxa de penetração é frequentemente assumida como 
sendo o resultado da baixa procura por seguros em geral. A 
MicroEnsure observou que a baixa taxa de penetração dos 
seguros tradicionais deve-se provavelmente a: elevado custo, 
baixa confiança, fraco acesso e complexidade do produto. Se 
for possível ultrapassar estas barreiras, os números de inscrições 
indicam que os consumidores do mercado de massas estão 
bastante predispostos a proteger-se dos riscos de saúde.
A investigação da MicroEnsure mostra que um simples 
benefício de seguro de saúde é encarado como uma situação 
melhor do que não ter seguro; não é necessário — nem 
financeiramente viável — que o cliente não segurado se registe 

numa cobertura de saúde completa desde o início.
Além disso, os canais móveis oferecem recursos importantes 
para melhorar um serviço de saúde; mas a empresa de 
telecomunicações só irá libertar os recursos se tiver um 
benefício directo no crescimento do seu negócio principal; se 
isto não lhe for comunicado de forma clara, não irá contribuir 
com a sua marca e pegada para a iniciativa.
A MicroEnsure enfrentou vários desafios durante o rápido 
crescimento do programa. Por exemplo, devido ao ênfase da 
Airtel na rápida expansão em vários mercados, a MicroEnsure 
não investiu na educação dos clientes e no impacto, tal 

Fotografia de M
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como teria feito com uma implementação mais lenta. Este 
subinvestimento resultou numa adopção mais baixa em 
alguns mercados do que o inicialmente esperado e também 
em menos pedidos de reembolso do que aquilo que era 
esperado. Adicionalmente, os custos gerais e administrativos, 
assim como os problemas operacionais diários da realização 
de expansões sucessivas em vários mercados, muitas vezes 

desviaram a atenção do principal foco do programa — oferecer 
valor ao cliente. A MicroEnsure aprendeu que em futuras 
implementações multinacionais deve avançar de forma mais 
deliberada para garantir que cada projecto está a ter um 
desempenho de acordo com as melhores práticas antes da 
implementação do produto seguinte.

Planos futuros 
Os principais planos da MicroEnsure para o Seguro Airtel estão 
actualmente centrados na transição de um produto gratuito 
para um produto pago de forma a tornar o produto sustentável 
a longo prazo. O produto grátis teve sucesso na criação de 
receitas adicionais e na redução da rotatividade de clientes para 
a Airtel, mas a empresa não irá pagar seguros grátis a título 
perpétuo. A MicroEnsure lançou um protótipo de um produto 
pago no Gana, que mais de 100.000 pessoas compraram até 
hoje. Espera implementar as lições aprendidas do protótipo a 
outros mercados da Airtel no decorrer de 2016.
A MicroEnsure não tem expectativas que os todos os produtos 
do Seguro Airtel se mantenham no activo, visto que as 
prioridades das empresas de telecomunicações mudam; no 
entanto, espera que 3-4 dos produtos se mantenham no activo, 
incluindo nos mercados de maiores dimensões do Gana e da 
Nigéria. No final de 2017, espera ter mais de 2 milhões de 
clientes pagadores no Seguro Airtel em geral. Se conseguir 
converter com sucesso um número suficiente de clientes dos 
produtos grátis para os pagos, a MicroEnsure planeia canalizar 
valor adicional através

produtos de valor mais elevado com maiores benefícios 
de saúde. Actualmente, a MicroEnsure está a prototipar 
produtos de educação de saúde e telemedicina no Quénia e 
está a desenvolver outras soluções de saúde móvel, que espera 
disponibilizar em grande escala perto do final de 2016 e início 
de 2017.  n
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Instantâneo: Seguro Airtel desenvolvido pela MicroEnsure
Cobertura 
geográfica

Burkina Faso, Gana, Quénia, Malaui, Madagáscar, 
Níger, Nigéria

Datas de 
implementação

2014 até ao presente

Parceiros de 
implementação

MicroEnsure (design do produto, implementação 
móvel, acordos de seguros, participação no terreno, 
suporte em back office)
Airtel Africa (marketing e distribuição)
Várias seguradoras (análise de risco)

Doador(es) N/A

Informação de 
contacto:

Peter Gross, Diretor de Marketing, MicroEnsure, 
peter.gross@microensure.com

Referências e recursos adicionais
1. McCord, Michael J, et al. The Landscape of Microinsurance in Africa 2012. Munich/Eschborn, Munich Re Foundation and GIZ. Março de 2013.

2. Mulupi, D. How to sell insurance to low-income earners in Africa. 2015.  http://www.howwemadeitinafrica.com/how-to-sell-insurance-to-
low-income-earners-in-africa/51547/. 

3. Chrispinus, J. MicroEnsure: Providing microinsurance to the mass market. 2015.  http://www.biasharaleo.co.ke/index.php/en/2014-10-19-
18-25-47/techie/item/116-microensure-providing-microinsurance-to-the-mass-market.

4. Jarvis, E. Microensure. 2015. http://www.africaoutlookmag.com/outlook-features/microensure. 

mailto:peter.gross%40microensure.com?subject=mHealth%20Compendium%20Special%20Edition%202016
http://www.howwemadeitinafrica.com/how-to-sell-insurance-to-low-income-earners-in-africa/51547/
http://www.howwemadeitinafrica.com/how-to-sell-insurance-to-low-income-earners-in-africa/51547/
http://www.biasharaleo.co.ke/index.php/en/2014-10-19-18-25-47/techie/item/116-microensure-providing-microinsurance-to-the-mass-market
http://www.biasharaleo.co.ke/index.php/en/2014-10-19-18-25-47/techie/item/116-microensure-providing-microinsurance-to-the-mass-market
http://www.africaoutlookmag.com/outlook-features/microensure


18   n  APONJON

No Bangladesh, o poder da saúde está 
nas mãos de cada mãe 

Fotografia de Aponjon
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O programa Aliança Móvel para a Acção Materna (MAMA - Mobile Alliance for Maternal Action) foi lançado a nível 
nacional em Dezembro de 2012.  Uma empresa social do Bangladesh, a Dnet, implementou o Aponjon em parceria 
com o Ministério da Saúde e do Bem-Estar da Família (MOHFW) e com o apoio da US Agency for International 
Development. 
Embora a mortalidade em crianças com menos de cinco anos tenham diminuído consideravelmente no Bangladesh, 
a mortalidade neonatal diminuiu a um ritmo mais lento, com a mortes neonatais a representar uma grande 
percentagem da mortalidade infantil. Foi necessário um maior progresso nesta fase. Tendo em conta que a 
sobrevivência e a saúde dos recém-nascidos estão intrinsecamente ligadas à saúde das mulheres antes da gravidez, 
durante a gravidez e na altura do nascimento, e reconhecendo as limitações de recursos humanos para a saúde, 
o Aponjon foi desenvolvido como um programa móvel de comunicação de mudança de comportamento (BCC) 
para aumentar os comportamentos de procura de cuidados de saúde ao nível dos agregados e a utilização de 
estabelecimentos de saúde para prevenir mortes neonatais.
O serviço foi desenvolvido para mulheres entre as 6 e 42 semanas de gravidez e mães de crianças com menos de um 
ano. Inclui informações de saúde importantes e lembretes com base na fase gestacional e na idade do bebé em forma 
de mensagens de texto e voz. As mensagens também são endereçadas aos “tutores” como, por exemplo, parceiros, 
mães e sogras das mulheres. Além disso, o Aponjon também lançou uma aplicação móvel, “Shogorbha”, para grávidas e 
remodelou o seu website como alojamento de serviços web.

Acerca do Aponjon

Globalmente, o Aponjon é uma iniciativa única de saúde 
móvel porque funciona através de todas as operadoras de 

telecomunicações do país — seis. Cerca de 81% dos utiliza-
dores do Aponjon são de zonas rurais; 60% das utilizadoras 
têm o seu próprio telemóvel. As partes interessadas de tecno-
logia do programa incluem operadores de telecomunicações e 
um agregador de plataformas de serviços de valor acrescentado.
O Aponjon tem dois componentes principais: conteúdo (voz/
texto) e call center (aconselhamento). O principal público-alvo 
(grávidas e novas mães) recebe duas mensagens, por SMS ou 
IVR, por semana, enquanto o público secundário (parceiros, 
pais, sogros, etc.) recebe uma, em que cada mensagem tem um 
custo de 0,03 USD. As mensagens de voz são uma mistura de 
mensagens directas e em formato de mini-peça, com actores 
locais a representar personagens, incluindo um médico, 
uma grávida, uma mãe e uma sogra. As informações para os 
tutores reforçam a mensagens enviadas às mães e encoraja o 
envolvimento familiar nas tomadas de decisão em matéria de 
gravidez, nascimento e cuidados infantis. 

O Aponjon (significa “querido(s)” em Bangla) destina-se a ajudar 
a reduzir substancialmente as mortes maternas e neonatais 
através da melhoria dos comportamentos de procura de 
cuidados de saúde e de cuidados preventivos entre grávidas, 
novas mães e suas famílias. 

Figura 1. 
O Aponjon tem dois componentes principais:  
conteúdo (voz/texto) e call center (aconselhamento). 
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Todo o conteúdo do Aponjon está em conformidade 
com as directrizes de BCC do governo. O conteúdo foi 
identificado, desenvolvido e adaptado com base numa 
investigação etnográfica; em inquéritos de conteúdo semi-
estruturados; numa análise das directrizes nacionais e da 
literatura nacional sobre saúde materna, neonatal e infantil 
(MNCH); e de uma análise especializada feita por um painel 
de médicos, investigadores e profissionais de comunicações do 
Bangladesh. Após o feedback do BabyCenter, as mensagens 
foram aprovadas pela Comissão de Informação, Educação e 
Comunicação (IEC) do MOHFW. O serviço está disponível 
em Bangla e em dois dialectos locais. O Aponjon também está 

a oferecer uma linha de aconselhamento aos assinantes, que 
actua como um canal directo para comunicar com um médico 
acerca de problemas de saúde. O Aponjon tem parcerias com 
as forças no terreno da BRAC, Infolady (programa da Dnet), 
MaMoni, Social Marketing Company, Smiling Sun e de várias 
agências e organizações não governamentais locais para a 
angariação de clientes. Os clientes também se podem registar 
e fornecer informações para garantir que as mensagens estão 
sincronizadas com a fase gestacional ou a idade do bebé. Os 
clientes também podem seleccionar uma hora do dia preferida 
para a entrega da mensagem para que esta seja recebida quando 
for mais conveniente. 

Processo de concepção do programa 
A Dnet realizou uma abrangente investigação formativa de 
Setembro de 2011 a Maio de 2012 antes de lançar o serviço a 
nível nacional. A investigação incluiu 1.403 assinantes de cinco 
divisões, incluindo 349 grávidas (25%), 575 mães de crianças 
com menos de um ano (41%) e 479 outros responsáveis pela 
tomada de decisão no agregado (por exemplo, maridos, sogras, 
etc.) (34%). As áreas de interesse incluíam: género e adesão aos 
telemóveis; estratégias eficazes para inscrições e promoção da 
sensibilização dos utilizadores; modelos de custos aceitáveis; 
satisfação dos utilizadores com o conteúdo e a plataforma 
tecnológica; influência do conteúdo nos comportamentos de 
procura de cuidados de saúde relacionados com MNCH; e o 
envolvimento dos membros da família no serviço. A recolha de 
dados incluiu um grupo de referência pré-teste, formulários de 
registo, dados de cancelamento de assinatura, dados de estado 
de pagamento, entrevistas estruturadas, observações no terreno 
e inquéritos pelo telefone. A  iniciativa de saúde móvel da 
Escola de Saúde Pública Johns Hopkins produziu um relatório 
em conjunto com a Dnet que examina e analisa a investigação 
formativa da Dnet. 
O Aponjon realiza inquéritos por telefone semestrais. Para 
além de acompanhar os indicadores de prática e conhecimento 
de procura de cuidados de saúde, o inquérito questiona os 
utilizadores se foram beneficiados pelo serviço e o que poderia 
ter sido feito melhor em termos de conteúdo e concepção do 
fornecimento do serviço. 

O Aponjon recebeu o apoio do Programa de Acesso à 
Informação II (A2I-II) organizado pelo Gabinete do 
Primeiro Ministro, que facilitou a coordenação entre as várias 
agências governamentais do programa. O Aponjon participa 
activamente na iniciativa distrital do sistema de informação de 
saúde do departamento de Serviços de Informação de Gestão 
da Direcção-Geral dos Serviços de Saúde e já simplificou o seu 
panorama de dados do sistema. 
Outra contribuição importante do sector público vem 
da Comissão Regulamentar para as Telecomunicações do 
Bangladesh (BTRC), que ajudou a garantir aprovações para o 
regime diferenciado de taxas e aprovou o código curto e a linha 
de aconselhamento do Aponjon. Os parceiros do Aponjon 
no sector privado também incluíram a Johnson & Johnson, 
a Agora, a Lal Teer e a Beximco, que contribuíram através de 
patrocínios e fundos de responsabilidade social empresarial 
(CSR), e ajudaram na propagação da marca. Os operadores de 
telecomunicações também cumpriram o regime diferenciado 
de taxas e fizeram com que fosse possível o Aponjon chegar a 
pessoas de todos os espectros socioeconómicos.
No lado técnico, a SSD-Tech fornece a plataforma técnica 
para a prestação do serviço com “cobrança inversa”, o que 
significa que os clientes são cobrados quando as mensagens 
são recebidas. A Synesis IT actua como o fornecedor do 
serviço de call center que desenvolveu um sistema de gestão 
da relação com clientes e um sistema separado da linha de 
aconselhamento. 

Crescimento em grande escala
Após o lançamento nacional, o Aponjon contabilizou 100.000 
assinantes em Julho de 2013. A base de assinantes atingiu os 
750.000 em Agosto de 2014, 1 milhão em Setembro de 2014 
e 1,5 milhões em Dezembro de 2015. Para além de SMS e 
IVR padrão, o serviço disponibilizou o conteúdo através de 
uma aplicação móvel para grávidas, a “Shogorbha”. O Aponjon 
pretende atingir os 2 milhões de assinantes em Setembro de 
2016 e lançar novos produtos.
Durante a sua fase-piloto, o Aponjon serviu 1.403 assinantes 
em algumas zonas urbanas e rurais em cinco divisões do 

Bangladesh. Uma equipa de investigação nuclear avaliou 
vários aspectos do serviço antes da implementação nacional. 
Os profissionais de saúde comunitária do projecto MaMoni 
da USAID e da BRAC auxiliaram na inscrição da maioria 
dos assinantes iniciais. Foram executadas estratégias de 
campanha populares em zonas urbanas seleccionados e a sua 
contribuição no crescimento global do número de assinaturas 
foi avaliada. A utilização de líderes e porta-vozes locais para 
aumentar a sensibilização acerca do Aponjon em simultâneo 
com a promoção de uma maior confiança na marca, a criação 
de parcerias com mais organizações comunitárias, incluindo 
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mensagens mais detalhadas sobre nutrição, a organização 
de formações de actualização para agentes de call center e a 
iniciação de um sistema de acompanhamento para uma melhor 
gestão dos problemas de serviço por parte dos prestadores 
são alguns dos principais resultados da fase-piloto que 
estabeleceram as bases para uma implementação em grande 
escala.
A Dnet utiliza modelos de financiamento inovadores, 
alavancando o financiamento de CSR aos níveis local e 
global, e fornecendo o serviço gratuitamente aos assinantes 
mais pobres ao mesmo tempo que cobra o valor integral 
aos utilizadores com mais rendimentos. A Dnet também 
utiliza donativos de publicidade e patrocínio. O Aponjon é 
financiado principalmente através do apoio de agências de 
desenvolvimento (88%), nomeadamente a USAID. A segunda 
maior porção do financiamento do Aponjon vem de CSR 
locais (7%), seguido pela campanha Sponsor-a-Ma (4%). Em 

conjunto, as tarifas de utilização e as taxas cobradas a empresas 
interessadas na utilização das mensagens para publicidade 
representam ligeiramente menos de 1% do financiamento do 
Aponjon. 
O Aponjon enfrentou alguns desafios cruciais no processo de 
expansão das suas operações. A falta de financiamento para 
campanhas “above the line” (ATL) prejudicou a capacidade 
do programa para sustentar os seus esforços de comunicação 
da marca. Apesar dos esforços de associação de marcas com 
produtos de elevada penetração no mercado rural, o programa 
nunca ultrapassou a necessidade de lançar campanhas “above 
the line” visto que a taxa de auto-registo era persistentemente 
baixa. Ainda, devido a isto, o Aponjon estava bastante 
dependente da aquisição de clientes conduzida por agências 
comunitárias que eram mais bem pagas do que algumas das 
principais organizações não governamentais. 

Avaliação e resultados 
O Aponjon realiza inquéritos periódicos para compreender 
o impacto da intervenção e para reunir feedback para futuras 
modificações ao serviço. Foram realizados inquéritos por 
amostragem anuais desde 2013 para compreender de que 
forma o serviço teve impacto nos utilizadores ao nível do 
conhecimento e da prática, caso tenha existido. Os motivos 
por detrás do incumprimento das instruções do conteúdo 
e o processo e as barreiras relacionados com as mudanças 
comportamentais estão a ser explorados. Foram realizados dois 
inquéritos por amostragem até agora, chegando a 799 grávidas 
e novas mães. Estes inquéritos revelaram que cerca de metade 
(54%) dos utilizadores do Aponjon são mães pela primeira vez, 
enquanto 66% deles relatou que tem utilizado activamente 
algum tipo de planeamento familiar. Cerca de 14% dos 
utilizadores relatou ter espaçado os nascimentos anteriores 
em, pelo menos, 3 anos. Quando os utilizadores foram 
questionados acerca do seu nível de satisfação com os serviços 
do Aponjon, 91% indicaram que estavam “satisfeitos” e 35% 

atribuiu aos serviços a nota mais elevada.
O Aponjon também realizou um inquérito de conteúdo 
em 2013 para compreender melhor a aceitabilidade e 
inteligibilidade por parte dos utilizadores em relação às 
mensagens recebidas. Foi entrevistado um total de 335 
mulheres e 88 tutores. O feedback e as preferências dos 
utilizadores sobre comprimento das mensagens, tipo de 
conteúdo, frequência das mensagens e usabilidade foram 
traduzidos em recomendações accionáveis. Algumas das 
principais acções com base nos resultados incluíram a 
introdução de conteúdo em dois importantes dialectos locais, a 
incorporação de conteúdo específico na versão rural e a adição 
de mensagens avançadas sobre cuidados a ter na gravidez e 
remédios caseiros.   
O Aponjon realiza inquéritos semestrais por telefone regulares 
para acompanhar o estado dos 11 indicadores de referência, 
incluindo consultas de cuidados pré-natais e pós-natais, 
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Figura 2.  
Resultados das avaliações para indicadores de comportamento de procura de cuidados de saúde (Fontes: *Fonte de dados 
nacional: BDHS 2014,  OMS 2013 e Unicef 2012); **Inquérito VII por telefone aos assinantes do Aponjon, Julho de 2015)
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amamentação exclusiva e vacinação BCG (TB), e para 
recolher a satisfação e lealdade dos clientes através de clientes 
promotores. Os resultados destes indicadores de saúde são 
então comparados com os valores a nível nacional (consulte a 
Figura 2 abaixo).
Foi realizada uma avaliação mista externa do programa 
por parte do projecto TRAction financiado pela USAID. 
Os resultados indicaram que os inquiridos que tinham 
utilizado o Aponjon por um período mínimo de seis meses, 
que receberam, pelo menos, três mensagens por mês e que 
ouviram cuidadosamente a maioria das mensagens mostradas 

aumentaram os conhecimentos e a prática em matéria de 
cuidados de saúde materna e neonatal. Recomendações 
do estudo incluíram que o programa deveria concentrar-se 
na utilização contínua de serviços por mais tempo e para 
explorar os motivos pelos quais nem todas as mensagens são 
recebidas ou ouvidas com atenção. (Chowdhury, 2015) Outros 
resultados indicaram que alguns clientes não elegíveis foram 
registados por agentes e que os utilizadores exigiram outro 
serviço sobre desenvolvimento na primeira infância. Com base 
nesta investigação, o Aponjon formou uma unidade interna de 
controlo de qualidade e está a ser desenvolvido conteúdo para 
desenvolvimento na primeira infância.

Lições aprendidas na implementação e expansão do programa
Um dos principais desafios que o Aponjon enfrentou foi reunir 
todas as operadoras da rede móvel sob um mesmo guarda-
chuva. Visto que a Grameen Phone foi a única operadora 
durante a fase-piloto, zonas como Chittagong —que tinham 
pouca cobertura da Grameen Phone — tiveram muito menos 
assinantes. Após um demorado processo de negociação e 
integração tecnológica com cada operadora, foram adicionadas 
quatro operadoras antes do lançamento nacional.
A recepção das medidas de fornecimento de serviço certas 
e desagregadas do fornecedor de plataforma tecnológica 
SSD-Tech foi outro dos desafios do programa.  O Aponjon 
necessitava de conseguir acompanhar a aceitabilidade das 
mensagens por área de conteúdos e monitorizar flutuações de 
cancelamento de registos por exposição ao conteúdo. 
Ao longo dos últimos dois anos, receitas dos fundos de CSR 
locais diminuíram de forma alarmante visto que as empresas 
locais começaram a canalizar cada vez mais os seus fundos de 
CSR através de fundações de caridade internas. Esta tendência 
limitou a capacidade do programa para expandir o serviço 
gratuitamente a famílias em condições de pobreza extrema.   
Quando possível, o Aponjon desenvolveu uma alternativa para 
cada um dos obstáculos supracitados. Pouco depois da fase-
piloto, a equipa estabelecer uma parceria com a BTRC e trouxe 
para bordo os seis operadores de telecomunicações do país 

(incluindo o operador estatal Teletalk). A Dnet remodelou as 
medidas do serviço e garantiu um acompanhamento rotineiro 
da prestação do serviço com base em medidas desagregadas. 
Por fim, a diminuição do financiamento de CSR por parte das 
empresas locais foi ultrapassado com o aumento dos esforços 
de patrocínio e angariação de fundos a nível global. Antes 
da sua dissolução em Dezembro de 2015, a MAMA ajudou 
o Aponjon a garantir parcerias instrumentais com doadores 
e empresas internacionais como a Johnson & Johnson. A 
Johnson & Johnson ofereceu patrocínios que abrangeram todo 
o pacote de serviços para mais de 5.000 mães no ano fiscal de 
2015-16.
Embora o compromisso inicial de fornecimento do programa 
fosse de 500.000 grávidas e novas mães, o Aponjon conseguiu 
angariar mais de 1,6 milhões de inscritos até à data. Isto deveu-
se não só ao apoio da USAID, mas também devido às parcerias 
nos sectores público e privado que a Aponjon angariou ao 
longo dos anos. Além disso, alguns frutos da estrutura inicial 
dos resultados do projecto são os seguintes: 

 ■ O website oficial do Aponjon foi remodelado com a 
introdução do alojamento de serviços web, incluindo 
artigos sobre alimentação e medicação na gravidez para 
práticas de amamentação, um comparador de crescimento, 
um calendário de eventos, uma calculadora de estimativa 
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do dia do parto, um calendário de ovulaçãoe um 
cronograma social denominado Fórum das Mães.

 ■ O Aponjon lançou a sua primeira aplicação móvel no 
idioma Bangla com uma vasta gama de informações para 
futuras mães. As funcionalidades incluem informação 
gestacional semana a semana, uma calculadora de  

estimativa do dia do parto, calendário de eventos, rotina de 
nutrição, gráfico de peso e registo de pontapés.

 ■ A linha de aconselhamento do Aponjon inclui 16 
médicos/médicos de clínica geral que estão disponíveis 
com aconselhamento médico de primeira linha para os 
assinantes registados.

Planos futuros
O Aponjon, com base num modelo testado de sustentabilidade 
da USAID, irá transformar-se num negócio com fins lucrativos 
denominado Lifechord. Todas as formalidades organizacionais 
e burocracias já foram tratadas. O capital inicial para o 
Lifechord inclui receitas do programa de fundos exteriores à 
USAID, fundos da CSR e investimento próprio da Dnet. A 
Lifechord poderá explorar opções de redução radical de custos 
e criação de receitas a começar pelo lançamento da plataforma 
de tecnologia própria da Dnet em Março de 2016. Isto marca 
uma transição importante no programa; a execução do serviço 
a partir da sua própria plataforma tecnológica representa um 
maior controlo sobre as medidas de prestação do serviço, 
negociação mais forte com as operadoras da rede móvel como 
fornecedor de conteúdo, assim como oportunidades para gerar 
receitas a partir de várias inovações de serviço. Esta transição 
sistémica irá traduzir-se em ganhos de eficiência, margens de 
desenvolvimento mais amplas e menos desafios para exploração 
de novos segmentos de mercado e replicação em diferentes 
contextos.
No entanto, como programa inicialmente financiado por 
doadores, um dos principais obstáculos a ultrapassar nos 
planos de transição e sustentabilidade actuais é a oportunidade 
limitada de atrair investidores anjo e de impacto, visto que os 
investimentos decorrentes de tais iniciativas não podem ser 
declarados como activos da LifeChord de agora em diante. 
Assim, o Aponjon tem estado bastante ocupado a elaborar 
a sua carteira de serviços com novos desenvolvimentos a 
abrir caminho para diferentes actividades de criação de 

receitas.  Actividades lançadas recentemente ou que estão em 
desenvolvimento incluem:

 ■ Aponjon Shoishob: Conteúdo móvel semanal na forma 
de IVR/SMS. Será dirigido a pais de crianças com 
idade entre 1 e 5 anos e abordará problemas relativos ao 
desenvolvimento na primeira infância. 

 ■ Aplicação Aponjon Koishor: Aplicação móvel destinada 
a adolescentes com idade entre 10 e 19 anos e pais. Inclui 
uma linha de aconselhamento e uma conversação web em 
directo. Lançada a 7 de Abril de 2016. 

 ■ Aplicação Aponjon Novas Mães: Uma aplicação móvel 
que será destinada a mães de crianças com menos de um 
ano.  n
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Utilização da tecnologia móvel para melhorar 
as cadeias de abastecimento de saúde 
comunitária no Malaui
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Em 2015, cerca de 6 milhões de crianças com menos de cinco anos morreu de causas tratáveis como pneumonia, 
diarreia e malária.1 A gestão integrada de casos ao nível comunitário (iCCM) é uma estratégia para reduzir a 
mortalidade infantil através da formação de profissionais de saúde comunitária (CHWs) para o tratamento de 
crianças com menos de cinco anos perto de casa. No entanto, os investimentos na formação dos CHWs para tratar 
estas crianças são muitas vezes prejudicados por cadeias de abastecimento fracas que não conseguem entregar de 
forma medicamentos aos CHWs de forma consistente. 
O objectivo do Projecto de Cadeias de Abastecimento para Gestão Comunitária de Processos (S4CCM) foi encontrar 
soluções comprovadas, simples e acessíveis para os desafios de cadeia de abastecimentos enfrentados por CHWs 
no Malaui, no Ruanda e na Etiópia. A iCCM foi introduzia pela primeira vez no Malaui em 2008. Dois anos mais 
tarde, o projecto SC4CCM da John Snow International, Inc. (JSI) realizou uma avaliação inicial que revelou uma fraca 
disponibilidade de medicamentos, com apenas 23% dos CHWs a ter em stock os quadro medicamentos essenciais 
capazes de salvar vidas necessários para tratar as três doenças infantis específicas no dia do inquérito. A falta de 
visibilidade para os níveis de stock ao nível da comunidade e as fracas práticas de coordenação e gestão utilizadas 
para responder às necessidades dos CHWs foram identificadas como as principais causas da fraca cadeia de 
abastecimento. No entanto, os resultados do inquérito também identificaram uma oportunidade, com 94% dos CHWs 
a ter telemóveis próprios e 85% a ter cobertura de rede, pelo menos, parcialmente.2

Acerca do cStock

Em colaboração com o Ministério da Saúde (MOH) do 
Malaui, a JSI desenvolveu a abordagem de melhoria de 

gestão (EM). A EM foi desenvolvida para promover práticas 
superiores de desempenho em equipa e a utilização de 
dados para informar decisões e melhorar o desempenho da 
cadeia de abastecimento para aumentar a disponibilidade de 
medicamentos para os programas de saúde comunitária. Os 
três componentes seguintes garantiram o sucesso do programa:

1. cStock: O objectivo global do cStock é melhorar a 
comunicação e a visibilidade dos dados logísticos de 
saúde comunitária. É um sistema de comunicação e 
reabastecimento com base no RapidSMS que facilita a 
transmissão e comunicação atempada de dados entre 
os CHWs e o estabelecimento que lhes fornece os 
medicamentos. Através da utilização de um processo 
de comunicação e reabastecimento simplificado e com 
base na procura, os dados de stock comunicados pelo 
CHW despoletam o processo de re-compra, em que 
o cStock calcula automaticamente as quantidades de 
reabastecimento e transmite um pedido através de SMS 
aos supervisores nos estabelecimentos de saúde. Os 
estabelecimentos enviam posteriormente o feedback para 
o CHW quando o pedido estiver pronto ou se houver 

ruptura de stock. Assuntos urgentes, como rupturas 
ou baixos níveis de stock, são comunicados através de 
alertas SMS.

2. Um painel de instrumentos intuitivo: O painel 
de instrumentos web fornece visibilidade dos dados 
logísticos do CHW para os gestores aos níveis distrital 
e central. O sistema transforma os dois elementos 
de dados comunicados em mais de 10 indicadores 
da cadeia de abastecimento que são apresentados no 
painel de instrumentos como gráficos e relatórios 
relevantes e fáceis de utilizar que facilitam tomadas de 
decisão rápidas.  Estes dados podem ser utilizados para 
coordenação, planeamento e identificação de problemas 
de stock. 

3. Equipas distritais de disponibilidade de produto 
(DPATs): Complementam o cStock, construindo 
uma liderança forte e criando equipas de CHWs que 
trabalham em conjunto para apoiar os objectivos 
da intervenção.  São compostas pela administração 
distrital, pelos funcionários do centro de saúde (HC) e 
pelos CHWs. As DPATs têm um objectivo comum de 
melhorar a disponibilidade de medicamentos essenciais 

A combinação de tecnologia móvel, painéis de instrumentos 
intuitivos e equipas de melhoria de qualidade aumentaram 
a fiabilidade do fornecimento de mercadorias essenciais em 
programas comunitários.
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e são desenvolvidas para utilizar regularmente os dados 
fornecidos pelo cStock para monitorizar o desempenho 
da cadeia de abastecimento comunitária e resolver os 
desafios inerentes à mesma. Os funcionários do HC 
reúnem-se mensalmente com os CHWs quando estes 
se dirigem aos HCs para se abastecer; a administração 
distrital reúne-se com os supervisores de CHW todos os 
trimestres. 

Todos os utilizadores do cStock receberam uma formação 
de dois dias no lançamento da fase-piloto. Além disso, 
foi fornecido apoio à monitorização e implementação 
trimestralmente ao longo da fase-piloto e o feedback recebido 
foi utilizado para optimizar o cStock e respectivas ferramentas 
e formações.

Processo de concepção do programa
Investigação formativa, incluindo avaliações quantitativas e 
qualitativas, foi realizada de Maio a Junho de 2010 em 10 
distritos nas três regiões geográficas do Malaui. Com base 
nos resultados da avaliação, o projecto explorou e consultou 
as partes interessadas sobre várias opções de intervenção, 
centrando-se no transporte, na motivação e na tecnologia, 
e considerou problemas de acessibilidade, escalabilidade e 
sustentabilidade como critérios de selecção. Dois pacotes de 
intervenção foram então desenvolvidos e implementados em 
fase-piloto ao longo de 18 meses (consulte a avaliação e os 
resultados). 
A concepção e o desenvolvimento do cStock baseou-se numa 
abordagem iterativa e baseada no utilizador que combina o 
conhecimento dos especialista na cadeia de abastecimento com 
as experiências dos utilizadores. Os princípios nucleares do 
design são mantê-lo simples; desenvolvê-lo com o utilizador 
final em mente; centrar-se na viabilidade, exequibilidade, 
relevância e usabilidade; criar apropriação de todas as partes 
interessadas ao longo do processo; e planear para a grande 
escala e sustentabilidade desde o início. O sistema também foi 
desenvolvido para ser alinhado e integrado no sistema actual 
através da inclusão de fluxos de trabalho que simplificaram os 

procedimentos e práticas existentes, reduzindo os volumes de 
trabalho em vez de os aumentar. 
No desenvolvimento do sistema e dos fluxos de trabalho, 
foi prestada particular atenção à garantia de que as partes 
interessadas têm acesso aos dados de que necessitam e num 
formato que seja facilmente acedido e interpretado. As 
opiniões dos utilizadores durante a fase de concepção inicial 
foram limitadas principalmente à definição de fluxos de 
trabalho em termos de destinatários, conteúdos, timing e 
formato das mensagens.  A concepção inicial do painel de 
instrumentos era rudimentar, com tempo limitado investido, e 
incluiu apenas as medidas básicas da cadeia de abastecimento 
identificadas pelos especialistas na cadeia de abastecimento. 
A decisão para começar com um painel de instrumentos 
simples baseou-se na falta de experiência dos utilizadores na 
recepção, visualização e actuação perante dados em tempo real 
da cadeia de abastecimento. Depois de os utilizadores terem 
obtido experiência na utilização de relatórios online e uma 
melhor compreensão sobre como poderiam utilizar os dados 
logísticos para medir e monitorizar o desempenho da cadeia de 
abastecimento, o projecto envolveu os utilizadores para obter o 
seu feedback sobre o design do painel de instrumentos.
Os dados de monitorização também foram utilizados para 
desenvolver actividades orientadas de apoio à intervenção, 
incluindo o envio de mensagens SMS de grupo a utilizadores 
sobre erros comuns de introdução de dados e a realização de 
sessões de formação adicionais aos funcionários do HCs sobre 
como orientar reuniões eficazes. Ao longo da fase-piloto, os 
dados de monitorização também foram partilhados com as 
partes interessadas, incluindo os funcionários centrais do 
MOH e os parceiros de implementação, para obter as suas 
opiniões e ideias para resolver os desafios.  

Crescimento em grande escala 
A abordagem de expansão foi definida por quatro 
estratégias principais ao longo de dois anos (2013–2014). 
As estratégias incluíram a obtenção do aval do MOH, a 
manutenção de envolvimento e coordenação estreitos com 
os parceiros, a criação de um grupo de missão do cStock e o 
desenvolvimento de uma equipa nacional de disponibilidade 
do produto. Desta forma, a vontade, a aprovação, o 
envolvimento contínuo e a apropriação políticos necessários 
existiram para maximizar o potencial de sustentabilidade ao 
longo do tempo. 

Figura 1.  
Amostra de quadro de instrumentos do cStock 
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1. Aval do MOH: O MOH deu o aval inicial para a 
expansão do cStock (mas não das DPATs) antes de o 
projecto ter concluído uma avaliação completa. O aval 
foi despoletado pelo entusiasmo para os níveis sem 
precedentes de acesso a dados logísticos comunitários, 
feedback positivo dos utilizadores e uma elevada 
adesão do sistema. Após a conclusão da fase-piloto, 
os dados de avaliação mostraram claramente que 
embora o desempenho da cadeia de abastecimento 
tenha melhorado com a implementação do cStock, o 
desempenho foi significativamente melhor com o pacote 
de EM que combinou o cStock e as DPATs. Com base 
nestes resultados, o MOH deu o seu aval para o pacote 
completo de EM.

2. Coordenação e envolvimento contínuos com os 
parceiros: Uma parte essencial do planeamento para a 
grande escala implicou a coordenação e o envolvimento 
contínuos do projecto com parceiros locais, liderados 
pelo MOH. Isto serviu para ampliar a apropriação para 
a intervenção e evitar a duplicação. Como resultado, 
vários parceiros financiaram e apoiaram a expansão do 
cStock e das DPATs para distritos fora dos distritos-
piloto originais. O cStock, com as DPATs, foram 
implementados e estão agora a ser utilizados em todos 

os distritos de Malaui. Durante a fase de expansão, os 
parceiros financiaram e realizaram conjuntamente as 
formações com o MOH, enquanto o projecto fornecia 
suporte técnico e controlo de qualidade. 

3. Criação de uma equipa de missão: Foi criada uma 
equipa de missão liderada pelo MOH que inclui partes 
interessadas fundamentais para monitorizar o progresso 
da expansão, auxiliar na mobilização de recursos e 
contribuir para o desenvolvimento de um plano de 
transição de cinco anos. O plano delineou um processo 
estruturado e deliberado sobre como sustentar o cStock e 
as DPATs para os próximos cinco anos e criar capacidade 
dentro do MOH para assumir total apropriação do 
sistema para que a EM se torne uma prática de negócio 
nuclear do sistema de saúde. 

4. Desenvolvimento da equipa nacional de 
disponibilidade de produtos: O MOH também 
estabeleceu uma equipa nacional de disponibilidade de 
produtos (NPAT) para gerir a abordagem de EM. Esta 
equipa reúne-se para analisar os dados de desempenho 
e fornecer liderança e suporte conforme necessário para 
garantir que todos os distritos conseguem usufruir de 
todos os benefícios da abordagem de EM. 

Avaliação e resultados
O projecto testou dois pacotes de intervenção diferentes: 
melhoria de gestão (EM) (cStock mais DPATs) e transporte 
eficiente de produtos (EPT) (cStock mais manutenção de 
bicicletas) ao longo de 18 meses (2011–2013). Cada pacote foi 
testado em três distritos, e quatro distritos da avaliação iniciação 
foram utilizados como grupo de comparação. A estratégia de 
monitorização e avaliação incluiu três grandes avaliações de 
métodos mistos, uma inicial (2010), uma segunda depois da 

fase de testes (intermédia — 2013) e uma terceira na fase de 
expansão (final — 2014). 
A avaliação intermédia comparou a eficácia dos dois grupos 
de intervenção (EM e EPT) na redução das rupturas de stock 
e no fortalecimento dos processos essenciais da cadeia de 
abastecimento. A avaliação comparou os resultados iniciais 
e intermédio e comparou cada grupo de intervenção com o 
grupo de comparação de não intervenção. O cStock revelou-

Fotografias de cStock
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se viável e aceitável em todos os seis distritos; no entanto, a 
combinação do cStock com as DPATs (três distritos) resultou 
num desempenho significativamente melhor da cadeia de 
abastecimento e da fiabilidade do abastecimento.3-5

 ■ A visibilidade dos dados melhorou desde a avaliação inicial 
em todos os distritos onde o cStock foi implementado, mas 
melhorou mais significativamente nos distritos de EM: Os 
resultados mostraram taxas médias de comunicação dos 
CHWs de 94% nos distritos de EM e de 79% nos distritos 
de EPT ao longo do período de testes (Janeiro de 2012 
a Junho de 2013). Na avaliação inicial, apenas 43% dos 
CHWs entrevistados relataram que enviam algum tipo de 
relatório de logística (consulte a Figura 2 acima).

 ■ Observou-se uma fiabilidade do abastecimento 
substancialmente mais elevada nos distritos de EM em 
comparação com os distritos de EPT. A fiabilidade do 
abastecimento foi definida como a percentagem média 

de rupturas dos CHW por produto ao longo de 18 meses 
(Janeiro de 2012 – Junho de 2013). As rupturas de stock 
em todos os produtos variaram entre os 5–7% no grupo de 
EM e entre os 10–21% no grupo de EPT. Estas diferenças 
foram estatisticamente significativas no nível p=0,000 para 
todos os produtos (Figura 2).

A avaliação final avaliou a escala, a sustentabilidade e a 
institucionalização. A avaliação foi composta por estudos de 
caso qualitativos e análises quantitativas dos dados do cStock 
em dois distritos originais e dois novos distritos. Os resultados 
revelaram que o cStock é facilmente expandido e fornece 
um processo simples de comunicação e reabastecimento de 
produtos ao nível da comunidade de uma forma sistemática. 
Além disso, os benefícios (coordenação, comunicação e 
colaboração) e desafios (transporte, recursos e tempo) das 
DPATs foram rapidamente usufruídos nos novos distritos e 
realçaram a importância do intenso suporte de implementação 
nas fases iniciais.6 

Lições aprendidas na implementação e expansão do programa
A lição fundamental desta investigação é que as estratégias 
de saúde móvel isoladas não conseguem criar uma cadeia de 
abastecimento de saúde pública fiável e robusta. No entanto, 
se estas estratégias forem implementadas como parte de 
actividades mais abrangentes de fortalecimento da cadeia de 
abastecimento que resolvem maiores restrições do sistema, 
as soluções de saúde móvel podem ser decisivas. Outros 
desafios de implementação durante o desenvolvimento, 
a implementação e a expansão variam desde problemas 
relacionados com a configuração de tecnologia até à questão da 
prontidão do governo para assumir a apropriação do sistema 
após o fim do projecto de implementação inicial.  
Configuração de um sistema de tecnologia de informação 
móvel: Duas operadoras da rede móvel (MNOs) cobravam 
inicialmente tarifas comerciais para as mensagens SMS. Ao 
reconhecer as dificuldades que o MOH teria na sustentação 

destes custos sem o apoio contínuo dos doadores, o projecto 
envolveu-se em esforços contínuos de argumentação com 
ambas as MNOs, para as convencer a oferecer tarifas reduzidas 
como parte da sua responsabilidade social empresarial para 
o sector da saúde. Os esforços tiveram sucesso, com uma das 
MNO a oferecer uma isenção de três anos para custos de SMS 
e a outra a reduzir os custos com SMS em 40% e a cobrar 
apenas pelas mensagens recebidas. 
Obtenção de uma apropriação mais abrangente para além 
de alguns defensores: A rotatividade dos defensores distritais, 
funcionários que eram os principais formadores e líderes 
para a abordagem de EM ao nível distrital resultou na perda 
de ímpeto para a adopção do cStock e para a realização de 
reuniões de DPAT. É importante planear a formação de novos 
funcionários para garantir a continuidade e qualidade da 
implementação da intervenção. A formação também deve criar 
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Figura 2.  
Taxas médias de comunicação 
para o cStock por parte de HSAs, 
de todas as mercadorias, nos 
distritos de EM (n=393) e de EPT 
(n=253),  
Janeiro de 2012 – Junho de 2013 
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um sentimento de apropriação e desenvolver defensores. Por 
exemplo, encontrar oportunidades para as equipas distritais 
participarem em reuniões de maiores dimensões onde podem 
apresentar com orgulho os seus sucessos a nível nacional ou 
nos vários distritos pode motivar os defensores. Para mitigar os 
efeitos da rotatividade de funcionários, as formações durante a 
fase de expansão incluíram mais funcionários ao nível distrital 
e todos os coordenadores de programa cujos programas se 
expandiram ao nível da comunidade foram incluídos como 
membros das DPATs. 
Desenvolvimento da prontidão do MOH para a manutenção 
do servidor e armazenamento de dados/alojamento de servidor: 
A criação de capacidade dentro do MOH para gerir o sistema 
cStock consumiu tempo e recursos. A capacidade de alojar os 
dados no sector privado ainda está a emergir. Desta forma, foi 
tomada a decisão de terceirizar o armazenamento de dados e 
a manutenção de software para empresas dos EUA. Enquanto 
a terceirização é a escolha adequada no presente, a capacidade 
interna para o alojamento e manutenção deverá ser reavaliada à 
medida que o programa se expande.

Planos futuros
Enquanto a maioria dos projectos de inovação se esforça 
avançar da fase-piloto para a prática, a concretização dos 
objectivos de expansão e sustentabilidade são muitas vezes um 
desafio.  Ao longo do período do projecto, a EM atingiu a 
escala completa e começou a jornada face à integração como 
prática organizacional. Após o encerramento do projecto 
SC4CCM em 2015, a JSI colocou um destacado no MOH 
durante 12 meses para transferir competências na gestão do 

cStock e das DPATs. O destacado trabalhou de perto com 
os funcionários do MOH para estabelecer na totalidade as 
NPATs e institucionalizar o apoio nacional para a inovação. 
O cStock está agora a ser financiado através da subvenção  
Fundo Mundial e os funcionários do MOH assumiram total 
responsabilidade por toda a administração do sistema para 
o cStock e o apoio às DPATs. A JSI já não tem funcionários 
dedicados ao cStock e apenas fornece apoio ad hoc ao MOH, 
conforme necessário. O cStock continua a operar em pleno 
e está integrado em estruturas e processos existentes para os 
CHWs.  n
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Dimagi (programadores de software)
Save the Children (ampliação)
World Health Organization (ampliação)

Doador(es) Bill & Melinda Gates Foundation (piloto)
mHealth Alliance International Working Group 
Grant (sustentabilidade)
USAID/President’s Malaria Initiative
Fundo Mundial (Global Fund)
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Melhoria da qualidade dos cuidados de saúde 
infantis no Malaui ao nível primário através de 
ferramentas integradas de apoio à tomada de 
decisão

Hotensia Dzuwa, HSA, Mlangali Health Centre, Dedza
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O Malaui está entre os nove países de rendimento baixo que reduziram a sua taxa de mortalidade de crianças com 
menos de 5 anos em 60% ou mais entre 1990 e 2011.  Apesar deste progresso, muitas crianças continuam a morrer 
devido a condições que são facilmente evitáveis e tratáveis. 

Uma grande proporção de crianças no Malaui continuam em risco acrescido de mortalidade devido a infecções 
infantis comuns. As principais causas de mortalidade de crianças com menos de 5 anos no Malaui são a malária 
(13%),  a SIDA (13%), a pneumonia (11%), a diarreia (7%) e as condições neonatais (31%).  Desde 2007, o Ministério 
da Saúde (MOH) e os seus parceiros têm expandido um pacote de intervenções de impacto elevado de forma a 
reduzir a mortalidade de crianças com menos de 5 anos ao abrigo da estratégia Sobrevivência e Desenvolvimento 
Infantil Acelerado.  Estes esforços incluíram a gestão integrada de casos ao nível comunitário (iCCM) em zonas de difícil 
alcance para complementar serviços fixos ou agendados em estabelecimentos. A D-tree International é o parceiro 
no fornecimento de soluções de saúde móvel para apoiar a implementação de iCCM com o objectivo de melhorar a 
qualidade dos cuidados prestados a crianças com menos de cinco anos.  

Acerca do iCCM

N este projecto, os assistentes de vigilância de saúde 
(HSAs), um grupo de profissionais de saúde 

comunitária, utilizam uma aplicação móvel para os ajudar 
no fornecimento de serviços de saúde a crianças com menos 
de cinco anos (2-59 meses) em linha com o protocolo do 
iCCM aprovado pelo MOH. A aplicação móvel iCCM é 
uma aplicação Mangologic que é executada numa plataforma 
Android.  
Os componentes da aplicação móvel fortalecem a capacidade 
dos HSAs para fornecer cuidados eficazes e eficientes. Estes 
componentes são sinérgicos no fornecimento de uma cadeia 
abrangente de ferramentas e de um enquadramento supervisor 
de apoio para os HSAs.
O primeiro componente da aplicação de iCCM captura 
todos os elementos do registo ao nível das aldeias utilizado 
pelos HSAs. A aplicação dá apoio aos HSAs de forma a 
tomarem decisões adequadas acerca do tratamento. Os HSAs 
também conseguem comunicar o seu trabalho de forma 
exacta e atempada. Desta forma, a aplicação móvel iCCM 
reforça holisticamente o cumprimentos dos protocolos 
clínicos e da iCCM.

O segundo componente liga a aplicação de iCCM ao sistema 
de gestão de logística para melhorar as disponibilidade 
de medicamentos necessários nas clínicas rurais onde os 
HSAs vêm os pacientes. Este trabalho foi coordenado 
com o programa cStock do MOH, de forma a melhorar 
a sua utilização no acompanhamento de inventários de 
medicamentos. A D-tree desenvolveu uma interface de 
utilizador simples dentro da aplicação que os profissionais 
de saúde utilizam para comunicar níveis de stock, que são 
então enviados para o cStock através de mensagens SMS 
estruturadas.
O terceiro componente deste projecto é a ferramenta de 
supervisão para quem faz a gestão e supervisão dos HSAs. 
A ferramenta baseia-se na lista de verificação de supervisão 
de rotina em formato de papel desenvolvida pelo MOH e a 
Save the Children. Centra-se nos principais indicadores de 
desempenho para os HSAs. A ferramenta facilita a recolha 
e interpretação dos dados e também tem um painel de 
instrumentos para que os utilizadores possam ver o estado 
do trabalho que está a ser feito pelos HSAs; também fornece 
informação para a tomada de decisão relacionada com o 
projecto.

A gestão integrada de processos ao nível comunitário é utilizada 
em zonas de difícil alcance para complementar os serviços 
prestados nos estabelecimentos. Neste projecto, os assistentes 
de vigilância de saúde utilizam uma aplicação móvel para prestar 
assistência no fornecimento de serviços de saúde a crianças com 
menos de cinco anos.
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Processo de concepção do programa
O algoritmo para a aplicação foi desenvolvido utilizando o 
protocolo iCCM aprovado pelo MOH. Após a concepção e 
o desenvolvimento da aplicação, a D-tree formou seis HSAs 
do distrito de Ntchisi para utilizar a aplicação nas clínicas 
das respectivas aldeias.  Os seis HSAs foram mobilizados 
para solicitar feedback acerca da funcionalidade, relevância 
e facilidade de utilização da aplicação para a optimizar. O 
processo de optimização durou dois meses. A equipa de 
gestão de saúdo do distrito e a unidade de gestão integrada 
de doenças da infância (IMCI) foram então informadas e foi 
concedida permissão para implementar a aplicação em todos 
os HSAs responsáveis pela realização de iCCM no distrito. A 
D-tree formou oficiais do MOH para formar os HSAs. Os 
oficiais do MOH foram utilizados como formadores com o 
objectivo de garantir a sustentabilidade, o suporte e a facilidade 
de gestão da utilização da aplicação móvel. Para manter o 
MOH e outras partes interessadas informados acerca do 
progresso da implementação, foram realizadas apresentações 
sobre a funcionalidade e a implementação da aplicação durante 
as reuniões do grupo de trabalho técnico da IMCI, que são 
organizadas pelo MOH e onde participam parceiros como o 
Programa de Controlo da Malária, o Departamento Central 
de Avaliação e Monitorização do Ministério da Educação, a 
Save the Children, a UNICEF, a Support for Service Delivery 

Integration e a Organização Mundial de Saúde.
A D-tree aplica vários meios para solicitar feedback de forma 
a melhorar a aplicação. A D-tree estabeleceu um grupo de 
conversação no Whatsapp que actua como uma comunidade 
de prática entre os HSAs nos respectivos estabelecimentos 
de saúde para partilhar informação sobre a utilização e as 
dificuldades que podem estar a enfrentar. Os supervisores 
de HSA também possuem um grupo de conversação no 
Whatsapp onde partilham ideias e dão feedback sobre a 
utilização da aplicação. Existe uma linha de ajuda dedicada, 
que está disponível para todos os HSAs durante o horário 
de funcionamento. A D-tree interage com os especialistas da 
IMCI que têm o mandato do MOH para fazer alterações aos 
protocolos e dar feedback que é incorporado na aplicação. 
Como parte da implementação do projecto, existem 
reuniões de análise agendadas ao nível dos distritos e dos 
estabelecimentos de saúde em que os supervisores de HSA e os 
HSAs analisam o progresso e dão feedback acerca da utilização 
da aplicação. Assim que o feedback é incorporado na aplicação, 
é criada e implementada uma nova versão remotamente para 
os utilizadores.  Os utilizadores são informados acerca das 
alterações através dos respectivos fóruns de conversação e/ou 
através de mensagens SMS.

Crescimento em grande escala
Após o desenvolvimento inicial e optimização, a aplicação de 
saúde iCCM foi implementada no distrito de Ntchisi com 
cerca de 20 HSAs em 2013. Em Dezembro de 2014, 138 
HSAs e 15 supervisores de HSA no distrito de Ntchisi tinham 
recebido formação. A aplicação foi expandida para os HSAs 
nos distritos de Dedza e Ntcheu em 2014 e no distrito de 
Mzimba North em 2015. Em Fevereiro de 2016, 128 HSAs 

e 33 supervisores de HSA em Dedza, 116 HSAs em Mzimba 
North e 133 HSAs e 38 supervisores em Ntcheu tinham 
recebido formação para utilizar a iCCM e as aplicações de 
supervisão. Os HSAs dedicaram dois a três dias por semana 
à gestão das clínicas das aldeias. No entanto, observam as 
crianças que visitam a clínica da aldeia mesmo fora dos dias 
dedicados. Em média, 75% dos HSAs utilizam de forma 
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Número de crianças observadas por trimestre 
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consistente a aplicação de saúde móvel ao avaliar e tratar 
crianças nas clínicas das aldeias. 
Os HSAs são responsáveis por vários serviços de saúde, 
incluindo planeamento familiar; gestão de casos ao nível 
comunitário; saúde neonatal e materna comunitária 
(CBMNH); nutrição; e água, saneamento e higiene (WASH). 
A D-tree planeia integrar o maior número de serviços numa 
aplicação para dar apoio ao trabalho dos HSAs. A aplicação 
iCCM actual foi integrada com protocolos de CBMNH 

para ter uma aplicação de CCM/CBMNH integrada. Esta 
aplicação foi implementada para 350 HSAs no distrito de 
Dowa e 166 HSAs no distrito de Machinga em 2015. No total, 
o programa formou e equipou 1.031 HSAs e 84 supervisores 
de HSA desde 2013. O número total de clientes observados em 
Março de 2016 era 307.762 (consulte a Figura 1). 
Durante 2016, a D-tree também vai adicionar um 
componente de planeamento familiar à aplicação e cobertura 
a, pelo menos, mais um distrito.

Avaliação e resultados
A D-tree International realizou uma avaliação para 
determinar a eficácia clínica da CCM electrónica. Foi 
utilizada uma abordagem mista para recolher dados 
quantitativos e qualitativos. Os resultados mostraram 
pontuações mais elevadas na avaliação, identificação de sinais 
de perigo, encaminhamentos (diagnósticos), tratamento e 
aconselhamento. Estes são os principais elementos na gestão de 
doenças em crianças com menos de cinco anos. 
A adesão à avaliação através da aplicação eCCM foi de 100% 
em comparação com os 91% entre os que utilizaram o 
formato de papel. Com a aplicação móvel, todas as perguntas 
foram efectuadas e registadas antes de se avançar para a fase 
seguinte para encorajar o HSA a percorrer todo o processo de 
avaliação. Os utilizadores do formato em papel identificaram 
60% dos sinais de perigo em comparação com 100% dos 
utilizadores de telemóvel. O tratamento de casos sem sinais 
de perigo foi mais elevado nos utilizadores do formato em 
papel (79%) em comparação com os utilizadores de telemóvel 
(74%). Enquanto o telemóvel disponibiliza o tratamento 
recomendado, o tratamento efectivamente administrado varia 
conforme a disponibilidade de medicamentos e produtos 
recomendados. Sessenta porcento dos processos foram 

encaminhados adequadamente no grupo de intervenção 
(telemóvel), em comparação com os 48% dos processos que 
foram encaminhados correctamente no grupo de controlo 
(papel). Também se observou que as recomendações de 
tratamento ou aconselhamento foram mais elevadas nos 
utilizadores de telemóvel (93%) do que nos utilizadores do 
formato em papel (87%).
Das entrevistas com os HSAs e cuidadores, foram registados 
sentimentos e feedbacks positivos significativos. Os HSAs 
sentiram-se mais confiantes ao utilizar a aplicação iCCM. 
Também sentiram que houve uma redução na frequência de 
visitas das mesmas crianças em comparação com antigamente, 
facto que atribuíram à abrangência da avaliação e aos 
cuidados prestados às crianças ao utilizar o telemóvel. Os 
HSAs expressaram ganhos de conhecimento na utilização 
na aplicação a partir dos avisos e conselhos, assim como das 
mensagens de aconselhamento que recebem no telemóvel. 
Os HSAs também expressaram uma melhoria das taxas 
de acompanhamento dos processos. No entanto, tiveram 
preocupações em relação à entrada duplicada de dados devido 
ao facto de utilizarem registos no telemóvel e em papel.
Afirmações da equipa de saúde distrital e dos HSAs incluem:

Flackson Chibwato, HSA, Chinguluwe Health Centre, Ntchisi
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“É melhor utilizar o telemóvel do que papel porque o telemóvel 
tem tudo o que precisamos para realizar CCM”. —Coordenador 
Distrital da IMCI
“O telemóvel permite-me realizar uma avaliação abrangente da 

criança. O telemóvel faz o diagnóstico por mim, por isso, facilita 
o trabalho, ao contrário de antigamente em que tínhamos de 
compreender os sintomas para fazer um diagnóstico”. —Daniel 
Mandevu, Bembeke Health Centre, Dedza

Lições aprendidas na implementação e expansão do programa
 ■ É necessário esforço para formar e gerar interesse 

entre as partes interessadas na utilização dos dados 
gerados através da implementação de uma aplicação de 
saúde móvel; criar painéis de instrumentos informáticos 
não é suficiente. Trabalhámos para garantir que os 
resultados das actividades de cada distrito são analisadas 
e apresentadas nas reuniões trimestrais do programa. Por 
exemplo, com base nos níveis de utilização do distrito de 
Dowa em 2016, a D-tree conseguiu determinar que os 
HSAs enfrentavam uma grave escassez de medicamentos 
e, por esse motivo, não conseguiam gerir na plenitude 
as clínicas das aldeias. Isto foi comunicado à unidade 
de IMCI, que enviou uma equipa para tentar resolver a 
situação.

 ■ O envolvimento das comunidades na gestão de 
telemóveis é essencial para a sua sustentabilidade. 
Houve ocasiões em que o telemóvel de um HSA foi 
roubado e posteriormente devolvido por outro membro 
da comunidade, porque compreenderam que esta era uma 
ferramenta que pertencia à comunidade e não apenas a 
um indivíduo. Isto aconteceu porque depois da formação 
sobre a aplicação, os HSAs sensibilizaram as comunidades 
para o facto de irem começar a utilizar o telemóvel para 
avaliar e tratar as crianças. A comunidade vê o telefone 
como uma ferramenta para gerir a clínica da aldeia.

 ■ A implementação do sistema de saúde móvel não é 
uma panaceia para corrigir todos os problemas que 
existem no sistema de saúde. É, e deve ser, parte de um 
sistema integrado para melhorar os cuidados de saúde e os 
resultados. Especificamente em relação ao sistema iCCM, 
quando existem rupturas de stock de medicamentos, os 

HSAs tendem a fechar as clínicas da aldeia, por isso, uma 
ferramenta móvel terá uma eficácia limitada. Desta forma, 
é necessário um suporte de supervisão contínuo para o 
eCCM e para os locais não móveis de forma a ajudar os 
HSAs a ter confiança para continuar a observar crianças 
mesmo quando não existe medicação, visto que devem 
conseguir fazer um diagnóstico com êxito e identificar as 
que precisam de cuidados domiciliários e as que têm de 
ser encaminhadas com urgência.

 ■ Durante a expansão, é importante fazer uma 
acompanhamento claro e sustentável e apoiar os 
processos em curso. É mais útil utilizar estruturas 
existentes para fornecer o suporte, do que criar estruturas 
paralelas para tal. 

 ■ De forma a melhorar os esforços de coordenação entre 
programas no MOH e para dar apoio à utilização dos 
dados para tomadas de decisão, a D-tree destacou um 
membro da equipa para a unidade de IMCI para 
actuar como coordenador de saúde móvel.

 ■ Embora a aplicação de saúde móvel não esteja 
directamente ligada ao Software de Informação de Saúde 
Distrital 2 (DHIS2), a funcionalidade de comunicação 
mensal revelou ser útil na medida em que os distritos 
que utilizam a aplicação móvel mostraram uma melhoria 
das taxas de comunicação para o DHIS2. Por exemplo, 
na Zona Oeste Central, os distritos móveis mostraram 
taxas de comunicação de 100% durante os últimos 5 
meses com 89% a fazer comunicações atempadas em 
comparação com uma taxa de comunicação de 77% e 
53% de comunicação atempada nos distritos não móveis.

Planos futuros
A D-tree planeia desenvolver uma aplicação de supervisão para 
a aplicação de CCM/CBMNH integrada, que vai permitir 
aos supervisores de HSA monitorizar o desempenho dos 
respectivos HSAs a partir de um dispositivo móvel. À medida 
que o programa cresceu, vimos a necessidade de envolver 
os supervisores de HSA, assim como os técnicos assistentes 
de saúde ambiental, como forma de ampliar a capacidade 
do programa para identificar os HSAs que apresentam 
dificuldades e a resolver problemas comuns. Além disso, a 
aplicação de supervisão irá melhorar a interacção entre os 
HSAs e os respectivos supervisores através da verificação 
remota do desempenho dos HSAs. Actualmente, as supervisões 
físicas para verificar o desempenho dos HDAs são irregulares 
devido às restrições financeiras no MOH.

Com o suporte contínuo para melhorar a qualidade dos 
cuidados, o próximo passo para a D-tree é integrar o 
planeamento familiar na aplicação de CCM/CBMNH 
existente. Este é outro componente essencial do trabalho dos 
HSAs e foi identificado como uma prioridade após discussões 
com o MOH. Com a adição do planeamento familiar, a 
aplicação irá agora servir para apoiar a maioria das funções 
desempenhadas pelos HSAs. A integração das aplicações está 
em linha com o plano estratégico do MOH onde os serviços 
individuais estão a ser integrados para garantir uma abordagem 
holística dos cuidados de saúde prestados aos clientes cujas 
necessidades de saúde abrangem vários serviços. 
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A D-tree, em colaboração com outros parceiros, está a 
trabalhar com o MOH para implementar sistemas que irão 
viabilizar a interoperabilidade de ambos os sistemas para 
permitir que os dados da aplicação móvel sejam enviados para 
o DHIS2. Actualmente, a política do sistema de informação 
de saúde (HIS) foi aprovada e estão a ser desenvolvidos 
procedimentos operacionais padrão (SOPs). Os SOPs irão 
determinar o processo de interoperabilidade.  
Embora exista um forte apoio do MOH para a utilização 
continuada da aplicação e expansão, as fontes de financiamento 
actuais terminam em 2016 e 2017, o que apresenta um desafio 
para o futuro. Existe um problema que o MOH também 
enfrenta noutros programas, visto que os doadores estão a gerir 
o financiamento através de parceiros de desenvolvimento em 
vez de o fazerem através do MOH, o que limita a capacidade 
do governo para financiar as suas prioridades.  n

Dois HSAs a desempenhar um papel numa formação em aplicação de saúde móvel de CCM em Ntcheu 
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Ministério da Saúde (responsável pela 
implementação)
Save the Children (parceiro do projecto)
Jhpiego Support for Service Delivery Integration 
(parceiro do projecto)

Doador(es) Barr Foundation
Save the Children Canada
Jhpiego Support for Service Delivery Integration

Informação de 
contacto:

Steve Ollis, Diretor de Operações, D-tree 
International, sollis@d-tree.org

Referências e recursos adicionais 
1. Agarwal Smisha, LeFevre Amnesty E, Lee Jaime, L’Engle Kelly, Mehl Garrett, Sinha Chaitali et al. Guidelines for reporting of  health 

interventions using mobile phones: mobile health (mHealth) evidence reporting and assessment (mERA) checklist. BMJ. 2016.

2. UNICEF. Committing to Child Survival : A Promised Renewed. Progress Report 2012

3. Bryce J, Requejo JH. 2010. Countdown to 2015 Decade report (2000–2010): Taking stock of maternal, newborn, and child survival. New York, 
Countdown to 2015 for Maternal, Newborn and Child Health.

mailto:sollis%40d-tree.org?subject=mHealth%20Compendium%20Special%20Edition%202016
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As taxas de mortalidade materna e infantil da Índia mantêm-se acima das Metas de Desenvolvimento Sustentável.  O 
Governo da Índia está a fazer investimentos significativos nesta área e várias abordagens e iniciativas inovadoras estão 
a evoluir para impulsionar estes esforços. Alavancar a tecnologia móvel (mHealth) para alterar os comportamentos de 
procura de cuidados de saúde das pessoas é fundamental entre eles. 

Em 2012, a BBC Media Action, como parte do programa Ananya financiado pela Bill & Melinda Gates Foundation, 
concebeu, desenvolveu e implementou três serviços de saúde móvel para aumentar a adopção de comportamentos 
preventivos de saúde materna e infantil que podem salvar vidas por parte de grávidas, mães de crianças com menos 
de dois anos e famílias em zonas rurais no estado de Bihar.  O programa Ananya é uma colaboração entre a Gates 
Foundation e o Governo de Bihar para reduzir drasticamente a mortalidade materna e infantil no estado.

 ■ Kilkari (o gorgolejo de um bebé) é um serviço de 
saída que envia semanalmente mensagens de 
áudio oportunas acerca da gravidez, do parto e de 
cuidados infantis directamente para os telemóveis 
das famílias desde o segundo trimestre de gravidez 
até a criança completar um ano de idade.

 ■ O Mobile Academy é um curso de formação de IVR 
desenvolvido para actualizar os conhecimentos dos 
CHWs acerca de passos simples que as famílias 
podem realizar para melhorar a saúde das mães e 
dos bebés, e para melhorar a sua capacidade para 
comunicar de forma clara com eles.

 ■ O Mobile Kunji é uma ferramenta de apoio áudio e 
visual que reúne um serviço móvel de IVR (resposta 
de voz interactiva) com um baralho de cartas 
impresso com mensagens de saúde importantes. 
Destina-se a melhorar o envolvimento entre os 
profissionais de saúde profissionais de saúde 
comunitária móvel (CHWs) e as famílias, resultando 
em comportamentos mais saudáveis por parte das 
grávidas e novas mães.

Dado o sucesso destes serviços, a 15 de Janeiro de 2016 o Governo da Índia lançou o Kilkari e o Mobile Academy 
a nível nacional para formar um milhão de profissionais de saúde e ajudar cerca de 10 milhões de grávidas e novas 
mães a fazer escolhas saudáveis.

Acerca do Kilkari, Mobile Academy e Mobile Kunji 

O Kilkari, o Mobile Academy e o Mobile Kunji utilizam 
tecnologia de IVR que já está a ser utilizada pela 

indústria móvel comercial para disponibilizar conteúdo de 
áudio a qualquer telemóvel na Índia. Não é necessária a 
aquisição de novos telemóveis, softwares ou competências 
técnicas para os grupos-alvo poderem utilizar os serviços 
do projecto, permitindo a acessibilidade em grande escala 
desde o início. Uma plataforma de saúde móvel de código 
aberto e robusta denominada Tecnologia Móvel para Saúde 
Comunitária (MOTECH) alimenta os três serviços. 
A nível nacional, o Mobile Academy e o Kilkari foram 

integrados com o Sistema de Acompanhamento Materno e 
Infantil (MCTS - Maternal and Child Tracking System) do 
governo. Actualmente, 1,3 milhões de mulheres e mães em 
seis estados que registaram números de telemóvel no MCTS 
estão automaticamente inscritas para que possam começar a 
receber chamadas semanalmente. Da mesma forma, apenas 
os CHWs que estão registados no MCTS podem marcar o 
número da Mobile Academy e aceder ao curso de formação 
de quatro horas. Marcam um código de 12 dígitos para 
aceder; a tecnologia de marcadores permite que regressem ao 
ponto exacto em que ficaram no curso sempre que quiserem. 

Expansão de educação de saúde móvel gratuita a 1 milhão de 
profissionais de saúde e 10 milhões de mulheres em parceria 
com o Governo da Índia
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Processo de concepção do programa
Quando os três serviços estavam a ser desenvolvidos para 
implementação em Bihar, o objectivo era criar serviços 
de saúde móvel que fossem ampliáveis para o estado e, 
eventualmente, para o país.  
Só Bihar tem uma população de 108 milhões de pessoas, 
incluindo 27 milhões de mulheres em idade reprodutiva, 
e mais de 80% da população encontra-se em zonas rurais 
com acesso limitado aos meios de comunicação tradicionais 
(TV e rádio). No entanto, 83% das mulheres têm acesso a 
telemóveis, apesar de a maioria deles serem telemóveis básicos 
de gama baixa. O objectivo era utilizar tecnologia de baixo 
custo para obter ganhos elevados, ampliar de forma sustentável 
as soluções para milhões de pessoas e criar serviços que não 
exigissem smartphones, software ou competências técnicas.
A solução foi encontrada através do Kilkari, do Mobile 
Academy e do Mobile Kunji. Todos os serviços são agnósticos 
do ponto de vista dos aparelhos telefónicos e empregam 
tecnologia de IVR familiar e fácil de utilizar.  O Mobile 
Academy capacita os CHWs para acederem a conteúdo de 
formação normalizado e acessível nos seus próprios termos; 
o Kilkari fornece mensagens de áudio sensíveis ao tempo 
directamente nos telemóveis das famílias; e o Mobile Kunji 
contorna o desafio de fornecer conteúdo áudio e visual sem a 
necessidade de distribuir hardware dispendioso.
A BBC Media Action começou por investigar o seu 
público: CHWs, grávidas e mães de crianças pequenas e 
respectivas famílias. Realizou um estudo do panorama geral 
para compreender a adesão aos telemóveis e os padrões de 
utilização, e começou a conceptualizar e a desenvolver os 

serviços. Isto envolveu a concepção e o desenvolvimento 
tecnológico, a verificação dos conteúdos de saúde e a realização 
de várias rondas de testes com utilizadores e pré-testes dos 
conteúdos.
Foi aplicada uma abordagem de concepção centrada no 
utilizador durante o desenvolvimento que envolveu os 
feedbacks e opiniões dos CHWs. O Mobile Kunji, o Mobile 
Academy e o Kilkari (interface de utilizador e conteúdo) 
passaram por quatro rondas de testes com utilizadores e 
pré-testes com CHWs e famílias para avaliar a compressão, 
a usabilidade e o valor percepcionado. Os serviços foram 
modificados com base nos resultados de cada ronda de testes 
com utilizadores e, depois, foram novamente testados até 
serem alcançados resultados satisfatórios.
A BBC Media Action colaborou com o Ministério da Saúde e 
do Bem-Estar da Família (MOHFW), o Centro de Recursos 
do Serviço Nacional de Saúde e as National Health Missions 
(NHMs) nos estados e com especialistas na área da saúde 
reprodutora, materna, neonatal, infantil e da adolescência 
(RMNCH+A) para compilar os conteúdos técnicos de saúde 
para os três serviços. Antes do lançamento dos serviços, os 
conteúdos técnicos de saúde passaram por um processo 
rigoroso de verificação e aprovação no MOHFW.  Desta 
forma, garantiu-se que os conteúdos de saúde estavam em 
linha com as directrizes nacionais. Além disso, foi desenvolvido 
um plano de actualização periódica dos conteúdos para 
garantir que estes se mantêm correctos e relevantes para o 
público-alvo. 

Crescimento em escala
A implementação e ampliação dos três serviços em estados 
individuais envolveu a colaboração com o MOHFW a nível 
nacional, com as NHMs a nível nacional e estatal, e com 
uma aliança de doadores (Gates Foundation, USAID, Barr 
Foundation e UK Department for International Development 
(UKAid)).
Em Maio de 2012, a BBC Media Action lançou o Mobile 
Academy e o Mobile Kunji em Bihar como parte do programa 
Ananya. Em Agosto de 2013, a BBC Media Action lançou o 
Kilkari em Bihar ao abrigo do mesmo programa. Em 2014, o 
Mobile Academy e o Mobile Kunji foram lançados em Odisha 
com financiamento do UKAid e do governo estatal e, em 
2015, com financiamento da Gates Foundation e do governo 
estatal, os dois serviços (Mobile Kunji e Mobile Academy) 
foram lançados em Uttar Pradesh. 
Em 2014, o MOHFW expressou o seu interesse em 
implementar o Mobile Academy e o Kilkari a nível nacional. 
Em simultâneo, a BBC Media Action e a Gates Foundation 
começaram a trabalhar com o MOHFW para expandir os 
serviços. O lançamento nacional do Mobile Academy e do 
Kilkari por parte do MOHFW aconteceu em Janeiro de 

2016. Os serviços serão implementados em três fases para dar 
formação a 1 milhão de profissionais de saúde comunitários 
e ajudar cerca de 100 milhões de grávidas e novas mães a 
fazer escolhas mais saudáveis e a viver mais anos e com mais 
saúde. Na primeira fase de expansão a nível nacional, o Kilkari 
foi implementado em seis estados do Empowered Action 
Group (Jhakrhand, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, 
Uttarakhand e Uttar Pradesh) e o Mobile Academy foi 
implementado em Jhakrhand, Madhya Pradesh, Rajasthan 
e Uttarakhand. Na segunda fase, os dois serviços serão 
expandidos a três novos estados (planeado para 2017); na 
terceira fase, os serviços serão expandidos pelo país (planeado 
para a partir de 2018).  Em 2015, a Barr Foundation e a 
USAID juntaram-se aos esforços de expansão nacional. A 
BBC Media Action trabalhou em parceria com a Grameen 
Foundation desde 2011 para expandir a MOTECH para 
alimentar os serviços. A MOTECH continua a ser o motor da 
implementação nacional. A BBC Media Action, em parceria 
com os governos estatais, também está a expandir o Mobile 
Kunji em Bihar, Odisha, e Uttar Pradesh, e a implementação 
em Jharkhand está planeada para finais de 2016.
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Avaliação e resultados
O Kilkari está actualmente a ser implementado em seis 
estados para chegar a perto de um milhão de famílias, com 
o objectivo de se expandir rapidamente para chegar a 10 
milhões de famílias por ano. O Mobile Academy está agora 
a ser implementado para 432.000 profissionais de saúde 
em Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, 
Uttarakhand e Uttar Pradesh. O MOHFW planeia expandir 
o Mobile Academy para que chegue a cerca de um milhão 
de profissionais de saúde ao longo dos próximos três anos. O 
Mobile Kunji está a ser implementado estado a estado para 
mais de 282.000 CHWs em Bihar, Odisha e Uttar Pradesh, 
com planos para ser expandido para Jharkhand brevemente.
Os resultados de um estudo de utilização e envolvimento, 
comissionado pela BBC Media Action e realizado pelo 
Indian Market Research Bureau em Bihar em 2014, indica 
que a exposição ao Mobile Kunji está associada de forma 
positiva com: o aumento significativo de conhecimento, 
confiança e credibilidade dos CHWs; a diferença positiva 
significativa na qualidade das interacções dos CHWs com 
grávidas e novas mães; a diferença positiva significativa 
nos níveis de conhecimento de comportamentos de 
saúde preventivos que salvam vidas entre grávidas e novas 
mães; e a diferença positiva significativa na adopção de 
comportamentos de saúde preventivos que salvam vidas entre 
grávidas por grávidas e novas mães. Também foi realizada 
uma avaliação limitada do Mobile Academy como parte 
do estudo de utilização e envolvimento. Mostrou que o 
Mobile Academy teve um impacto positivo no conhecimento 
e na confiança dos CHWs, melhorou o seu estatuto na 
comunidade e resultou no reconhecimento por parte dos 
seus pares. 
Os dados de utilização de telemóvel fornecem informações 
em tempo real acerca dos padrões de utilização do Kilkari 
por parte dos beneficiários, assim como do progresso dos 

CHWs através do Mobile Academy e que conteúdos do 
Mobile Kunji foram reproduzidos para as famílias (em 
que volume e com que frequência). O acompanhamento 
destes indicadores ao longo do tempo fornece indicações 
importantes que permitem às equipas do projecto no terreno 
e aos oficiais do governo tomar decisões atempadas acerca da 
implementação e do planeamento.
Os indicadores para monitorizar a utilização do Mobile 
Academy incluem a aceitação do serviço por pelos CHWs 
— isto inclui o número de utilizadores únicos, os minutos 
consumidos, a progressão e a competição pelos CHWs no 
curso de quatro horas. Estes dados podem ser agregados por 
cada bloco (unidade administrativa mais pequena de um 
estado), distrito e estado. As equipas do projecto e os oficiais 
do governo nestes níveis podem monitorizar estes dados 
e utilizá-los para apoiar e encorajar os CHWs a concluir 
o curso em blocos com fracos desempenhos e os ajudar se 
tiverem dificuldades. 
Os indicadores para avaliar a aceitação do Kilkari inclui o 
número de utilizadores contactados pelo serviço, o número 
de chamadas bem sucedidas e os minutos de conteúdo 
ouvido. Os dados gerados podem ser agregados, analisados e 
utilizados pelas equipas do projecto e oficiais do governo para 
compreender o porquê da duração das mensagens ouvidas 
num bloco, distrito ou estado é inferior do que noutro. 
Os indicadores para o Mobile Kunji incluem o número de 
CHWs que utilizam o serviço, quantos minutos são ouvidos 
e que informações de saúde específicas são acedidas. Estes 
dados podem ser utilizados pelas equipas do projecto e os 
oficiais do governo para compreender o porquê de os CHWs 
não estarem a discutir um comportamento em particular. 
Com base nestas informações, as equipas no terreno podem 
dar apoio adicional na forma de formação ou orientação.

Mobile Kunji (esquerda) e Mobile Academy (direita)
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Lições aprendidas na implementação e expansão do programa
 ■ Demonstre a adopção sustentada em grande escala, 

assim como o impacto na saúde. Um dos maiores 
desafios que os governos estatais e nacionais enfrentam 
é na expansão das soluções de saúde móvel para além da 
fase-piloto. É necessário planear com antecedência com 
vista ao crescimento para perceber os principais desafios a 
nível financeiro, técnico, operacional e jurídico envolvidos 
no processos de expansão.

 ■ Seguir o caminho de menor resistência. Modifique 
a abordagem para reduzir os desafios de adjudicação por 
parte do governo. Na Índia, tal como em muitos outros 
países, o governo tem primeiro de atravessar um processo 
de adjudicação para adoptar uma tecnologia, um produto 
ou um serviço. Este pode ser um processo demorado. Para 
ajudar a evitar atrasos, a BBC Media Action estabeleceu 
uma plataforma centralizada de código longo sem custos, 
em que não são necessários códigos curtos e a integração 
com sistemas de faturação de vários operadores, e o 
governo só teve de contratar uma operadora através de um 
processo concorrencial padrão.

 ■ Para gerar um maior interesse, demonstre a procura 
pelos serviços, não apenas de utilizadores, mas de 
governos estatais. O interesse do governo nacional nos 
serviços da BBC Media Action aumentou depois de se 
expandirem para além de Bihar. O lançamento em Odisha 
com o apoio do UKAid e do governo estatal em Fevereiro 
de 2014, e o crescimento adicional do programa noutros 
estados chamou a atenção a nível nacional. 

 ■ Esteja preparado para lidar com os desafios de 
expandir e dar suporte ao software de código 
aberto. O software de código aberto é utilizado para 
desenvolver o Kilkari, o Mobile Academy e o Mobile 
Kunji porque ao investir numa plataforma de saúde 
móvel de código aberto, as barreiras financeiras que o 
governo enfrenta na adopção do sistema são limitadas. 

Essencialmente, reduziu o custo total da participação 
do governo. No entanto, ao decidir utilizar software de 
código aberto, é fundamental para a comunidade de 
desenvolvimento estar familiarizada com o risco de utilizar 
tecnologia de código aberto. Antes de mais, o software 
de código aberto pode ser criado por organizações que 
podem não ter a capacidade necessária para suportar o 
software de acordo com os acordos de nível de serviço 
padrão da indústria após o lançamento em grande escala. 
Além disso, embora a tecnologia de código aberto possa 
ser adoptada por qualquer pessoa, em muitos casos 
as pessoas que melhor sabem corrigir ou desenvolver 
adicionalmente uma aplicação são aquelas que a 
conceberam. 

 ■ Localize o conteúdo, teste-o para ver se funciona 
e mantenha as informações técnicas relevantes e 
actualizadas. Compreenda quem é o público-alvo e 
certifique-se de que o conteúdo é relevante, compreensível 
e interessante. É essencial que o conteúdo técnico de 
saúde seja analisado periodicamente e actualizado em 
conformidade. É melhor estabelecer um processo que 
garanta que as principais partes interessadas analisem e 
actualizem o conteúdo periodicamente.

 ■ O licenciamento do conteúdo protege a qualidade. A 
BBC Media Action está a licenciar o seu conteúdo técnico 
de saúde, desenvolvido com financiamento da Gates 
Foundation, do DFID e da Barr Foundation, ao governo 
da Índia sem custos. No entanto, o conteúdo não é de 
código aberto — não pode ser transferido por ninguém 
ao abrigo da licença  Creative Commons. A BBC Media 
Action licencia o seu conteúdo de saúde — normalmente 
a título gratuito —, caso a caso, para garantir que este se 
mantém correcto, que está de acordo com as políticas e 
directrizes governamentais, que é utilizado no contexto 
para o qual foi desenvolvido e com a autorização das 
pessoas mencionadas.

Planos futuros 
O lançamento nacional do Mobile Academy e do Kilkari por 
parte do governo nacional aconteceu em Janeiro de 2016. 
Os serviços serão implementados em três fases, através da 
adição de estados na primeira e segunda fases durante 2016 
e 2017 consoante o feedback dos utilizadores e da adopção 
bem sucedida dos serviços nos estados da primeira fase. Em 
2018, há planos para iniciar a expansão dos dois serviços para 
o resto do países, chegando a um total de 1 milhão de CHWs 
e 10 milhões de grávidas e mães com crianças com menos de 
um ano. A BBC Media Action, em parceria com os governos 
estatais, também está a expandir o Mobile Kunji em Bihar, 
Odisha, e Uttar Pradesh, e a implementação em Jharkhand está 
planeada para finais de 2016.
O investimento da Gates Foundation cobriu as despesas 

de expansão do software para os dois serviços (incluindo a 
MOTECH), para que aguente chamadas para e a partir de 35 
estados, e para dar suporte ao software por um período de três 
anos (até Dezembro de 2018). O apoio da USAID e da Gates 
Foundation contribui para os esforços de expansão nacional ao 
longo dos próximos dois anos e meio. É necessário um maior 
investimento para desenvolver versões em diferentes idiomas 
dos dois serviços, para realizar monitorização e avaliação 
do projecto, e para documentar a jornada de aprendizagem 
de cinco anos desde a investigação e o desenvolvimento 
até à expansão a nível nacional. A BBC Media Action está 
actualmente a trabalhar para desenvolver estudos de avaliação 
do impacto e uma análise de custo-benefício dos três serviços 
para avaliar o valor de oferecer educação de saúde gratuita a 
milhões de beneficiários e profissionais de saúde.   n
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Instantâneo: Kilkari, Mobile Academy, Mobile Kunji
Cobertura 
geográfica

Índia
Mobile Kunji: Bihar, Odisha, Uttar Pradesh
Mobile Academy: Bihar, Odisha, Uttar Pradesh, 
Rajasthan, Madhya Pradesh, Jharkhand e 
Uttarakhand
Kilkari: Odisha, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya 
Pradesh, Jharkhad e Uttarakhand

Datas de 
implementação

Maio de 2012 até ao presente: Mobile Kunji e Mobile 
Academy
Maio de 2013 até ao presente: Kilkari

Parceiros de 
implementação

BBC Media Action (organização responsável pela 
implementação)
Pathfinder Intl. (Dez 2010 - Mar 2016) (parceiro de 
implementação)
Grameen Foundation; OnMobile; Onion 
Development Technologies; IMIMobile; GSMA 
(parceiros tecnológicos)
Governo da Índia Ministério da Saúde e do Bem-
Estar, State National Health Missions (parceiros)

Doador(es) Bill & Melinda Gates Foundation; USAID; Barr 
Foundation; UKAid

Informação de 
contacto:

Sara Chamberlain, Directora, Digital, BBC Media 
Action, Índia  
sara.chamberlain@in.bbcmediaaction.org

Referências e recursos adicionais
Yvonne MacPherson e Sara Chamberlain. “Health on the Move: Can Mobile Phone’s Save Lives?” Fevereiro de 2013.  
www.bbc.co.uk/mediaaction/publications-and-resources/policy/briefings/asia/india/policy_mhealth

Sara Chamberlain. “A Mobile Guide Toward Better Health”. Innovations. MIT Press. 2014.   
mitpressjournals.org/userimages/ContentEditor/1415302178306/INNOVATIONS_DIGITAL-INCLUSION.pdf

Vídeo: Reflexão por detrás do Mobile Kunji e Mobile Academy: youtu.be/IUIDhU_Zjcc

Vídeo: Impacto do Mobile Kunji e Mobile Academy: youtu.be/KtI-XgCuhTg

Priyanka Dutt. Six Lessons I learnt while Trying to Reach 10 Million Women in India with Life-saving Health Information. Abril de 2016. 
blogs.worldbank.org/publicsphere/blog-post-month-six-lessons-i-learnt-while-trying-reach-10-million-women-india-life-saving-health

Website do projecto Bihar: www.rethink1000days.org

Referências
1. Impact of  Audio-Visual Job Aid on Influencing Family Health Outcomes in Bihar: Findings from the Usage and Engagement study on Mobile 

Kunji. www.rethink1000days.org/wp-content/uploads/2016/02/Detailed-presentation_-study-on-effectiveness-of-Mobile-Kunji.pdf

2. Priyanka Dutt. “Technology saving millions of  lives”. Huffington Post. Janeiro de 2016. www.huffingtonpost.co.uk/priyanka-dutt/technology-
saving-millions-of-lives_b_9058016.html

mailto:sara.chamberlain%40in.bbcmediaaction.org?subject=mHealth%20Compendium%20Special%20Edition%202016
http://www.bbc.co.uk/mediaaction/publications-and-resources/policy/briefings/asia/india/policy_mhealth
http://mitpressjournals.org/userimages/ContentEditor/1415302178306/INNOVATIONS_DIGITAL-INCLUSION.pdf
http://youtu.be/IUIDhU_Zjcc
http://youtu.be/KtI-XgCuhTg
http://blogs.worldbank.org/publicsphere/blog-post-month-six-lessons-i-learnt-while-trying-reach-10-million-women-india-life-saving-health
http://www.rethink1000days.org
http://www.rethink1000days.org/wp-content/uploads/2016/02/Detailed-presentation_-study-on-effectiveness-of-Mobile-Kunji.pdf
http://www.huffingtonpost.co.uk/priyanka-dutt/technology-saving-millions-of-lives_b_9058016.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/priyanka-dutt/technology-saving-millions-of-lives_b_9058016.html
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Ligação dos ministérios da saúde com os 
profissionais de saúde da linha da frente 
através de mensagens SMS

m
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Fotografia de Emily Nicholson para a IntraHealth International
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O MHero não é uma tecnologia nova. É uma forma de ligar os dados dos sistemas de informação de saúde (HIS) 
existentes para permitir uma comunicação orientada em tempo real. O mHero reúne os componentes dos HIS de um 
país utilizando normas abertas de interoperabilidade internacional para a troca de informações de saúde.  Os oficiais 
de saúde podem utilizar o mHero para:

 ■ comunicar mensagens críticas aos profissionais de 
saúde durante uma crise; 

 ■ orientar mensagens para os profissionais de saúde 
com base no grupo, no local ou no conjunto de 
competências; 

 ■ recolher informações críticas que dão apoio a 
sistemas de saúde resilientes, incluindo níveis de stock, 

indicadores formais e informais de rotina, avaliações 
únicos e validação dos dados de profissionais e 
estabelecimentos de saúde; e 

 ■ dar apoio a sistemas de comunicação em tempo real 
sobre casos activos e possíveis surtos e reforçar as 
competências dos profissionais de saúde — parte da 
solução de um país para uma Resposta e Vigilância 
Integrada de Doenças (IDSR).

Aproveitando os princípios do desenvolvimento digital — directrizes que podem ajudar os profissionais de 
desenvolvimento a integrar melhores práticas estabelecidas em programas com base em tecnologia — a IntraHealth 
International e a UNICEF criaram o mHero em Agosto de 2014 para apoiar a comunicação do sector da saúde 
durante o surto de Ébola na Libéria.1 Actualmente, o mHero está a ser expandido na Libéria, está em fase-piloto na 
Guiné e na Serra Leoa e está a ser implementado no Mali e no Senegal como parte da Agenda de Segurança de 
Saúde Global para apoiar casos de utilização de IDSR. 

Acerca do mHero

O mHero combina o iHRIS, um sistema de informação de 
recursos humanos (HRIS) de código aberto desenvolvido 

pela IntraHealth, e o RapidPro, a plataforma de SMS da 
UNICEFque permite aos utilizadores criar mensagens SMS 
num “fluxo de trabalho” através de um website. O mHero 
suporta mensagens únicas para profissionais de saúde ou 
uma comunicação bilateral entre profissionais de saúde e o 
ministério da saúde. Os profissionais de saúde podem iniciar 
mensagens através do envio de uma mensagem SMS padrão 
para o número de telefone do mHero.
A tecnologia por detrás do mHero inclui interoperabilidade 
com outros sistemas como, por exemplo, o DHIS2, através de 
OpenHIE, uma arquitectura que suporta o mHero à medida 
que o HIS se expande e evolui. Através da utilização destes 
sistemas de código aberto, os ministérios da saúde conseguem 
alavancar de forma eficiente as tecnologias de informação 
de saúde, muitas das quais já investiram na expansão para 
melhorar o seu próprio HIS. 

O que faz com que o mHero funcione à escala nacional é 
a adopção rigorosa de normas abertas internacionais para a 
troca de dados de informação de saúde. Isto inclui as normas 
Descoberta de Serviços de Cuidados (CSD), Gestão de 
Comunicação de Alertas Móveis (mACM) e HL7 Recursos 
Rápidos de Interoperabilidade dos Cuidados de Saúde 
(FHIR) para partilhar dados de profissionais de saúde e 
estabelecimentos de saúde e para fornecer protocolos de 
comunicação com base em normas aos profissionais de saúde. 
A abordagem de código aberto e normas abertas significa 
que a plataforma mHero não está presa a nenhum pedaço de 
software específico e permite aos ministérios da saúde integrar 
prontamente o mHero no seu HIS.   
A plataforma mHero é apoiada por uma variedade de 
ferramentas.2 Estas incluem tutoriais sobre o funcionamento 
da plataforma; ferramentas de operação e gestão para apoiar 
a implementação; e uma wiki para orientar os programadores 
e responsáveis pela implementação do programa na 
configuração das suas próprias instâncias da plataforma.3,4

O MHero é uma plataforma de comunicação móvel bidireccional 
que utiliza mensagens escritas ou SMS básicas para ligar os 
ministérios da saúde e os profissionais de saúde. O mHero opera  
em dispositivos móveis básicos — nem a necessidade de um 
smartphone ou tablet. 
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Processo de concepção do programa
A plataforma mHero foi desenvolvida para facilitar a 
interoperabilidade do HIS existente.   Ao ligar o iHRIS e 
o RapidPro através de um registo de profissionais de saúde 
interligado, as informações sobre os profissionais de saúde 
(incluindo grupo, estabelecimento e local), assim como os 
respectivos números de telefone, são obtidos do iHRIS e 
anexados ao fluxo de trabalho desenvolvido no RapidPro. 
O mHero também foi criado para ser interoperável com 
o Software de Informação de Saúde Distrital 2 (DHIS2) 
e registos de estabelecimentos interligados para garantir 
que os dados padrão dos estabelecimentos fazem parte da 
plataforma mHero. Segurança, controlo de acesso e serviços 
de sincronização de dados são fornecidos através do software 
OpenHIM.
O desenvolvimento inicial do mHero foi apoiado 
pela UNICEF, a Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional (USAID) através do projecto 
K4Health, e a Johnson & Johnson. O processo de design 
envolveu vários parceiros, incluindo a Jembi Health Systems, 
a Thoughtworks, a USAID e outros. Uma abordagem 
intencional de várias partes interessadas foi empreendida 
no desenvolvimento e na implementação do mHero para 
incluir tanta colaboração quanto possível para garantir que 
a plataforma está alinhada com outros esforços digitais para 
alcançar profissionais de saúde, especialmente durante a 
resposta ao surto de Ébola. Estas partes interessadas foram 
expandidas para incluir a Organização Mundial de Saúde, a 

MEASURE Evaluation, a Jhpiego, a Management Sciences 
for Health, a mPowering Frontline Health Workers, a 
eHealth Africa, o Centro Johns Hopkins para Programas de 
Comunicação, a International Medical Corps, a Dimagi, e a 
Clinton Health Access Initiative, entre muitas outros.
No entanto, a parte interessada mais importante é o ministério 
da saúde do país em que o mHero é implementado. O mHero 
está completamente integrado no ministério e é operado 
directamente por este. O ministério decide que casos de 
utilização devem ter prioridade e que profissionais de saúde 
são os alvos das mensagens, e desenvolve e envia o fluxo 
de trabalho.  A IntraHealth trabalha com os ministérios e 
parceiros nos respectivos países para alinhar o mHero com as 
políticas e estratégias nacionais para que a plataforma possa 
ser utilizada para apoiar o HIS existente (ou futuro) e para 
responder às necessidades de saúde prioritárias.
A IntraHealth e a UNICEF estão a desenvolver a capacidade 
dos responsáveis pela implementação do mHero nos 
ministérios da saúde na Libéria, Serra Leoa e Guiné. Isto 
inclui uma colaboração para integrar estrategicamente o 
mHero nas estruturas existentes de recolha e comunicação 
de dados, uma formação sobre o RapidPro para criar fluxos 
de trabalho e utilização da plataforma através do iHRIS, 
estabelecendo interoperabilidade entre o RapidPro e o iHRIS, 
e desenvolvendo procedimentos operacionais padrão e outros 
processos essenciais de gestão para integrar o mHero no 
enquadramento de HIS existente.5 

Crescimento em grande escala 
Os primeiros casos de utilização do mHero foram 
desenvolvidos para ajudar o Ministério da Saúde e do Bem-
Estar da Libéria a determinar a localização dos profissionais 
de saúde durante a resposta ao surto de Ébola e que 
estabelecimentos estavam abertos. Após uma fase-piloto bem 
sucedida em quatro estabelecimentos em quatro condados, 
a equipa do mHero no ministério começou a divulgar a 
plataforma entre as partes interessadas ao nível dos condados.  
O interesse no sistema cresceu à medida que os oficiais 
foram percebendo a acessibilidade e flexibilidade da 
plataforma, permitindo o desenvolvimento de novos casos 
de utilização. Isto inclui recolher informações sobre serviços 
de saúde mental, realizar uma avaliação sobre ferramentas 
de nutrição antropométricas, alertar os novos funcionários 
sobre as respectivas IDs de salário e recolher informação 
dos profissionais de saúde sobre o seu nível de formação 
de planeamento familiar, fornecimento de mercadorias 
e prestação de serviço.6 Até à data, 22 casos de utilização 
diferentes chegaram a mais de 5.000 profissionais de saúde 
em todo o país. O ministério está agora a envolver parceiros 
externos no desenvolvimento e envio de casos de utilização, 
demonstrando o seu papel de liderança nas comunicações dos 

profissionais de saúde na Libéria. 
O sucesso do mHero na Libéria pode ser atribuído à 
apropriação da plataforma por parte da equipa ministerial 
do mHero e ao compromisso em garantir que o mHero 
está alinhado com o HID da Libéria e que a plataforma 
tem sucesso na resposta às necessidades de comunicação 
e informação do ministério. À medida que o mHero é 
expandido na Libéria, os ministério na Guiné e Serra Leoa 
começaram a planear os processos de implementação. Oficiais 
dos três países reuniram-se através de formações do iHRIS e 
do mHero para partilhar experiências no desenvolvimento 
e implementação da plataforma, incluindo a integração nas 
estruturas do ministério e do HIS e as melhores práticas 
para o desenvolvimento estratégico de casos de utilização 
importantes. Em Março de 2016, o ministério da Serra 
Leoa planeou os seus casos de utilização e esteve próximo da 
implementação da fase-piloto da plataforma. Esforços para 
criar uma base sustentável para o mHero na Guiné estão a ter 
impacto à medida que o ministério desenvolve o seu plano 
estratégico de HIS. A USAID apoiou a expansão do mHero 
nos três países através da subvenção Ebola Grand Challenge 
Innovation através do Gabinete para a Saúde Global.
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No Mali, a IntraHealth está a trabalhar com o Ministério da 
Saúde para desenvolver e implementar o mHero nos formatos 
SMS  e IVR para apoiar a vigilância do sistema, incluindo 
melhorias na comunicação em tempo real e reforço do 
conjunto de competências dos profissionais de saúde durante 

o processo de vigilância. No Senegal, o Ministério da Saúde 
está a implementar uma versão do mHero nas suas regiões de 
saúde. 

Avaliação e resultados
Em Novembro de 2015, um ano após a fase-piloto inicial, 
foi realizada uma avaliação inicial na Libéria para medir a 
utilização e consciencialização por parte dos profissionais 
de saúde da linha da frente em relação ao mHero. Foram 
conduzidos inquéritos por telefone com dez perguntas a 266 
destinatários escolhidos aleatoriamente que estivem de acordo 
com a definição de profissional de saúde da linha da frente. 
Uma sub-amostra de 20 profissionais de saúde seleccionados 
aleatoriamente respondeu a um inquérito alargado. Este 
inquérito incluía perguntas adicionais que recolhiam 
informações mais detalhadas sobre a utilização de telemóveis 
por parte dos inquiridos, incluindo tecnologias móveis como 
jogar, aceder às redes sociais e frequentar cursos online. O 
inquérito alargado também sondou os padrões de utilização 
de telemóveis dos participantes como as horas preferidas para 
receber e responder a mensagens escritas. 
No geral, os resultados do inquérito inicial revelaram ser muito 
preliminares devido a uma falta de consciencialização do 
mHero entre os inquiridos. Dos 266 inquiridos, apenas 7,9% 

dos profissionais de saúde tinham ouvido falar do mHero, 
e ainda menos sabiam que o mHero estava associado ao 
Ministério da Saúde e do Bem-Estar da Libéria. O factor mais 
importante para a sensibilização para o mHero foi a exposição, 
visto que 81% dos que conheciam a plataforma tinham 
recebido uma mensagem SMS enviada através do mHero. 
Os profissionais de saúde identificaram vários factores que os 
motivaram a responder a estas mensagens, sendo o motivo 
mais frequente o facto de lhes terem falado do mHero antes 
de receberem a mensagem. As respostas ao inquérito ampliado 
indicam que os profissionais de saúde levam o seus telemóveis 
diariamente para o trabalho e que a maioria usa mais os 
telemóveis para aceder às redes sociais do que para jogar ou 
frequentar cursos. Os profissionais de saúde relataram receber 
todos os meses uma ampla variedade de mensagens escritas 
relacionadas com a saúde provenientes de várias fontes.
Uma avaliação final que utilizou as mesmas perguntas será 
realizada na Libéria em Julho de 2016 na conclusão do 
projecto USAID Ebola Grand Challenge.

Fotografias de Em
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Lições aprendidas na implementação e expansão do programa
Surgiram várias indicações importantes e lições aprendidas 
desde a fase-piloto inicial do mHero no final de 2014. 
Incluindo:

 ■ Apropriação e liderança do Ministério da Saúde: O 
sucesso do mHero depende das partes interessadas do 
ministério que utilizam a implementam a plataforma. 
Pode demorar algum tempo para criar um sentimento 
de apropriação, para identificar o “lar” estratégico do 
mHero dentro do ministério e para integrar o mHero na 
arquitectura de HIS. 

 ■ Sensibilização dos profissionais de saúde: Para 
encorajar o seu envolvimento activo, os profissionais de 
saúde precisam de saber que as mensagens do mHero 
são efectivamente provenientes do ministério e que 
as suas respostas são importantes para a tomada de 
decisão. Panfletos, brochuras e outras ferramentas de 
comunicação podem ajudar a espalhar a palavra.

 ■ Infra-estrutura: A funcionalidade do mHero depende 
de vários componentes de infra-estrutura, incluindo 
hardware e software adequados para operar a plataforma 
e o serviço de rede móvel em todo o país. Infra-
estruturas inadequadas atrasaram a implementação do 
mHero, em alguns casos mais do que era esperado, mas 
a IntraHealth está a trabalhar com outros parceiros 
de implementação para melhorar a infra-estrutura na 

Libéria, na Guiné e na Serra Leoa. Os investimentos 
necessários em infra-estruturas não são extremos 
e podem apoiar outros sub-sistemas de um HIS e 
operações básicas do ministério. Isto inclui ligação básica 
à Internet, a compra de portáteis para os funcionários do 
ministério e o fornecimento de servidores e servidores 
de segurança para dados e para salvaguardar a segurança 
dos dados do mHero e do iHRIS. É importante 
trabalhar com outros parceiros e doadores para garantir 
uma abordagem estratégica no que toca à melhoria de 
infra-estruturas, especialmente durante uma resposta de 
emergência quando a coordenação de investimentos é 
mais difícil.

 ■ Capacidade de implementação: Embora o mHero 
aproveite a tecnologia existente, os processos de 
implementação do mHero são novos. Garantir uma 
criação de capacidade contínua para os membros da 
equipa do mHero é importante não só para facilitar 
a interoperabilidade dos sistemas, mas também para 
estabelecer processos  que se encaixam no contexto local, 
assim como para criar capacidade para gerir e utilizar os 
dados. Através de formação e orientação contínuas, à 
distância e através de assistência técnica de curto prazo, 
a IntraHealth continua a trabalhar com as equipas do 
mHero nos respectivos ministérios para fomentar a 
criação de competências nas operações dos sistemas e 

Fo
to

gr
afi

a 
de

 E
m

ily
 N

ic
ho

lso
n 

pa
ra

 a
 In

tr
aH

ea
lth

 In
te

rn
at

io
na

l



COMPÊNDIO mHEALTH EDIÇÃO ESPECIAL 2016   n  47

na utilização dos dados.  A rotatividade de pessoal e o 
trabalho não relacionado com o mHero têm colocado 
problemas, portanto, deve ser adoptada uma abordagem 
de desenvolvimento organizacional nos esforços de 
criação de capacidade.

 ■ Envolvimento de outros parceiros externos: Muitos 
outros doadores e parceiros de implementação têm 
operado na Libéria, na Guiné e na Serra Leoa para apoiar 
a resposta contra o Ébola e têm reunido esforços, criando 
uma camada adicional mas importante de colaboração 
e compromisso para que a implementação do mHero 
tenha êxito. 

Planos futuros 
O futuro do mHero centra-se em etapas ponderadas face à 
integração total da plataforma nos planos e procedimentos de 
HIS do ministério da saúde, garantindo a utilização estratégia 
da plataforma para apoiar as necessidades dos profissionais 
e ministérios da saúde e aumentando a consciencialização 
para encorajar a resposta às mensagens. Foram planeadas 
formações futuras em relação ao iHRIS e ao mHero, assim 
como seminários sobre a utilização estratégica de dados 
para informar as decisões programáticas e políticas. Estão a 
decorrer discussões sobre a interoperabilidade para garantir 
que o mHero pode apoiar directamente outros sub-sistemas 
de HIS. Serão iniciadas mensagens-piloto na Serra Leoa, na 
Guiné e na Libéria nos próximos meses, o que demonstra a 
escala regional total da plataforma. Além disso, o ministério 
da Libéria está interessado em descentralizar a utilização do 
mHero para que os oficiais de recursos humanos ao nível dos 
condados possam utilizá-lo para comunicar os profissionais 
de saúde nos estabelecimentos.  
Outros planos para expandir a capacidade da plataforma 
mHero incluem o seguinte:

 ■ Fornecimento da funcionalidade do mHero ao nível do 
Registo de Profissionais de Saúde Interligado, em vez 
do iHRIS, para países ou programas que não utilizam o 
iHRIS

 ■ Integração mais estreita com o DHIS2 para uma recolha 
de dados de rotina, assim como alertas e lembretes para 
apoiar o processo de recolha de dados de rotina

 ■ Integração simplificada para comunicação com um 
ponto de contacto do estabelecimento de saúde

 ■ Integração com outras plataformas de comunicação 
como alternativas ao RapidPro (por exemplo, 
CommCare) para países que estejam confortáveis com a 
sua plataforma existente

 ■ Ampliação das capacidades analíticas  n
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Promoção da saúde materna e infantil na África 
do Sul através de mensagens de saúde móvel e 
feedback sobre os serviços recebidos

Fotografia de MomConnect
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Em 2014, o Ministro da Saúde da África do Sul, Dr. Aaron Motsoaledi, lançou uma iniciativa (MomConnect) para 
utilizar a tecnologia de saúde móvel como parte de um pacote de intervenções como, por exemplo, aumentar o acesso 
à contracepção e melhorar a cobertura de amamentação, para resolver as elevadas taxa de mortalidade materna 
(MMR) e taxa de mortalidade infantil na África do Sul. O Conselho de Investigação Médica estimou que a MMR no 
país era de 155 mortes por 100.000 nados vivos em 2013. A Meta de Desenvolvimento Sustentável (SDG) da África 
do Sul para a MMR é de 70 mortes ou menos por 100.000 nados vivos em 2030. De forma semelhante, a taxa de 
mortalidade infantil de 39 mortes por 1.000 nascimentos em 2014 tem uma SDG de 25 mortes ou menos por 1.000 
nascimentos em 2030.

Projectos de saúde móvel em vários países utilizaram com êxito as tecnologias móveis para melhorar as intervenções, o 
que tem dado provas de melhorar os resultados de saúde materna e infantil (MCH).  Na África do Sul, quase todas as 
grávidas têm telemóvel próprio ou o acesso a um. O MomConnect foi introduzido devido a este acesso praticamente 
universal.

O MomConnect pretende melhorar, por um lado, a procura de serviços de MCH através do fornecimento de 
informação via mensagens às grávidas e, por outro lado, a oferta através do impacto na qualidade através do feedback 
dos utilizadores.  

Acerca do MomConnect

A solução técnica do MomConnect tem vários elementos 
ligados que permitem às mulheres grávidas receber 

informações sobre a sua própria saúde e a saúde das suas 
crianças. Também permitem a interacção com um serviço 
de apoio. As mulheres podem pedir mais informação e dar 
feedback para impulsionar o lado da oferta do sistema de 
saúde de forma a melhorar a qualidade dos cuidados. 
As mulheres que pensam estar grávidas registam-se no 
MomConnect utilizando um número gratuito de dados não 
estruturados de serviços suplementares (USSD) nos seus 
telemóveis (*134*550#). Este número funciona em todas 
as redes móveis na África do Sul. Inicialmente, recebem 
mensagens a encorajá-las a registar a sua gravidez numa clínica 
pré-natal. 
As mulheres que visitam clínicas pré-natais são registadas 
numa base de dados central. Com base na idade gestacional 
estimada do feto, são enviadas mensagens com base na etapa 
às grávidas. Após o parto, são enviadas mensagens semelhantes 
relacionadas com a idade do bebé. Variáveis ligadas à 
identificação da mulher e dos estabelecimentos permitem ao 

MomConnect estabelecer a ligação a outros sistemas nacionais 
de informação em desenvolvimento. As mulheres podem 
escolher um dos 11 idiomas oficiais para as mensagens.
Existem 150 mensagens no pacote completo. Estas incluem 
mensagens de saúde mais sérias que abordam assuntos como 
hipertensão, VIH e imunização para o bebé. Também existem 
mensagens mais ligeiras acerca do crescimento do bebé e da 
importância do estabelecimento de laços.  Estas mensagens 
continuam até a criança fazer um ano.
Vários componentes permitem que as mulheres dêem feedback 
ao serviço de apoio situada no Departamento de Saúde 
(DOH) nacional. Incluindo: perguntas mais frequentes; um 
inquérito de classificação da qualidade do serviço com cinco 
perguntas no dia após o registo da gravidez por parte da 
mulher; e um sistema de elogios e reclamações que as mulheres 
podem utilizar em qualquer altura. 
O MomConnect envia as informações através de um sistema 
nacional de troca de informações de saúde para uma base 
de dados central no DOH, onde pode ser ligada a outras 
informações existentes no DOH.

A solução técnica do MomConnect tem vários elementos ligados 
que permitem às mulheres grávidas receber informações sobre a 
sua própria saúde e a saúde das suas crianças. As mulheres podem 
solicitar mais informações e fornecer feedback para melhorar a 
qualidade dos cuidados de saúde.



50   n  MOM CONNECT 

Processo de concepção do programa
Entre 2008 e 2013, vários projectos-piloto de saúde móvel 
de pequena escala foram iniciados na África do Sul, muitos 
deles relacionados com a saúde materna. Depois de analisar 
estes projectos, o DOH criou uma equipa operacional para 
desenvolver um programa nacional de saúde móvel com o 
objectivo de registar todas as grávidas e enviar-lhes mensagens. 
A equipa era composta por funcionários do DOH e por pessoas 
com experiência em várias áreas de saúde móvel, incluindo 
pessoas com ligações a operadoras da rede móvel; com 
experiência em back-end de sistemas de dados, bases de dados e 
interoperabilidade de informação; experiência passada no envio 
de mensagens de saúde móvel; e ligações à comunidade de 
saúde móvel internacional. O DOH liderou e apropriou-se do 
MomConnect, que usufruiu de um apoio político significativo 
como projecto-modelo do ministério. 
Enquanto a equipa desenvolvia os aspectos técnicos do 
MomConnect, a missão política era transformá-lo num 
projecto à escala nacional para ser implementado em toda a 
África do Sul. Além disso, a missão política era incorporar 
um mecanismo de feedback para que as vozes das grávidas 
pudessem ser ouvidas de forma clara e inequívoca. 
Visto que a equipa operacional era presidida por um quadro 
superior do DOH, os directores nacionais eram consultados 
em todos os aspectos do projecto para garantir que está 
alinhado com as indicações globais do DOH. Por exemplo, 
um conjunto de mensagens era inicialmente desenvolvida pela 
equipa operacional. Posteriormente, vários directores do DOH 
analisavam as mensagens para garantir que estavam de acordo 
com as políticas e directrizes do DOH.
O mecanismo de feedback tem vários componentes discretos.

 ■ Serviço de perguntas mais frequentes: As grávidas, que 
estão registadas no serviço, podem fazer perguntas através 
de mensagens SMS.  O serviço de apoio do MomConnect, 
a cargo de um profissional de enfermagem, responde 
dando respostas autorizadas padrão ou dá instruções às 
mulheres para obter assistência numa clínica.

 ■ Classificação do serviço: No dia após o registo da 
sua gravidez no MomConnect, a grávida recebe uma 
mensagem SMS a solicitar que preencha um inquérito 
gratuito. Este inquérito abrange a amabilidade dos 
funcionários, a privacidade da paciente, a limpeza do 
estabelecimento e os tempos de espera. Também é enviada 
uma mensagem de acompanhamento caso a mulher não 
preencha o inquérito.

 ■ Elogios e reclamações: As mulheres podem enviar uma 
reclamação ou um elogio através de uma SMS gratuita. 
Estes são registados no serviço de apoio. Cada um dos 52 
distritos de saúde na África do Sul tem uma pessoa focal 
responsável pela MCH. Depois de ordenar as reclamações 
nos distritos de saúde relevantes, com base nas clínicas de 
onde as reclamações são originárias, estas são enviadas para 
as pessoas focais. Espera-se que actuem com base nelas e 
dêem feedback ao serviço de apoio no prazo de 10 dias.  
Caso não sejam tomadas medidas, a reclamação é enviada 
para a gestão de saúde provincial.  

Crescimento em grande escala
Existem cerca de 4.000 estabelecimentos do sector público na 
África do Sul, por isso, a implementação da solução técnica do 
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Modelo de expansão do MomConnect 
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MomConnect à escala nacional exigiu parcerias e um elevado 
grau de colaboração. A abordagem de expansão está 
mostrada na Figura 1.
 O DOH é responsável pela liderança e coordenação gerais 
do MomConnect. Foi nomeado um gestor de projecto, que 
responde perante o quadro superior do DOH responsável pela 
MCH. O gestor de projecto, pertencente ao DOH, coordena 
todas as actividades do MomConnect e actua como ponto 
central de responsabilidade. 
O MomConnect foi implementado numa importante 
campanha em toda a África do Sul em 2014. Isto aconteceu 
depois de uma visita do Ministro da Saúde a cada uma das 
nove províncias da África do Sul onde fez uma apresentação 
acerca da MCH na África do Sul e do possível impacto do 
MomConnect.
Para fazer o registo, as grávidas vão a um dos 4.000 
estabelecimentos de saúde do país e recebem assistência de 
profissionais de cuidados de saúde que receberam formação 

sobre o processo de registo. Após o anúncio da campanha pelo 
Ministro, cada um dos parceiros distritais financiados pelo 
Plano de Emergência do Presidente para Auxílio Contra ao 
SIDA recebeu formação para dar apoio aos estabelecimentos 
nos distritos onde trabalham. Isto permitiu uma formação (2 a 
3 horas) em larga escala sobre como funciona o MomConnect 
e como se efectua o registo das grávidas. 
Entre Agosto de 2014 e Fevereiro de 2015, mais de 
30.000 profissionais de saúde receberam formação para 
registar mulheres no MomConnect. Quase todos (95%) os 
estabelecimentos do sector público registaram mulheres no 
MomConnect. No entanto, os números dos registos ainda não 
são óptimos. Uma investigação operacional identificou que a 
falta de conectividade e os tempos de espera são dois grandes 
constrangimentos. Além disso, em alguns lugares, os processos 
de registo podem ser simplificados. Foram desenvolvidos novos 
métodos para ultrapassar estas dificuldades e começaram a ser 
dadas novas formações a profissionais de saúde que têm estes 
factores em consideração. 

Avaliação e resultados

Em Março de 2016, mais de 34.000 profissionais de saúde 
tinham recebido formação para registar mulheres no sistema. 
Trabalham em 95% de todos os estabelecimentos de saúde 
governamentais do país. Durante o primeiro ano e meio do 
MomConnect, registaram 663.513 mulheres. Isto representa 
quase metade das grávidas que receberam cuidados pré-natais. 
Foram recebidos mais de sessenta vezes mais elogios (4.924) 
em comparação com reclamações (788) desde o lançamento 
do MomConnect em Agosto de 2014. Os elogios deram 
feedback positivo ao MomConnect no geral, assim como a 
estabelecimentos ou funcionários específicos. As reclamações 
enquadram-se em três categorias principais: problemas 
relacionados com os sistemas de saúde (por exemplo, falta 
de medicamentos e vacinas); problemas relacionados com 
os serviços de saúde (por exemplo, longos tempos de espera) 
ou problemas relacionados com os profissionais de saúde 
individuais (por exemplo, tratamento indelicado). 
Em Julho de 2015, foi realizado um inquérito por telefone 
com 10.000 utilizadoras registadas do MomConnect. Houve 

uma taxa de resposta de, aproximadamente, 20% (1.980 
inquiridas). Das inquiridas neste inquérito, mais de:  

 ■ 98% (1.962) sentiram que as mensagens do 
MomConnect as ajudaram.

 ■ 80% (1.611) partilharam as mensagens com os amigos e 
parceiros.

 ■ 80% (1.606) indicaram que as mensagens as ajudaram a 
recordar as suas consultas.

 ■ 75% (1.531) indicaram que as mensagens as ajudaram a 
sentir-se mais preparadas para o parto e o nascimento do 
bebé.

 ■ 70% (1.414) queriam efectivamente mais mensagens do 
que as mais de 100 que receberam durante a gravidez e o 
primeiro ano de vida da criança.

Foi desenvolvida uma avaliação do impacto global com 
entrevistas às mulheres antes e depois de receberem as 
mensagens. Recebeu aprovação ética da Universidade de 
Stellenbosch e do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças 
dos EUA (CDC), e aguarda aprovação final do Coordenador 
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Global para a SIDA do Gabinete dos EUA (OGAC). Isto 
ainda vai ser realizado em Maio e Junho de 2016.
Foram enviadas avaliações do serviço por 30% de todas 
as mulheres registadas no MomConnect desde Março de 
2015 quando foi introduzido um lembrete para preencher o 
inquérito. A satisfação das clientes do MomConnect com a 
amabilidade e utilidade dos funcionários variou entre os 85% 

e os 88%, e foi a mais elevada de todas as categorias avaliadas 
no período de Janeiro a Dezembro de 2015. A satisfação das 
clientes com a limpeza dos estabelecimentos e a respeito da 
privacidade recebeu uma taxa de satisfação entre os 74% e os 
85% para a limpeza e os 82% e os 85% para a privacidade. Os 
clientes ficaram menos satisfeitos com a duração do tempo de 
espera, que teve uma classificação entre os 71% e os 76% de 
satisfação.

Lições aprendidas na implementação e expansão do programa 
A lição mais importante é que para garantir a escalabilidade 
e a sustentabilidade tem de existir liderança e apoio político. 
Visto que o MomConnect é liderado pelo Ministério da 
Saúde, recebe automaticamente o aval de muitas partes 
interessadas que, de outro modo, não dariam o seu apoio 
activo, incluindo directores ao nível dos DOHs provinciais e 
nacionais. Ter um quadro superior no DOH responsável pela 
liderança da implementação também dá ao MomConnect a 
autoridade necessária para atrair o apoio de um leque de partes 
interessadas.
Outra lição fundamental é a importância das parcerias e 
o aproveitamento da capacidade e das competências de 
todas as partes interessadas.   A saúde móvel é uma área em 
crescimento e nenhuma parte tem todo o conhecimento e a 
experiência necessários para implementar projectos complexos 
em grande escala. Muito do sucesso do MomConnect tem 
sido a capacidade de integrar e aproveitar as competências 
e contribuições de vários intervenientes.  Isto tem sido 
conseguido através da realização de reuniões regulares de 
uma equipa operacional inclusiva, como principal organismo 
consultor do projecto, para discutir a implementação 
e argumentação do MomConnect. A equipa trouxe 
continuidade à implementação e garantiu que o programa se 
tenha orientado à volta dos seus planos iniciais. Além disso, o 
MomConnect tem um processo transparente desde o início e 
está aberto a contribuições de todas as partes interessadas. 
Visto que o MomConnect é o primeiro projecto de saúde 
móvel à escala nacional na África do Sul, teve de abrir novos 

caminhos ao longo da cadeia de implementação. Isto exige 
uma estrutura de gestão que seja flexível e capaz de tomar 
decisões rápidas para responder às várias necessidades das 
diferentes partes interessadas, incluindo doadores, operadoras 
da rede móvel e outros grupos de interesse como, por exemplo, 
o sector privado, que pretendiam ser incluídos nas actividades 
do MomConnect.
O MomConnect é monitorizado constantemente e estão 
sempre a ser avaliadas novas oportunidades de melhoria. 
Incluindo a monitorização de custos e a avaliação contínua do 
projecto para encontrar formas mais económicas de prestar 
determinados serviços. Novas alternativas, como um serviço 
de mensagens instantâneas, estão a ser exploradas para reduzir 
os custos relacionadas com as mensagens. Inovações locais são 
adoptadas para expansão a nível nacional. Por exemplo, uma 
província introduziu um autocolante que é colocado fora do 
processo pré-natal da mulher. Este autocolante brilhante indica 
que a mulher está registada no MomConnect e serve uma 
dupla finalidade: outras mulheres são estimuladas a obter um 
autocolante e os profissionais de saúde têm imediatamente 
outra oportunidade de motivar as mulheres sem autocolante 
para se registarem no MomConnect.
Um dos desafios para o MomConnect deve-se, 
paradoxalmente, ao seu sucesso. Várias partes interessadas 
pretendem utilizar este sucesso para as suas próprias áreas 
de interesse. Por exemplo, vários investigadores pretendem 
adicionar mensagens específicas nas quais têm interesse.  

Planos futuros
Este trabalho constitui uma base importante que pode ser 
reforçada para se alcançar novos públicos-alvo. Estão em 
prática processos para expandir o MomConnect para fornecer 
apoio adicional a mães e parceiros seropositivos e para ampliar 
o período de mensagens até a criança completar os cinco anos 
de idade. O MomConnect também está a ser expandido para 
o sector privado, visto que existem informações pontuais que 
indicam que muitas mulheres se inscrevem inicialmente em 
clínicas privadas mas depois têm o parto em estabelecimentos 
de saúde públicos. Estes esforços vão fortalecer os cuidados 
contínuos entre a saúde reprodutiva, materna, neonatal e 
infantil, ao mesmo tempo que facilita o desenvolvimento de 
serviços de saúde fiáveis e de elevada qualidade.
Além disso, estão a ser exploradas novas abordagens 
tecnológicas como a utilização de serviços de mensagens 

instantâneas. Espera-se que isto crie oportunidades para 
reduzir os custos e melhorar o serviço através da expansão dos 
conteúdos disponíveis às mulheres.  
O MomConnect em um componente (NurseConnect) 
destinado a apoiar e capacitar os profissionais de enfermagem 
com informações e mensagens de saúde móvel para que 
estejam melhor equipados para prestar um serviço de MCH de 
elevada qualidade. O NurseConnect foi lançado em fase-piloto 
e será implementado a nível nacional em Agosto de 2016. 
Um desafio a longo prazo é o custo da transferência de 
informações, em particular, os custos com as mensagens SMS. 
Está a pedir-se às operadoras da rede móvel para não cobrar 
estes custos como um bem público e, em simultâneo, estão a 
ser exploradas formas alternativas mais baratas de transferir os 
dados.  n
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Melhoria da vigilância de doenças com base em 
eventos e dos esforços de resposta no Quénia 
através de relatórios por SMS e de painéis de 
instrumentos de portal web
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Os surtos de doença representam graves riscos de saúde pública em todo o mundo conforme se pode comprovar com 
as recentes epidemias de SRA, Ébola e Zika. Os locais de recursos limitados não têm mecanismos fortes de vigilância 
de doenças para detectar, diagnosticar e conter rapidamente os surtos.1 Isto prejudica a capacidade de uma nação 
para cumprir na totalidade o Regulamento Sanitário Internacional (IHR 2005) da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e as estratégias de Resposta e Vigilância Integrada de Doenças (IDSR).2-4

No Quénia, assim como noutros países africanos, os relatórios ou a informação ad hoc em formato de papel dos 
estabelecimentos de saúde chegam tardiamente às autoridades aos níveis nacional e sub-nacional, o que limita a 
capacidade para responder atempadamente e controlar os surtos.4 Para ultrapassar estes desafios, o Ministério da 
Saúde (MOH) e o projecto Parceria de Investigação de Tecnologia e Ciências para o Desenvolvimento Sustentável da 
Agência de Cooperação Internacional do Japão e da Agência do Japão para Desenvolvimento e Investigação Médica 
(JICA-AMED SATREPS) implementou o projecto-piloto do mSOS (sistema móvel de aviso de surtos de doença com 
base em SMS) em 2012–2014.5-7 

Foi implementado um ensaio de controlo aleatorizado, que mostrou que o mSOS melhorou as notificações atempadas 
e que a tecnologia pode ser utilizada para melhorar a vigilância de doenças em locais de recursos limitados.8,9 Com 
base nas recomendações das partes interessadas, foi formado um grupo de trabalho técnico no MOH e o sistema está 
actualmente a sofrer uma série de modificações antes da implementação a nível nacional.10-13

Acerca do mSOS

O sistema móvel de aviso de surtos de doença com 
base em SMS (mSOS) é um sistema de mensagens 

escritas formatadas que permite a comunicação em tempo 
real entre os profissionais dos estabelecimentos de saúde 
e os coordenadores de vigilância de doenças ao nível dos 
sub-condados, condados e nacionalmente em linha com as 
directrizes da IDSR.5-7

Na fase-piloto, as directrizes da IDSR recomendavam os 
profissionais dos estabelecimentos de saúde a enviar 
formulários em formato de papel aos coordenadores de 
vigilância de doenças 
ao nível dos sub-condados e estes a transmitir 
electronicamente a informação aos gestores de nível superior 
aos níveis dos condados e nacionalmente. Os coordenadores 
de vigilância de doenças ao nível dos sub-condados 
são os elementos de resposta primária aos estabelecimentos 
de comunicação. O mSOS tentou eliminar as redundâncias 
de introdução de dados a vários níveis e a tornar a partilha 
de informação instantânea a todos os níveis.4 O sistema 
é composto por dois componentes: função de mensagens 
escritas e portal web (consulte a Figura 1, página seguinte).

1. mSOS (mensagens escritas): A função de mensagens 
escritas permite aos profissionais dos estabelecimentos 
de saúde introduzir mensagens escritas formatadas 
com informação ao nível do paciente sobre suspeitas 
de surtos de doenças. Uma mensagem escrita é enviada 
imediatamente às autoridades de saúde relevantes aos 
níveis nacional e sub-nacional com informação sobre 
o lugar, a hora e os detalhes de um paciente com uma 
suspeita de doença que tenha de ser comunicada no 
prazo de 24 horas.

2. portal web do mSOS (painel de controlo): O portal 
web do mSOS apresenta um painel de instrumentos 
com informação ao nível do paciente, gráficos de barras 
com incidentes cumulativos e mapas de pontos críticos a 
indicar os estabelecimentos de saúde que comunicaram 
os casos. As autoridades relevantes aos níveis nacional 
e sub-nacional também podem introduzir a hora e 
os detalhes sobre as acções tomadas relativamente às 
notificações enviadas.

O sistema móvel de aviso de surtos de doença com base em SMS 
(mSOS) melhorou as notificações atempadas — e a tecnologia 
pode ser utilizada para melhorar a vigilância de doenças em 
locais de recursos limitados. 
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Foram escolhidas doze doenças e condições para o projec-
to-piloto da lista de doenças imediatamente notificáveis na 
IDSR. A lista incluía eventos adversos a seguir à imunização 
(AEFI), anthrax, cólera, febre da dengue, verme da Guiné, 
sarampo, tétano pré-natal, peste, febre do Vale do Rift, febre 
hemorrágica viral, febre amarela e qualquer evento de saúde 
pública preocupante (por exemplo, infeccioso, zoonótico, 

alimentar, químico, rádio-nuclear ou provocado por uma 
condição desconhecida. O projecto-piloto foi implementada 
em dois condados: Busia e Kajiado. O condado de Busia faz 
fronteira com o Uganda através da bacia do lago Vitória com 
7 sub-condados, e o condado de Kajiado faz fronteira com a 
Tanzânia com 5 sub-condados.8-14

Processo de concepção do programa
O processo de concepção durou 1 ano: 6 meses para 
conceptualização, 3 meses para programação e 3 meses para 
testes beta. O período de implementação foi de 6 meses.

1. Conceptualização: O mSOS foi conceptualizado 
de meados a finais de 2012. O especialista da JICA 
realizou entrevistas informais com funcionários do 
MOH e profissionais dos estabelecimentos de saúde 
para compreender de forma objectiva e prática e 
implementação das directrizes da IDSR e os obstáculos 
às actividades de vigilância de doenças no terreno. 

2. Grupo de trabalho técnico: Foi formado um grupo de 
trabalho técnico na Unidade de Resposta e Vigilância de 
Doenças (DSRU) do MOH e o mSOS foi desenvolvido 
no início de 2013. O grupo de trabalho técnico é 
composto pelo chefe da DSRU, gestores responsáveis 
pela vigilância de doenças e gestão de dados a nível 
nacional, o especialista da JICA e especialistas da OMS 
e do Instituto de Investigação Médica do Quénia 
(KEMRI). Foram redigidas minutas e distribuídas a 

todos os membros.
3. Adjudicação: A Faculdade de Tecnologia da Informação 

(TI) da Universidade de Strathmore foi identificada 
como a instituição responsável pela programação do 
mSOS devido à experiência passada a trabalhar com o 
MOH. Um dos servidores no MOH foi identificado 
para alojar o mSOS. Devido aos regulamentos rigorosos 
impostos pelas autoridades de comunicação quenianas, 
foi assinado um contrato para um número gratuito 
com um prestador de serviços de tarifa majorada 
(PRSP) e não directamente com uma empresa de 
telecomunicações. 

4. Programação: Vários estudantes da Faculdade de 
Tecnologia da Informação (TI) da Universidade de 
Strathmore participaram na programação do mSOS 
como parte dos seus estágios. Os estudantes e respectivos 
supervisores participaram regularmente em reuniões 
do grupo de trabalho técnico para compreender os 
requisitos dos utilizadores e apresentar os progressos.  

Figura 1.  
Estrutura do sistema móvel de resposta e vigilância integrada de doenças — mSOS 
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5. Estabilização do sistema: Após repetida prototipagem 
do sistema, o mSOS foi pré-testado em alguns 
estabelecimentos de saúde em Nairobi no início de 
2013, e foram identificados vários erros e problemas 
com interrupções de energia eléctrica. Foi programado 
um sistema de acompanhamento para monitorizar 
os períodos de inactividade e foi criada uma cópia de 
segurança redundante.

6. Implementação do projecto-piloto: O projecto-
piloto do mSOS foi implementado durante 6 meses, 
de Outubro de 2013 a Abril de 2014. Foi realizada 
uma formação de 1 dia ou curso de actualização sobre 
as directrizes da IDSR e uma formação de 1 dia sobre 
o mSOS em Setembro e Outubro de 2013 para 67 
responsáveis de estabelecimentos de saúde nos condados 
de Busia e Kajiado. Todos os coordenadores dos 12 sub-
condados também foram formados sobre como resolver 
problemas e utilizar o portal web do mSOS. 

Crescimento em grande escala 
Após a implementação do projecto-piloto, e antes de os 
resultados serem analisados, a DSRU recomendou que o 
mSOS fosse modificado para mSOS Ébola.15-17 

1. mSOS Ébola (mensagens escritas): Quando um 
paciente suspeito de ter Ébola era identificado pela 
Equipa de Resposta Rápida ao Ébola, a informação 
ao nível do paciente era enviada através de mensagens 
escritas formatadas utilizando o mSOS Ébola. As 
mensagens com informação detalhada sobre hora, local 
e natureza do caso do paciente com suspeita da doença 
eram entregues aos quadros superiores da DSRU e a 
alguns responsáveis pela tomada de decisão no MOH. 
Uma mensagem de alerta era também enviada aos 
funcionários do laboratório KEMRI designados.

2. mSOS Ébola (portal web): Informação ao nível 
do paciente sobre casos suspeitos, acção de resposta 
realizada e confirmação do laboratório eram 
apresentados no painel de instrumentos do portal web 
protegido por palavra-passe.

3. mSOS Ébola (módulo de laboratório KEMRI): Os 
resultados da confirmação do laboratório das amostras 
serológicas dos pacientes eram actualizados utilizando 
o portal web do mSOS Ébola e eram entregues 
automaticamente mensagens escritas aos quadros 
superiores da DSRU e a alguns responsáveis pela tomada 
de decisão no MOH. 
Após a implementação do mSOS Ébola, realizou-se a 
reunião de partes de interessadas do mSOS para divulgar 
os resultados preliminares do projecto-piloto.

4. Disseminação do projecto-piloto mSOS: Na reunião 
de partes interessadas, o mSOS foi muito bem recebido. 
Os profissionais de saúde gostaram da facilidade de 
utilização do sistema e do rápido feedback dos seus 
gestores através do mSOS.11-12 Os gestores de saúde 
gostaram especialmente da partilha de informações em 
tempo real. O sistema foi unanimemente recomendado 
para integração no sistema nacional de gestão de 
informação de saúde, especialmente na plataforma 
de código aberto Software de Informação de Saúde 
Distrital 2 (DHIS2).18 

Amostra de mensagem de alerta do mSOS (esquerda) e painel de instrumentos do portal web (direita)
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5. Aprovação do MOH: Devido às recomendações 
esmagadoras na reunião de partes interessadas sobre a 
capacidade do mSOS para se adaptar rapidamente às 
necessidades no terreno (conforme foi observado no 
mSOS Ébola), a expansão do mSOS foi incluída no 
Contrato de Desempenho 2015/16 do Secretário de 
Gabinete, um contrato entre o Secretário de Gabinete 
do MOH e o Presidente do Quénia.19

6. Grupo de trabalho técnico para os esforços de 
expansão: Um grupo de trabalho técnico coordenado 
pela DSRU inclui várias unidades dentro do MOH 
como, por exemplo, as unidades de Sistema de 
Informação de Saúde; Informação, Comunicação e 
Tecnologia; Saúde Móvel; Doenças Zoonóticas; e 
Resposta a Catástrofes. Também inclui vários parceiros 
internacionais como, por exemplo, a OMS [SIKIWIS], 
os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) 
[mHealth Kenya, I-TECH], a JICA [projecto JICA-
AMED SATREPS] e a Agência dos Estados Unidos para 
o Desenvolvimento Internacional (USAID)  
[projecto AfyaInfo].13 

7. Estabelecimento do Sistema Móvel de 
Comunicação Semanal do mSOS/IDSR: O Sistema 
Móvel de Comunicação Semanal do mSOS/IDSR, uma 
nova versão melhorada do projecto-piloto mSOS, foi 
desenvolvido através do grupo de trabalho técnico no 
final de 2015. Este novo sistema combina informação 
de vigilância de doenças com base em eventos e em 
indicadores. Assim que uma suspeita de surto de doença 
ou um evento de saúde pública é detectado ao nível 
do estabelecimento de saúde, a informação é enviada 
através do sistema para um servidor central no MOH.  
O servidor central envia então mensagens de aviso 
a vários oficiais responsáveis pela resposta a surtos e 
catástrofes. A lista de doenças e condições abrange não 
apenas surtos de doença de preocupação imediata como 
a cólera e o sarampo, mas também eventos de saúde 
pública (com base no evento) e informação de doenças 
de rotina (com base em indicadores), incluindo doenças 
como a malária.20 

Avaliação e resultados

Como parte do ensaio de controlo aleatorizado para testar 
a eficácia do sistema, o estudo de investigação incluiu 
avaliações quantitativas e qualitativas da implementação das 
directrizes actuais da IDSR e do impacto da implementação 
do mSOS.21

Foi realizada uma avaliação inicial em Junho de 2013, 
que incluía dados retrospectivos dos seis meses antes da 
intervenção (Dezembro de 2012 a Maio de 2013), que 
analisou todas as informações de registos de saúde de doentes 
em regime de ambulatório, em regime de internamento, 
de mães e crianças relativamente às 12 doenças e 
condições seleccionadas para o estudo. Além disso, foram 
realizadas entrevistas aprofundadas com responsáveis pelos 
estabelecimentos de saúde e coordenadores de vigilância de 
doenças dos sub-condados. Em Maio de 2014 foi realizado 
um inquérito de pós-intervenção, incluindo análise de 
documentos e entrevistas aprofundadas com responsáveis 
pelos estabelecimentos de saúde e coordenadores de 
vigilância de doenças dos sub-condados. Além disso, foi 
realizada uma discussão de acompanhamento em grupos de 
referência a nível nacional.
Um total de 153 estabelecimento de saúde foram avaliados 
para elegibilidade e 142 concluíram o inquérito inicial 
nos 12 sub-condados seleccionados nos condados de 
Busia e Kajiado. Os estabelecimentos de saúde incluíam 
estabelecimentos públicos, privados, religiosos e detidos 
por organizações não governamentais em todos os níveis 
de cuidados médicos. Um total de 135 estabelecimentos de 
saúde participaram na formação da IDSR e a aleatorização 

foi realizada durante a formação da IDSR através da 
estratificação dos estabelecimentos de saúde por sub-condado 
e da selecção aleatória dos estabelecimentos de intervenção 
de cada estrato numa proporção de 1:1. Sessenta e oito 
estabelecimentos estavam no grupo de controlo e 67 estavam 
no grupo de intervenção. Um total de 65 estabelecimentos 
de saúde do grupo de controlo e 66 estabelecimentos do 
grupo de intervenção foram avaliadas durante o inquérito de 
acompanhamento. 
A análise quantitativa incluiu uma comparação das taxas 
de comunicação com os relatórios em formato de papel 
e com o mSOS.  Uma análise retrospectiva no inquérito 
inicial mostrou que 36 casos (17 casos do grupo de controlo 
e 19 casos do grupo de intervenção) exigiam notificação 
imediata. Apenas um relatório em formato de papel do 
grupo de controlo foi concluído. Durante o inquérito 
de pós-intervenção, observámos que 130 casos do grupo 
de intervenção e 39 casos do grupo de controlo exigiam 
notificação imediata. No grupo de intervenção, foi concluído 
um relatório em formato de papel do grupo de controlo e 25 
casos foram comunicados através do mSOS. Os resultados 
mostraram que os estabelecimentos de saúde que utilizaram 
o mSOS obtiveram notificações mais atempadas do que 
aqueles que não o utilizaram (+16.7%). Os resultados 
da avaliação foram publicados nas Doenças Infecciosas 
Emergentes em Abril de 2016.8 
Actualmente, estão a ser realizadas análises para os dados 
qualitativos recolhidos durante as entrevistas no terreno e as 
discussões em grupos de referência.
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Lições aprendidas na implementação e expansão do programa 
As lições aprendidas com a implementação do projecto-piloto 
mSOS foram que o timing, a liderança e o feedback são 
componentes importantes para o sucesso da implementação.

1. Timing: O mSOS foi conceptualizado, lançado em 
fase-piloto e disseminado numa altura em que o MOH 
estava a explorar novas formas de se afastar dos relatórios 
em formato de papel para o formato electrónico. 
Também foi numa altura em que ocorreram vários 
surtos no Quénia e em todo o mundo, sobretudo 
o Ébola na África Ocidental. Ao mesmo tempo, a 
penetração de telemóveis disparou no país, mesmo 
em zonas de difícil alcance. A conformidade com 
o IHR 2005 também foi uma tarefa que o MOH 
teve de resolver. No geral, houve um aumento da 
consciencialização e da vontade do ministério para 
olhar para uma solução móvel que poderia melhorar 
a vigilância de doenças e a conformidade com o IHR 
2015. A expansão também foi sugerida quando o MOH 
está a resolver uma série de esforços relacionados com: 
a tentativa de integrar todos os sistemas de informação 
no DHIS2, a preparação de uma lista electrónica de 
estabelecimentos primários a nível nacional, a realização 
de uma análise da vigilância com base em eventos, a 
proposta de uma vigilância de indicadores com base 
em telemóveis, a realização de várias reuniões do grupo 
de missão para surtos nacionais, e a construção de um 
Centro de Operação de Emergência no MOH. O 
mSOS conseguiu alavancar estes timings não  só para 
a fase-piloto do sistema, mas também para incorporar 

nos esforços actuais de vigilância de doenças no seio do 
MOD do Quénia.

2. Liderança: A forte liderança pela DSRU, que promoveu 
a aprovação do governo nacional, dos governos dos 
condados e dos parceiros internacionais, fez com que o 
mSOS fosse recomendado para expansão e integração 
no sistema nacional de gestão e informação de saúde. A 
DSRU incluiu o mSOS nos seus planos de trabalho e 
os funcionários da unidade ajudaram a dar suporte ao 
sistema. A DSRU também trabalhou com as unidades 
de Sistemas de informação de saúde (HIS), ICT e saúde 
móvel e os respectivos parceiros para garantir que a 
manutenção poderia ser realizada dentro do ministério 
através do DHIS2. Isto, por sua vez, ajudou o mSOS a 
ser um sistema sustentável. 

3. Feedback: A inclusão das opiniões de todos os 
quadrantes como utilizadores finais, programadores e 
gestores de saúde foi um componente importante do 
desenvolvimento e implementação da fase-piloto do 
mSOS. Os repetidos pré-testes e o feedback informal 
dos utilizadores ajudou a mitigar a ruptura do sistema 
e a resolver as falhas atempadamente. Além disso, os 
compromissos com várias partes interessadas através 
do grupo de trabalho técnico ajudou o mSOS a ser 
programado e a evoluir como uma ferramenta flexível 
destinada a oferecer soluções locais para problemas 
locais. A grande reunião de partes interessadas e o 
feedback dos utilizadores ajudou o mSOS a avançar para 
a fase seguinte. 
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Planos futuros 
O MOH prevê que a comunicação e resposta em tempo 
real através do Sistema de Comunicação Móvel Semanal do 
mSOS/IDSR reduza o tempo de atraso para a notificação e 
resposta a surtos e catástrofes, e minimize a morbilidade e 
mortalidade no Quénia. O sistema continuará a melhorar 
as implementações do MOH a todos os níveis, incluindo 
todos os 47 condados, todos os sub-condados e os 7.500 
estabelecimentos de saúde em todo o país.

1. Reunião de partes interessadas: Foi realizada uma 
reunião de partes interessadas em Dezembro de 2015 e 
a fase de pré-teste foi concluída junto das unidades do 
MOH e de parceiros internacionais relevantes. 

2. Formação: No início de 2016, oficiais a nível nacional 
no MOH participaram num seminário de formação 
de formadores (TOT). Desde Fevereiro de 2016, uma 
série de seminários de TOT, com a participação de 
coordenadores de vigilância de doenças (DSCs) ao 
nível dos condados e oficiais de informação de registos 
de saúde (HRIOs), têm sido organizados pelo MOH 
com apoio financeiro de parceiros internacionais. Os 
materiais de formação, incluindo manuais e diapositivos, 
foram elaborados e impressos. A partir de Abril de 2016, 
aproximadamente 350 DSCs e HRIOs ao nível dos sub-
condados, condados e nacionalmente foram formados 
em metade das regiões no Quénia.13  Está agendada 
uma cerimónia de lançamento  2016 depois de a TOT 
estar concluída ao nível dos sub-condados, condados e 
nacionalmente.

3. Expansão de modos: O sistema seria modificado para 
aplicações para smartphones para que os profissionais de 
saúde pudessem utilizar os seus telemóveis pessoais na 
comunicação.

4. Centro de operações de emergência: O sistema 
estará ligado ao Centro de Operação de Emergência 
nacional para uma análise 24h por dia, todos os dias, 

das informações e uma acção de resposta imediata a 
notificações que necessitem de investigação adicional. 
O sistema actuará como um mecanismo de aviso 
antecipado, em que a análise de tendências poderia 
advertir sobre possíveis surtos e mitigar a morbilidade e 
mortalidade na nação.

5. Expansão de utilizadores: No futuro, o sistema 
será expandido ao nível da comunidade e do público, 
em que os casos suspeitos podem ser comunicados e 
filtrados automaticamente pelo sistema. 

6. Comunicação sem papel: No futuro, assim que o 
sistema estiver implementado em toda a nação, também 
pode substituir as directrizes actuais de comunicação em 
formato de papel.   n
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Acompanhar os primeiros 1.000 dias de 
vida, evitar mortes desnecessárias de mães e 
recém-nascidos
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Entre 2000 e 2015, o Ruanda atingiu uma das reduções médias anuais mais elevadas do mundo na taxa de 
mortalidade materna e na taxa de mortalidade em crianças com menos de cinco anos. Os dados do Inquérito 
Demográfico e de Saúde do Ruanda mostram que a taxa de mortalidade materna caiu de uma das mais elevadas do 
mundo em 2005 com 750 mortes por 100.000 nados vivos para 210 em 2014, e a taxa de mortalidade de crianças 
com menos de cinco anos diminuiu dois terços durante o mesmo período. 1,2  

Os 45.000 profissionais de saúde comunitária voluntários (CHWs) do Ruanda têm tido um grande contributo para 
este sucesso. Cada uma das 15.000 aldeias do país têm três CHWs que fornecem um vasto leque de serviços de 
preventivos, promocionais e curativos. A partir de 2009, o Ministério da Saúde do Ruanda (MOH), em conjunto com 
a UNICEF, a Management Sciences for Health (MSH) e outros parceiros, iniciaram um sistema de saúde móvel com 
os CHWs denominado RapidSMS, que se tornou um instrumento de intervenção fundamental na promoção da saúde 
materna e neonatal.  

O objectivo global da instituição do RapidSMS foi tornar cada gravidez “uma preocupação de todos”. O RapidSMS 
pretende garantir que nenhuma mulher morre devido à gravidez ou ao parto e garantir que todos os 30 distritos 
registam zero mortes maternas evitáveis. Desde então, este sistema foi ampliado para permitir que os CHWs 
monitorizem e comunique um grande leque de eventos de saúde que envolvem grávidas e crianças para a janela 
crítica de 1.000 dias — desde os primeiros sinais de gravidez até aos dois anos — quando o risco de morte é mais 
elevado.

Acerca do RapidSMS

RapidSMS é uma tecnologia para telemóvel que está a ser 
utilizada no Ruanda para melhorar a saúde materna e 

infantil da comunidade. Esta ferramenta ajuda os CHWs a 
acompanhar as consultas de cuidados pré-natais das mulheres, 
a identificar as mulheres em risco, a encaminhá-las para 
estabelecimentos de saúde e a melhorar a comunicação com os 
estabelecimentos em caso de emergência. O sistema também 
requer que os CHWs contactem regularmente as famílias ao 
nível dos agregados e enviem mensagens escritas simples ao 
MOH a comunicar eventos significativos que ocorram durante 
a gravidez, o parto e o primeiro ano após o nascimento 
da criança. Assim que são recebidas a nível central, estas 
mensagens são armazenadas na base de dados web e utilizadas 
para informar o planeamento estratégico, a supervisão técnica, 
a monitorização e avaliação e a coordenação de recursos 
por parte do ministério.  Para determinadas mensagens 
enviadas pelos CHWs, o sistema emite um alerta e fornece 
feedback imediato com orientação para os CHWs acerca 
das ações específicas a realizar.  Também pode ser utilizado 
para distribuição generalizada de mensagens relacionadas 

com campanhas específicas de comunicação de mudança de 
comportamento ou ameaças sanitárias das quais os CHWs 
devem estar ao corrente na sua comunidade.
O sistema RapidSMS permite que os CHWs comuniquem 
rapidamente com outros níveis do sistema de saúde, promove 
contactos de rotina entre os CHWs e as populações em 
risco nas suas comunidades, e permite que os supervisores 
ao nível dos centros de saúde e acima deste monitorizem o 
desempenho dos CHWs. Tem um formato de mensagem 
muito simples e funciona com telemóveis básicos. Os cartões 
de instruções em plástico servem como guias de referência 
rápidos que fazem com que seja bastante fácil para os CHWs 
enviar mensagens para cada tipo de alerta.  Visto que os 
telemóveis básicos não têm capacidade para armazenar todas 
as directrizes para o fornecimento de serviços de saúde e a 
utilização do sistema RapidSMS, estes cartões de tamanho A4 
listam os códigos para cada evento e dão exemplos de como 
escrever os diferentes tipos de mensagens SMS que os CHWs 
podem ter de enviar.  Cada mensagem contém o número 

O objectivo global da instituição do RapidSMS foi tornar cada 
gravidez “uma preocupação de todos”. O RapidSMS pretende 
garantir que nenhuma mulher morre devido à gravidez ou ao 
parto e garantir que todos os 30 distritos registam zero mortes 
maternas evitáveis. 
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de identificação nacional das mães para que possam estar 
interligadas e para permitir o acompanhamento do histórico 
individual das grávidas.
A mínima prova de sinais de aviso, conforme indicado na 
lista de códigos, deve incitar os CHWs a não só encaminhar a 
mulher para os cuidados, mas também a acompanhá-la a um 
estabelecimento de saúde, reduzindo o atraso possivelmente 
fatal na recepção de cuidados.

Processo de concepção do programa
Com o apoio técnico e financeiro da UNICEF, o RapidSMS 
foi inicialmente implementado pelo MOH no distrito de 
Musanze em 2009. A aplicação segue as directrizes nacionais 
e internacionais em matéria de cuidados e destinava-se a 
resolver três atrasos que podem provocar a morte materna, 
nomeadamente na procura de cuidados, na obtenção de 
cuidados e na intervenção eficaz. A lógica do programa é ter 
uma taxa de registos de 100%, acompanhar os casos de risco 
identificados, garantir a realização de partos com assistência e 
utilizar os avisos de emergência quando adequado. 
Após a demonstração de resultados positivos no distrito-piloto 
(realçado abaixo), o MOH iniciou uma implementação do 
sistema a nível nacional em Junho de 2010. O Projecto de 
Fortalecimento de Sistemas de Saúde Integrados (IHSSP - 
Integrated Health Systems Strengthening Project) financiado 
pela USAID e gerido pela MSH ajudou o ministério a 
desenvolver um plano e um orçamento de implementação, 

a desenvolver um currículo de formação e formar mais de 
1.000 supervisores de saúde comunitária que posteriormente 
formaram mais de 45.000 CHWs, muitos deles sem 
experiência na utilização de telemóveis. Através do IHSSP, a 
USAID também adquiriu e distribuiu telemóveis a 10.000 
CHWs em 30 distritos e forneceu a primeira série de cartões 
de instruções em plástico para os CHWs prepararem e 
enviarem mensagens através do sistema. 
Quando o sistema foi inicialmente configurado, tinha uma 
interface bastante básica que permitia aos funcionários ao 
nível dos centros de saúde e acima monitorizar os registos 
das mensagens recebidas, mas fornecia apenas apoio básico 
à tomada de decisão. Foram realizados esforços significativos 
para desenvolver interfaces gráficas mais atractivas que 
calculavam os indicadores e ajudavam estes funcionários a 
navegar mais facilmente pelo sistema.

Crescimento em grande escala
O sistema foi introduzido em 2009 pelo Departamento de 
Saúde Comunitária do MOH com o apoio da UNICEF em 
Musanze, um dos 30 distritos do Ruanda. Em Maio de 2010, 
um ano após o início do sistema RapidSMS, as consultas 
de cuidados pré-natais no distrito de Musanze aumentaram 
25%, os partos realizados em casa diminuíram 54%, os partos 
realizados em estabelecimentos de saúde aumentaram 26% e a 
mortalidade em crianças com menos de cinco anos diminuiu 
48%.  
Com base neste sucesso, o MOH, através do grupo de 
trabalho técnico em saúde móvel e do Departamento de 
Saúde Comunitária, instou fortemente outros parceiros 
a participar numa implementação do RapidSMS a nível 
nacional.  A USAID concedeu financiamento para 10.000 
telemóveis, a Bill & Melinda Gates Foundation financiou 
mais 5.000 (através do projecto Telemóveis para a Saúde) e 

o MOH adquiriu os restantes.  A MSH, que recentemente 
tinha introduzido um novo sistema informático de informação 
de saúde comunitária (SISCom) a nível nacional, ajudou 
o MOH a desenvolver um plano de implementação, um 
orçamento, um currículo e um programa de formação 
para serem implementados no país.  A iniciativa também 
beneficiou do apoio dos níveis mais elevados do governo, com 
Sua Excelência Sra. Jeannette Kagame, Primeira Dama da 
República do Ruanda, a participar na cerimónia de entrega 
dos primeiros 10.000 telefones.  Outros parceiros a trabalhar 
a nível distrital, incluindo a HealthBuilders, centraram-se no 
reforço da utilização do sistema através da supervisão e criação 
de painéis de controlo que permitiam aos funcionários dos 
centros de saúde monitorizar a cobertura dos vários serviços 
fornecidos pelos CHWs.  
Em Novembro de 2012, realizou-se a primeira reunião do 

Figura 1.  
Amostra do formato do código 
de registo do RapidSMS Ruanda
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RapidSMS em que o grupo expandiu o RapidSMS de um 
módulo que acompanhava o ciclo de gravidez (versão 1) para a 
versão 2 que é composta por seis módulos: o ciclo de gravidez, 
o período pós-parto, cuidados do recém-nascido, doenças 
mortais da infância (pneumonia, diarreia e malária), nutrição e 
crianças com deficiências (fenda labial/palatina). O último foi 
posteriormente abandonado para evitar o sobrecarregamento 
dos CHWs com várias actividades programáticas.
Actualmente, o sistema recebe cerca de 12.000 mensagens por 
dia (média desde Janeiro de 2016) dos CHWs. O MOH está 
interessado em utilizar o sistema para outras necessidades de 
recolha de dados, incluindo a comunicação imediata de mortes 
maternas por parte dos hospitais.

As mensagens SMS são enviadas para um número grátis — 
através da utilização de um código curto —, por isso, não 
existem custos para os CHWs na utilização do sistema.  O 
MOH paga as despesas com as mensagens SMS. Inicialmente, 
este projecto estava relacionado com o projecto Telemóveis 
para a Saúde, que incluía uma parceria público-privada com a 
MTN e a Voxiva, por isso, os cartões SIM e o alojamento do 
servidor eram disponibilizados gratuitamente e as mensagens 
SMS eram cobradas a uma tarifa reduzida. Quando essa 
iniciativa foi descontinuada em 2014, o servidor foi transferido 
para o moderno Centro Nacional de Dados do Ruanda. 

Avaliação e resultados 
O Ruanda atingiu um progresso impressionante na redução 
da mortalidade materna e infantil entre 2010 e 2015. Embora 
tenha sido uma intervenção fundamental implementada pelo 
MOH, o RapidSMS foi apenas uma das várias iniciativas no 
sistema de saúde ao longo deste período, fazendo com que seja 
difícil atribuir melhorias específicas na saúde materna e infantil 
unicamente ao programa de saúde móvel. 
 Um impacto de avaliação de outro programa, o programa de 
financiamento com base no desempenho (PBF) dos CHW 
no Ruanda, implementado entre 2012 e 2014 testou várias 
abordagens ao incentivo de serviços de elevado impacto 
ao nível da comunidade. O estudo observou os lados da 
procura e da oferta no fornecimento do serviço. O estudo 
revelou um impacto relativamente pequeno dos incentivos de 
desempenho dos CHWs por vários motivos: o desempenho 
foi calculado ao nível das cooperativas de CHWs (existe uma 
cooperativa por zona de abrangência do centro de saúde) e 
todos os CHWs receberam o mesmo montante dentro de uma 
cooperativa, independentemente dos seus esforços individuais.  
Ao perceber que o RapidSMS forneceu uma fonte de dados 
sobre as actividades de cada CHW, o Departamento de Saúde 

Comunitária viu uma oportunidade para resolver esta questão 
através da utilização dos dados do RapidSMS para calcular 
indicadores específicos de desempenho individual e dividir os 
fundos de PBF das cooperativas para recompensar os CHWs 
nos lugares de melhor desempenho com uma maior fatia dos 
fundos.   
Esta nova abordagem, com recurso a dados individualizados 
do RapidSMS, ainda está em processo de implementação a 
nível nacional. Agora os centros de saúde estão informados 
acerca do número de grávidas na sua comunidade, os CHWs 
podem comunicar facilmente com os centros de saúde durante 
emergências e os pacientes que necessitam de cuidados urgen-
tes podem obter transporte em ambulância até aos estabeleci-
mentos de saúde. O sistema ajuda a garantir que os CHWs da 
comunidade mantêm um contacto directo regular ao nível dos 
agregados com todas as grávidas e crianças. Desta forma, os 
CHWs são responsabilizados pelas pessoas que servem, visto 
que os dados são triangulados com a informação sobre gravi-
dezes e partos esperados que é recolhida nos estabelecimentos 
de saúde. 

Amostra de quadro de instrumentos regional

Fotografia de Ivan N
goboka
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Lições aprendidas na implementação e expansão do programa
O plano de implementação inicial do programa RapidSMS 
não teve em consideração os desafios de carregar telemóveis 
em aldeias sem acesso conveniente a electricidade, nem as 
avarias de cerca de um quarto dos carregadores durante 
o primeiro ano da implementação nacional.  Foram 
comprados alguns carregadores solares, mas não foram 
disponibilizados em quantidades suficientes.  Na maioria dos 
casos, as cooperativas de CHW substituíram os carregadores 
recorrendo a fundos próprios.
Tinha sido negociada uma tarifa reduzida de mensagens 
SMS, no entanto, após vários anos, o preço negociado por 
mensagem era efectivamente superior ao preço de mercado, 
que diminuiu ao longo do tempo.  As organizações têm de 
garantir que o contrato com a sua operadora móvel lhes 
permite indexar os descontos às tarifas actuais.  

Outras dificuldades importantes encontradas incluíram o 
seguinte:

 ■ Incompreensão pelos CHWs das definições dos casos 
para indicadores do RapidSMS

 ■ Dificuldades na utilização de telemóveis devido 
às barreiras linguísticas com o inglês e falta de 
conhecimento de como utilizar a funcionalidade 
mensagens escritas dos telemóveis

 ■ Utilização limitada dos dados do RapidSMS pelos líderes 
locais e equipas médicas (médicos e enfermeiros) 

 ■ Falta de cobertura total de todas as grávidas 
comunidades pelos CHWs através do RapidSMS, 
especialmente em zonas urbanas

 ■ Falta de registos impressos para guardar mensagens do 
RapidSMS para um melhor acompanhamento

 ■ Financiamento insuficiente para os supervisores 
acompanharem os CHWs nas actividades do RapidSMS

Figura 2.  
Modelo de cuidados contínuos do RapidSMS Ruanda 
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Planos futuros 
Actualmente, o RapidSMS Ruanda está operacional à 
escala nacional. O sistema é utilizado por mais de 45.000 
CHWs e respectivos supervisores em 475 centros de saúde 
e também fornece informações para tomadas de decisão a 
nível nacional. Parte da plataforma está a ser actualizada 
para o RapidPro, uma plataforma de código aberto lançada 
em 2014 que possui uma visualização dos dados mais fácil 
de configurar. Como parte da iniciativa Health Enterprise 
Architecture do Ruanda, o MOH trabalhou com muitos 
parceiros (incluindo a Jembi Health Systems, a Regenstrief 
e a InSTEDD) para integrar os dados do RapidSMS num 
repositório nacional de registos de saúde partilhados e para 
gerar alertas para os CHWs imediatamente após o registo de 
uma grávida com factores de risco conhecidos relacionados 
com a gravidez.  Embora não tenha sido implementado a 
nível nacional, foi uma validação do conceito que estabelece 
as bases para um leque de cenários de interoperabilidade 
que pode melhorar o encaminhamento e a continuidade dos 
cuidados ao nível da comunidade.
Planos futuros e contínuos adicionais para o programa, e 
para a organização parceira, incluem:

 ■ Continuar a trabalhar para melhorar a interoperabilidade 
entre o RapidSMS e outros sistemas de gestão de 
dados utilizados no país. Em específico, está planeada a 
interoperabilidade com o sistema de PBF no Software de 
Informação de Saúde Distrital 2 (DHIS2) para permitir 
o pagamento de incentivos de desempenho. A ligação 
com o registo de saúde partilhado do sistema electrónico 
de registos médicos permitiria que os CHWs fossem 

alertados para condições pré-existentes em grávidas em 
situações mais delicadas (por exemplo, VIH+) (MSH)

 ■ Ligar o programa a um sistema de dinheiro móvel para 
pagar incentivos de desempenho aos CHWs directamente 
através dos seus telemóveis com base em métricas 
calculadas através dos dados comunicados através do 
RapidSMS (MSH)

 ■ Continuar a apoiar a utilização dos dados do RapidSMS 
pelos funcionários dos centros de saúde e ao nível distrital 
através de formação e supervisão para monitorizar o 
desempenho dos respectivos CHWs e triangular com 
os dados dos centros de saúde em matéria de cuidados 
pré-natais, partos, e o tratamento de malária, pneumonia 
e diarreia (UNICEF) Desta forma, resolvem-se muitos 
desafios como esclarecer definições de casos e indicadores, 
aprender a utilizar os telemóveis de forma mais eficaz e 
reforçar a importância da utilização rotineira do sistema. 

 ■ Fortalecer o mecanismo de coordenação do RapidSMS 
através de reuniões mensais e trimestrais a nível nacional, 
incluindo avaliações anuais do sistema e das ferramentas, e 
reuniões de validação técnica (UNICEF)

 ■ Consolidar contratos de mensagens SMS, USSD e outros 
contratos de comunicações de elevado volume dentro do 
MOH e do Rwanda Biomedical Center para negociar 
melhores condições para as despesas de comunicação do 
RapidSMS com as operadoras móveis locais (MOH)  n

Informações/recursos adicionais
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Mitigação da SIDA entre adolescentes através 
de aconselhamento e da realização de votações 
com base em telemóveis

Fotografia de UNICEF/Zâmbia/Maseka/2016
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Apesar do incrível progresso ao longo da última década, os adolescentes com idade entre os 10 e os 19 têm sido 
amplamente negligenciados na resposta global contra a SIDA. Os adolescentes são o único grupo etário em que as 
mortes relacionados com a SIDA não diminuíram — de facto, triplicaram desde 2000. A SIDA é a principal causa 
de morte de adolescentes em África e a segunda a nível mundial. A cada hora, 26 novas infecções por VIH ocorrem 
entre adolescentes mais velhos (com idade entre os 15 e os 19), 40% das quais acontecem fora da África Subsariana. 
Além disso, o risco é elevado entre este grupo etário devido aos conhecimentos limitados acerca do VIH. Na África 
Subsariana, 70% dos rapazes e raparigas (15–19) têm um conhecimento muito pouco abrangente sobre como se 
proteger e aceder aos serviços.  

Para resolver esta lacuna crítica na resposta contra o VIH/SIDA e com os jovens a ser os maiores utilizadores 
de dispositivos móveis em todo o mundo, a UNICEF tem de investir em soluções inovadoras que conseguem 
atingir resultados rápidos na prestação de serviços, criando, em simultâneo, mudanças reais e duradouras para 
os adolescentes. Uma dessas inovações é o U-Report, uma plataforma móvel geral de envolvimento dos jovens. 
O U-Report tem sido utilizado como uma aplicação de saúde móvel orientada, que fornece especificamente 
aconselhamento móvel em tempo real e realiza votações coordenadas sobre o VIH/SIDA entre adolescentes e 
jovens. Os objectivos do programa são: melhorar o acesso a conhecimentos sobre saúde sexual e reprodutiva 
(SRH); aumentar a utilização de serviços de prevenção de VIH; e ter um melhor entendimento sobre os problemas 
relacionados com o VIH de forma a contribuir para a redução de novas infecções por VIH entre adolescentes e 
jovens.

Acerca do U-Report

Alimentada pelo RapidPro — a plataforma de código 
aberto da UNICEF para desenvolvimento internacional 

—, o U-Report é uma ferramenta centrada no utilizador que 
capacita os jovens para falar sobre vários problemas com os 
quais se preocupam na sua comunidade, encoraja respostas 
dirigidas pelos cidadãos e amplifica as vozes a nível local, 
nacional e global para criar mudanças positivas. A plataforma é 
interoperável com várias plataformas tecnológicas, permitindo 
que os U-Reporters comuniquem com outros jovens e 
comunidades através de mensagens SMS, Twitter, aplicações 
para smartphone, Facebook Messenger e Telegram conforme 
o contexto nacional. Lançada inicialmente no Uganda em 
2011, existem actualmente mais de 2 milhões de U-Reporters, 
que operam em 23 países: Brasil, Burkina Faso, Burundi, 
Camarões, República Centro Africana, Chile, República 
Democrática do Congo, Guiné, Indonésia, Irlanda, Libéria, 
Mali, México, Moçambique, Nigéria, Paquistão, Senegal, Serra 
Leoa, Suazilândia, Uganda, Ucrânia, Zâmbia e Zimbabué.

Através do envio da mensagem de texto “join” para um 
número grátis e da resposta a algumas perguntas de registo 
(por exemplo, idade, sexo, região no país em que residem), 
qualquer jovem com um telemóvel se pode tornar um 
voluntário “U-Reporter” no seu país. Os jovens aderem 
ao U-Report através de promoções de organizações 
não governamentais (ONGs) locais, grupos de jovens e 
organizações religiosas. Também são utilizadas campanhas nos 
meios de comunicação tradicionais para publicitar o serviço e 
encorajar os jovens a inscrever-se. São realizadas campanhas de 
votação semanais sobre uma variedade de assuntos, incluindo 
pobreza, bullying, Ébola e igualdade de género. 
Embora o U-Report tenha sido desenvolvido como uma 
ferramenta de mensagens sociais pluritemáticas, alguns países, 
como a Zâmbia, escolheram um problema de saúde específico 
para optimizar na grande base de utilizadores e na análise 
em tempo real da ferramenta. A plataforma é utilizada numa 
abordagem orientada para alcançar resultados de VIH entre 

O U-Report tem sido utilizado como uma aplicação de saúde 
móvel orientada, que fornece especificamente aconselhamento 
móvel em tempo real e realiza votações coordenadas sobre o 
VIH/SIDA entre adolescentes e jovens. 
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adolescentes e jovens, especificamente para: aumentar os 
conhecimentos sobre VIH e SRH; gerar procura e aumentar a 
adesão a testes do VIH e aconselhamento (HCT) e a serviços 
de saúde relacionados, e ter um melhor entendimento sobre as 
barreiras aos serviços de prevenção do VIH. 
A UNICEF, em parceria com o Conselho Nacional de 
Combate à SIDA (NAC) da Zâmbia, lançou o U-Report 

Zâmbia durante o Dia Mundial de Luta Contra a SIDA 
em 2012. Actualmente, tem um alcance nacional superior a 
98.000 assinantes, 65% dos quais são adolescentes (10–19 
anos) e jovens adultos (20–24 anos). O U-Report, como 
intervenção com base em mensagens SMS, fornece serviços 
de aconselhamento em tempo real, gratuitos e confidenciais, 
sobre VIH e SRH a adolescentes e jovens. 

Processo de concepção do programa
O U-Report Zâmbia foi criado sobre as bases da homónima 
do Uganda, onde a plataforma foi implementada pela 
primeira vez. Foi posteriormente desenvolvido através de um 
processo de consulta participativa, incluindo um seminário 
de desenvolvimento que envolveu jovens e especialistas 
do NAC, os ministérios da saúde, educação, juventude e 
desporto, ONGs locais, representantes de operadoras móveis 
e programadores de software e tecnologia da informação. Ao 
longo do desenvolvimento e da implementação, as opiniões 
dos adolescentes e jovens de zonas urbanas e rurais foram 
constantemente procuradas, quer pessoalmente ou através do 
U-Report para moldar e melhorar os programas e conteúdos 
da plataforma, para que as mensagens sejam adaptadas 
localmente ao idioma e à linguagem dos jovens utilizadores. 
A aplicação de saúde móvel do U-Report Zâmbia tem 
dois componentes: banco de conhecimentos e votações/
campanhas. O banco de conhecimentos é um repositório 
dinâmico de informações actualizadas sobre VIH e SRH, 
que se foi expandindo a outros assuntos relacionados 
como, por exemplo, violência de género. Os conselheiros 
de SMS utilizam este recursos para fornecer informação 
correcta e consistente aos U-Reporters. O módulo de 
votações/campanhas semanais obtém e reúne opiniões dos 
adolescentes e jovens adultos sobre problemas relacionados 
com o VIH, e promove eventos nacionais de sensibilização, 
promove mudanças de comportamento positivas e aumenta 
a utilização dos serviços (por exemplo, dia nacional de teste 
do VIH).  Os resultados dos inquéritos são desagregados, 
analisados e apresentados no seu website em tempo real, e 
são integrados nas principais reuniões de tomada de decisão. 

Os resultados informam os diálogos sobre políticas e as 
decisões programáticas, e estabelecem uma linha de base no 
conhecimento, acesso e utilização de serviços de prevenção do 
VIH de elevado impacto.
A UNICEF fornece liderança técnica e gere as operações dos 
sistemas (por exemplo, módulo de votações/campanhas, e 
relatórios e análises), e o NAC actua como principal defensor 
do U-Report e coordenador nacional de vários parceiros, 
garantindo que o programa se mantém em linha com os 
planos e directrizes nacionais em matéria do VIH. A UNICEF 
negociou tarifas reduzidas de mensagens SMS em massa com 
as três operadoras móveis na Zâmbia — nomeadamente a 
Airtel, a MTN e Zamtel, oferecendo o serviço de SMS aos 
U-Reporters gratuitamente. 
Para implementar o componente de aconselhamento de saúde 
móvel do U-Report, a UNICEF entrou numa parceria com 
a CHAMP, uma ONG local, que já geria o serviço nacional 
de aconselhamento por voz “990”. A CHAMP fornece 
conselheiros, gere o módulo de banco de conhecimentos e 
executa as operações diárias do serviço de aconselhamento 
por SMS “878” do U-Report. Integrar e assegurar a 
interoperabilidade dos serviços telefónicos e de SMS, embora 
seja desafiante, é fundamental para os objectivos do programa 
visto que simplifica as operações e dá aos jovens opções para 
terem um melhor acesso a informações e aconselhamento 
sobre o VIH. A comunicação bidireccional por SMS entre 
os jovens permite o anonimato, enquanto as conversas por 
voz permitem uma discussão mais aprofundada quando tal é 
necessário.

Crescimento em grande escala
Em menos de cinco anos, a adesão ao U-Report aumentou 
rapidamente para mais de 2 milhões de utilizadores, sendo 
lançado em 23 países, com 11 em fase de preparação. Para 
além das implementações nacionais, o U-Report tem uma 
implementação global (U-Report Global), que permite aos 
adolescentes e jovens de todo o mundo dar voz aos problemas 
que os afectam através de Facebook Messenger, Twitter, 
Telegram e App, independentemente de terem um U-Report 
nacional. O alcance digital do U-Report expandiu-se a mais de 
40 países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento.
O U-Report colabora e estabelece relações com várias 
partes interessadas, que querem trabalhar em problemas 

programáticos comuns nos respectivos países para garantir 
apropriação local e investimento de longo prazo, ao mesmo 
tempo que alcança os três objectivos estratégicos globais 
do U-Report: “expandir, envolver e mudar”. O U-Report 
baseia-se na teoria de que a força da sua voz está nos seus 
números. Ao utilizar tecnologia transferível desenvolvida no 
Sul, a UNICEF consegue fazer o lançamento num novo país 
no prazo de 8 a 12 semanas, trabalhando para o objectivo 
de criar uma comunidade internacional de jovens. Para 
garantir a sustentabilidade, a UNICEF também trabalha com 
fornecedores de telecomunicações para fazer do U-Report uma 
plataforma gratuita dentro das tecnologias interoperáveis.
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A vantagem do U-Report é não ser apenas uma tecnologia 
multiplataformas, mas também uma plataforma pluritemática 
que vai para além da saúde móvel per se. O U-Report pode 
centrar-se num domínio de resultados específico (por exemplo, 
VIH/SIDA) ou num grupo populacional (por exemplo, 
rapazes e raparigas adolescentes), como no caso da Zâmbia, 
mas também pode atacar em simultâneo uma ampla gama de 

problemas mais prementes para os jovens. Embora o VIH e a 
saúde sejam problemas importantes, podem não ser a principal 
preocupação entre os jovens, por isso, é importante ter uma 
plataforma flexível. A abordagem holística do U-Report 
envolve constantemente os adolescentes para discutir 
problemas que os afectam actualmente, ao mesmo tempo que 
lhes dá acesso a informações de saúde e a serviços do VIH. 

Avaliação e resultados
Dos mais de 98.000 U-Reporters zambianos que se 
inscreveram voluntariamente, cerca de 62% fez perguntas — 
através de mensagens solicitadas em votações e mensagens 
não solicitadas — aos conselheiros.5 A maioria dos inquiridos 
tem idade entre os 10 e os 24 anos (65% dos utilizadores), 
é do sexo masculino (60%) e encontra-se perto das zonas 
urbanas (55%). O tráfego médio mensal para 2016 situa-se 
entre as 8.000 e as 10.000 mensagens SMS, 90% das quais, 
se endereçadas aos conselheiros, são respondidas numa janela 
temporal de duas horas. Ao capitalizar a crescente utilização 
dos telemóveis e através de informações fiáveis e correctas 
por parte dos conselheiros, o U-Report Zâmbia contribuiu 
para o aumento do acesso e a melhoria dos conhecimentos 
abrangentes sobre o VIH entre os adolescentes e jovens. 
Embora seja fundamental promover e reforçar a informação 
através de vários canais, o U-Report acrescentou valor 
através da disseminação de informação em tempo real a uma 
população específica e particularmente vulnerável a um custo 
relativamente baixo.

Através de uma campanha do U-Report de 10 dias no HTC, 
um pacote de mensagens SMS desenvolvido para desencadear 
uma sessão de aconselhamento bidireccional por SMS foi 
entregue a todos os U-Reporters zambianos registados nos 
distritos de Lusaka e Chongwe. Os conselheiros por SMS 
abordam questões e encaminham os U-Reporters para o local 
de HTC mais próximo da sua localização. A avaliação analisou 
a adesão ao HTC entre os U-Reporters inicialmente e mediu 
o aumento da adesão duas semanas após a campanha.6  Dos 
1.139 U-Reporters (10–24 anos) que indicaram que não 
fizeram nenhum teste ao VIH nos últimos 12 meses, 18% 
indicou realizar um HTC durante a campanha por SMS, a 
maioria (62%) deles adolescentes (15–19 anos). Num curto 
espaço de tempo, a campanha de SMS do U-Report conseguiu 
gerar 1 teste do VIH adicional por cada 5 jovens que não 
tinham realizado nenhum teste do VIH nos últimos 12 meses. 
Embora os resultados sejam promissores, a metodologia baseia-
se em dados auto-participados sobre a adesão a HTC e seria 
importante realizar estudos futuros que permitam verificar tais 
afirmações por parte dos estabelecimento de saúde.
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O U-Report realizou uma iniciativa de votações centrada 
na obtenção de um melhor entendimento sobre as barreiras 
para a prevenção do VIH na Zâmbia entre adolescentes, e na 
obtenção de feedback dos utilizadores e soluções para serviços 
de saúde mais acessíveis aos jovens. A principal barreira 
para o HTC, de acordo com a análise de uma amostra de 
15.228 U-Reporters com idades entre os 10 e os 24 anos, 
era o medo de um teste com resultado positivo.7 A falta de 
consciencialização acerca da importância do HTC foi a mais 
elevada entre os adolescentes mais jovens. Os adolescentes 
mais velhos e jovens propuseram o aumento do número de 
campanhas de HTC personalizadas, enquanto os adolescentes 

mais jovens deram prioridade à utilização de contraceptivos e 
a campanhas direccionadas aos pais. Embora todos os grupos 
etários tenham sugerido o alargamento da disponibilização 
de contraceptivos, os adolescentes mais velhos e os jovens 
preferiram centros anónimos de distribuição de contraceptivos 
geridos por outros jovens. Estes resultados foram apresentados 
pelos próprios adolescentes na Terceira Convenção Nacional 
de Prevenção do VIH/SIDA — um fórum nacional sobre 
o VIH, que permitiu aos jovens ter uma participação 
significativa no desenvolvimento de políticas e programas em 
matéria do VIH e da saúde nos respectivos países.

Lições aprendidas na implementação e expansão do programa 
A circuncisão masculina médica voluntária (VMMC) reduz 
o risco de os homens serem contaminados com o VIH em 
60%.8 Assim, o U-Report Zâmbia lançou uma campanha por 
SMS SMS sobre a VMMC como parte de uma avaliação do 
impacto, realizada pela IDinsight e financiada pela Iniciativa 
Internacional para a Avaliação de Impacto.9 O ensaio de 
controlo aleatorizado, com uma amostra de 2.312 homens 
assinantes do U-Report (com idade entre os 15 e os 30) 
nos distritos urbano de Lusaka e semi-urbano de Chongwe, 
examinou os efeitos das intervenções por SMS na adesão 
à circuncisão. No espaço de cinco meses, os participantes 
receberam 21 mensagens SMS, que lhes forneceram 
informação sobre a VMMC, os encorajaram a realizar uma 
circuncisão e os envolveram no aconselhamento por SMS 
através do U-Report. A avaliação concluiu que a campanha 
por SMS não teve um impacto comprovado na adesão à 
circuncisão num prazo de seis meses. No entanto, a campanha 
do U-Report mostrou comportamentos significativos de 
procura de informação sobre a VMMC e estimulou níveis 
elevados de envolvimento com conselheiros por SMS. Embora 
as intervenções por SMS e o acesso a conselheiros por si só 
possa não ter resultado no aumento da adesão à circuncisão, os 
responsáveis pela criação de políticas e pela implementação de 

programas devem considerar a integração da promoção através 
de SMS de baixo custo como parte de um leque mais alargado 
de intervenções de mudança de comportamentos.
O U-Report está comprometido em fornecer acesso gratuito 
ao utilizador em qualquer parte do mundo, tornando 
essenciais as negociações com as operadoras de rede móvel 
(MNOs). As negociações com as MNOs sobre pacotes variam 
de país para país. Uma lição aprendida é trabalhar de perto 
com as operadoras desde o início e tê-las em conta como parte 
do programa U-Report. No U-Report Zâmbia, o componente 
de aconselhamento tem um custo fixo anual superior a 
200.000 USD coberto pelo Fundo Mundial de Combate à 
SIDA, Tuberculose e Malária ao longo dos próximos três anos. 
Este valor fornece um serviço duplo de voz e SMS disponível 
24h por dia, todos os dias, com os conselheiros a trabalhar 
a partir de um call center. No entanto, esta despesa pode ser 
reduzida com soluções mais eficazes em termos de custos 
como, por exemplo, utilizar um modelo de teletrabalho (ou 
seja, com os conselheiros a trabalhar remotamente) e sistemas 
de aconselhamento automatizado. Quanto mais baixo for o 
custo, mais expansível e sustentável uma solução inovadora é a 
longo prazo.
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Uma U-Reporter da Zâmbia, Beatrice Phiri, (direita) fala com uma jovem sobre informações relacionadas com VIH e SIDA recebidas no U-Report.
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Planos futuros 
Durante o Dia Mundial de Luta Contra a Sida de 2015, mais 
de nove países envolveram mais de 1,3 milhões de U-Reporters 
a participar num diálogo multinacional sobre assuntos 
relacionados com o VIH/SIDA. A votação coordenada aferiu 
as percepções dos jovens sobre temas comuns como, por 
exemplo, testes, tratamento, conhecimentos sobre prevenção 
e transmissão, e estigma em redor do VIH/SIDA. Embora 
estes resultados não devam ser considerados como sendo 
estatisticamente exactos, como ferramenta de crowdsourcing 
o U-Report pode complementar os processos e intervenções 
contínuos. Em 2016, o U-Report vai realizar uma série de 
questionários sobre o VIH ao longo do ano para amplificar 
as vozes dos adolescentes e jovens em todo o mundo, 
com respostas quantitativas e qualitativas a contribuírem 
para o “Relatório de Síntese sobre as Crianças e a SIDA” 
bienal da UNICEF. Esta iniciativa dará aos adolescentes 
uma oportunidade para recomendar soluções, influenciar 
responsáveis pela tomada de decisão e líderes governamentais 
durante a 21.ª Conferência Internacional sobre a SIDA (SIDA 
2016) em Durban, África do Sul, e participar activamente na 
definição do futuro da programação do VIH na UNICEF.
Num futuro próximo, a prioridade da UNICEF é expandir 
as aplicações de saúde móvel do U-Report relacionadas com 
serviços do VIH e os resultados programáticos. Vários países 
estão a trabalhar na vinculação do U-Report para ajudar a 
melhorar a adesão aos tratamentos anti-retrovirais, promover 
a utilização de preservativo, aumentar a realização de testes 
do VIH, e suplementar as avaliações nacionais em matéria 
de adolescentes e dados do VIH. A Nigéria e o Zimbabué 
começaram a adoptar o modelo zambiano de fornecimento 
de aconselhamento em tempo real através do U-Report. A 
Zâmbia pretende optimizar o seu aconselhamento por SMS 
através de inteligência artificial. Actualmente em fase de teste, 
a versão automatizada utiliza algoritmos de aprendizagem 
automática para escolher palavras-chave a partir das 
mensagens, ordená-las em categorias e enviar respostas padrão 
com o objectivo de fornecer serviços de aconselhamento mais 
rápidos e precisos.

Para além da saúde móvel, o U-Report pretende diversificar 
os canais através dos quais os jovens podem comunicar. Vão 
ser lançadas este ano aplicações para iOS e Android, com 
capacidade para enviar e receber conteúdos multimédia 
enriquecidos. Esta funcionalidade permitirá que os 
U-Reporters partilhem as suas experiências e histórias nas 
suas próprias vozes e estabeleçam relações com os outros. O 
U-Report também vai lançar um registo web, que poderia ser 
aplicado durante uma crise humanitária e/ou uma resposta de 
emergência sanitária.  n
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Instantâneo: U-Report
Cobertura 
geográfica

O U-Report está presente em 23 países: Brasil, 
Burkina Faso, Burundi, Camarões, República Centro 
Africana, Chile, República Democrática do Congo, 
Guiné, Indonésia, Irlanda, Libéria, Mali, México, 
Moçambique, Nigéria, Paquistão, Senegal, Serra 
Leoa, Suazilândia, Uganda, Ucrânia, Zâmbia e 
Zimbabué.
O U-Report Global (ureport.in/) tem um alcance 
digital em 28 países adicionais.

Datas de 
implementação

2011 até ao presente

Parceiros na 
Zâmbia

UNICEF
Conselho Nacional de Combate à SIDA (liderança e 
coordenação)
Christian Health Association da Zâmbia (supervisão 
da gestão dos fundos de actividade do serviço de 
aconselhamento)
CHAMP (gestão do serviço nacional de 
aconselhamento por voz “990” e das operações 
do serviço de aconselhamento por mensagens SMS 
“878”, actividades de promoção)

Doadores de 
implementação 
na Zâmbia

Fundo Mundial (Global Fund)
As operadoras móveis (ou seja, Airtel, MTN, Zamtel) 
fornecem serviços de mensagens SMS mediante tarifas 
com desconto

Informação de 
contacto:

James Powell, Coordenador do U-Report Global
UNICEF, jpowell@unicef.org
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Estudos de caso dos volumes anteriores

VOLUME 1.
COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO

Programa de rádio interactivo Chakruok
CycleTel™
Aplicações para smartphones iCycleBeadsTM

Linha Directa do Planeamento Familiar: La Ligne Verte
Mobile 4 Reproductive Health (m4RH - Saúde reprodutora móvel 4)
SMS e IVR para melhorar os serviços de planeamento familiar
Text Me! Flash Me! Call me! (Envia-me uma mensagem! Envia-me  
uma imagem! Liga-me!)
Campanha de consciencialização do uso de SMS com base 
no local de trabalho

RECOLHA DE DADOS

Recolha automática de dados para serviços do VIH
Aplicação móvel Child Status Index (CSI - Índice do estado da criança)
EpiSurveyor/Magpi
Projecto de fortalecimento de sistemas de saúde integrados  
(Integrated Health Systems Strengthening Project) – IHSSP: RapidSMS
Sistema de aviso precoce JSI

FINANÇAS

Smartcard da saúde materna Changamka
Finanças móveis para reembolsar vales sexuais e reprodutivos

LOGÍSTICA

cStock
Sistema de recarga da equipa de partos
Sistema de logística integrada (Integrated Logistic System) – ILSGateway
SMS de qualidade internacional (IQSMS)
Autenticação de produtos móveis (Mobile Product Authentication - MPA)
mTrac: Monitorização do abastecimento de medicamentos essenciais
Sistema de rastreio comunitário por SMS de Tupange

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

CommCare para cuidados com base na residência
IMCI comunitário (cIMCI)
Planeamento familiar electrónico (e-FP)
Nutrição electrónica (eNutrition)
Saúde materna (cuidados pré e pós-natais)
Saúde móvel para partos seguros no Zanzibar
Telemóveis para melhoria da qualidade (Mobiles for Quality Improvement - m4QI) — Projecto SHOPS
MOTECH Suite
Projecto Mwana – SMS para diagnóstico precoce da criança de VIH
Solução de cumprimento da medição SIMpill® (Medication Adherences Solution)
Supervisão de apoio (SS) para a tuberculose na Nigéria
Projecto piloto de aprendizagem móvel da saúde do Malaui - Malawi K4Health Mobile Learning Pilot

www.africanstrategies4health.org/resources

http://www.africanstrategies4health.org/resources
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VOLUME 2.
COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO

CommCare para serviços de cuidados pré-natais na Nigéria
JustTested: Suporte com base em SMS e informações para teste do VIH 
e aconselhamento dos clientes
MAMA Bangladesh
MAMA South Africa
Tabaco Mata: Diga Não e Salve Vidas
Wazazi Nipendeni (Pais, Amem-me): Iniciativa de saúde móvel para 
apoio aos cuidados maternos na Tanzânia

RECOLHA DE DADOS

Promoção da saúde com base na comunidade para maternidade segura 
utilizando a saúde móvel
Plataforma DataWinners
iHRIS e Dicionário de referências móveis
iPhones para o Questionário de indicadores da Malária
Os últimos 10 quilómetros: O que é necessário para melhorar os  
resultados de saúde na Etiópia rural
Microscopia por telemóvel para diagnóstico de infecções de  
parasitas intestinais
OpenHDS

FINANÇAS

Heartfile Health Financing - uma inovação com funcionalidade de saúde móvel na protecção
Jamii Smart | KimMNCHip — encaminhamentos, poupanças móveis (mSavings) e vales electrónicos (eVouchers)
Esquema nacional de vales electrónicos (eVouchers) da Tanzânia
transportMYpatient: Facilitação do acesso a tratamento devido a fístulas obstétricas

LOGÍSTICA

Programa de mensagens instantâneas Enat Messenger para a saúde materna na Etiópia
Software de inquérito por telemóvel para utilização pelos utilizadores finais
mPedigree
mTRAC Programa de Combate à Malária (SMP - Stop Malaria Program)

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Monitor da frequência cardíaca AliveCor – ECG móvel
FioNet: Diagnóstico móvel integrado com serviços de informação da nuvem
GxAlert
MarieTXT: Um sistema móvel de informação de gestão alimentado
mCARE: Melhoria da sobrevivência neonatal nas zonas rurais do Sul da Ásia
txtAlert para Lembretes dos pacientes

www.africanstrategies4health.org/resources

http://www.africanstrategies4health.org/resources


A:4   n  INTRODUÇÃO

VOLUME 3.
COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO

Saúde cardíaca móvel
Canal móvel de recursos integrados para mulheres Aurat (MIRA)
Vigilância nocturna: Móvel
Mães ligadas

RECOLHA DE DADOS

Inquérito para Estabelecimento de Perfis Infantis
Projecto de Mapeamento Global do Tracom
Programa de Controlo da Malária (MACEPA)
Programa de Bio-Vigilância em Tempo Real
ZiDi

FINANÇAS

Interactive Alerts - Alertas Interactivos
Saúde Móvel para Partos Seguros: Serviço Bancário Móvel Ezy Pesa
Pona na Tigo Bima

LOGÍSTICA

Fone Astra
Projecto Optimize: Albânia
SMS para a vida

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Acção no Parto, Uganda
Monitorização do bebé
eNUT
Directrizes para suportes móveis interactivos com multimédia avançada
Ultrassonografia MobiUS
mSakhi
Estimativa integrada do risco de pré-eclâmpsia (PIERS) em deslocação
Rede da Franchise Social Sky
SMART

www.africanstrategies4health.org/resources
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Ananya
Capacitação e Mobilização de Pessoas que Vivem com o VIH/SIDA
mCenas!
Informação móvel para saúde materna
No-Yawa

RECOLHA DE DADOS

Community Led Total Sanitation Mobile Surveillance 
Mapeamento GIS dos estabelecimentos de saúde
Ma Sante
Mobile HIV & Malaria Diagnosis and Reporting System
mSOS
mSpray
mWater
Participatory Monitoring and Evaluation (PartMe)
Redução da mortalidade materna através de ICT

FINANÇAS

The Mobile Health Research Lab: Mobile Wallet

LOGÍSTICA

Projecto de Melhoria da Agricultura, Nutrição
Projecto (LAUNCH)

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Better Health for Afghan Mothers and Children 
Chipatala cha pa Foni (Health Center by Phone)
eCompliance 
Tratamento e Avaliação de Triagem de Emergência (ETAT)
Engage TB
Projecto Grand Challenge Exploration Fase 1
inSCALE
Plataforma mLearning de IVR no Senegal 
Malaria Community Surveillance for Elimination
Mobile-based Early Detection and Prevention of Oral Cancer (mEPOC)
Mobile Phones for Improved Access to Safe Water (M4W)
Mobilise! 
Peek Vision
The Referral Exchange System (SIJARIEMAS) 
The Safe Delivery App 

www.africanstrategies4health.org/resources
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Hesperian HealthWiki
EbolaTxt
Projecto Khuluma
U-Report: Combate a doenças além fronteiras
Alive & Thrive
Projecting Health
iDEA: Aplicação Interactiva de Educação à Distância
MomConnect

RECOLHA DE DADOS

MP3Youth 
PMI Pulverização Residual Intra-domiciliária em África (AIRS)
Hang-Up and Track
Projecto-piloto de saúde móvel da CRS Senegal
SEDA Sistema Automatizado de Intercâmbio de Dados de Saúde
OpenSRP: Plataforma Aberta de Registo Inteligente 
SMS para a vida Sightsavers
mHBB

FINANÇAS

Lojas Credenciadas de Distribuição de Medicamentos
Saúde Móvel para Partos Seguros
Heartfile Health Financing
M4Change + mCCT
Seguro Airtel com a MicroEnsure

LOGÍSTICA

Informed Push Model
Saúde Móvel para iCCM
SMS de Qualidade Internacional (IQSMS)
eLMIS Bangladesh
DrugStoc
cStock - Cadeias de abastecimento para gestão comunitária de processos

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

OppiaMobile
mCare Melhoria da sobrevivência neonatal nas zonas rurais do Sul da Ásia
mTIKKA
HELP: Health Enablement and Learning Platform (Plataforma de Aprendizagem e Capacitação da Saúde)
ETAT 
Saúde Móvel 
para Serviços de Planeamento Familiar Comunitário 
ePartogram
mHero
Aplicação móvel para a gestão do VIH na gravidez 
Programa Integrado de Saúde Materna e Infantil, Quénia 
ASHA-LINKS 
Ferramenta de apoio móvel CommCare para os Sahiyas 
MobyApp 
CycleTel Family Advice e CycleTel Humsafar

www.africanstrategies4health.org/resources
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