A EXPERIÊNCIA NO
DESENVOLVIMENTO DA
BVS EM MOÇAMBIQUE
Por: Alfredo José
Ponto Focal do ePORTUGUESe
em Moçambique

Localização
Está localizado na costa oriental da África
Á
Austral.
Limites:
Norte: pela Zâmbia, Malawi e Tanzânia
Leste: pelo Canal de Moçambique e pelo
Oceano Índico.
Sul: pela África do Sul
Oeste : pela Suazilândia, Zimbabwe e Africa
do Sul.
Sul
Divisão administrativa: em 11 províncias
e 128 distritos e 43 municípios.
Á
Área:
799 380 km²
799.380
k ²

Indicadores Demográficos
População total: 20.226.296
20 226 296 habitantes
População Rural: 14.197.384 habitantes
P
População
l ã urbana:
b
6 028 912 habitantes
6.028.912
h bit t
Esperança de vida: 49.4 anos
Mortalidade infantil: 118 por cada mil nascidos vivos
PIB per capita: 475,7 USD e com crescimento anual de 6.7%.
Principal causa de morte: Malária com 29% e seguido de HIV/SIDA com 27%.
Taxa de analfabetismo: 54,4%
(Dados do INE em 2007).

Rede Sanitária em Moçambique
Hospitais Centrais: 03 hospitais (Nível quaternário)
Hospitais Especializados (Psiquiatricos): 02 hospitais (Nível quaternário)
H
Hospitais
it i Provinciais:
P i i i 07 hhospitais
it i (Ní
(Nívell tterciário)
iá i )
Hospitais Distritais: 08 hospitais (Nível secundário)
Hospitais Rurais: 28 hospitais (Nível secundário)
Hospitais Gerais: 05 hospitais (Nível secundário)
Centros de Saúde: 1859 centros (Nível primário).
Postos de Saúde: 362 postos (Nível primário)
(Dados do Inventário Nacional de infraestrutura de Saúde, Serviços e Recursos, 2007).

Historial
1982 – Criação da Revista Médica de Moçambique (como instrumento de divulgação
de informação em Saúde para todo o país).
1987 – Moçambique tornou-se
tornou se chapter da (AHILA) – Associação de Informação em
Saúde e Bibliotecas em África (AHILA), sempre na perspectiva de perceber
como procedia, em outros Países, o acesso a informação em Saúde.
1991 – Produção da Revista Trimestral Sobre Saúde (Newsletter)
1992 - Foi instituído o Sistema Nacional de Arquivos (SNA) com a criação do
Decreto 33/92,
33/92 onde os Ministérios são exigidos a organizar um pouco mais
seus arquivos e consequentemente a informação em Saúde no MISAU.
1993 – Criação de Base de Dados RDSM em formato ISIS instalada em todas as
bibliotecas de Saúde. (Esta base permitia a troca de informação entre bibliotecas
em offline).

Historial (Cont)
1994 – MISAU começa a enviar
i documentos
d
técnicos,
é i
relatórios
l ó i e outra literatura
li
cinzenta para o African Index Medicus como forma de dar acesso e visibilidade à
informação publicada em Moçambique para todos os africanos e encorajar essa
ppublicação
ç local.
2000 a 2004 - Instalação de bibliotecas em offline em distritos que tivessem um
computador com leitor de CDRom.
- Listagem de material em Português constante na Base de dados do
CD/INS/MISAU para constituir as Biblioteca Distritais e/ou das bibliotecas
Caixas Azuis em Português.
- Criação da Associação de Bibliotecas de Saúde em Moçambique (AIBSMO).
2005 – Participação no CRICS-7 em Salvador Bahia/Brasil. (Tomada de consciência
sobre o modelo a seguir para partilha de informação em Saúde de forma
democratizada).

Experiência no desenvolvimento da BVS em
Moçambique

REFLEXÃO

RECURSOS

ADVOCACIA

COLABORAÇÃO

Experiência no desenvolvimento da BVS em
Moçambique (Cont)
No âmbito da advocacia:
- Fazer a divulgação da Iniciativa ePORTUGUESe através do site do MISAU:
www.misau.gov.mz e do Portal do Governo: www.portaldogoverno.gov.mz/
- Sensibilizar os tomadores de decisão (Chefes dos programas até o expoente
máximo de tomada de decisão) no MISAU sobre a necessidade de instalação do
novo modelo de gestão de informação em Saúde no Serviço Nacional de Saúde.
- Mapear as Unidades Sanitárias com condições favoráveis para instalação da BVS.
N âmbito
No
â bit da
d colaboração
l b
ã
- Identificar as instituições dentro do MISAU e fora deste para uma parceria, sendo
o Ministério da Ciência e Tecnologia o mais importante.
- Sensibilizar as instituições para a colaboração.

Experiência do CD até a criação da BVS em
Moçambique (Cont)
No âmbito de Recursos:
- Identificar os recursos necessários para a instalação da BVS:
 Humanos: (3 Documentalistas e 01 Informático (não disponibilizado)).
 Materiais: ((Equipamento
q p
informático: 02 servidores,, 02 scanners,, 02
compuatdores, 01 ar condicionado e mobiliário de escritório).
 Financeiros: Candidatura ao apoio externo de AGFUND.

NOTA:
A BVS Moçambique vai funcionar dentro do Centro de Documentação do
INS/MISAU.

O que foi feito até hoje no âmbito da
BVS--Moçambique
BVS

- Capacitação
p
de 03 Técnicos no modelo da Biblioteca Virtual em Saúde, na
BIREME, Brasil - para desenvolver, manter e promover a capacitação de outros
técnicos do país no uso e na implantação da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no
País.
- Formalização da candidatura do Ministério da Saúde de Moçambique aos
fundos da AGFUND- organização parceira da OMS-Genebra para proporcionar
meios recursos.
- Criação da página BVS Moçambique, http://mocambique.eportuguese.org com
206 documentos de produção nacional.
- Aquisição de domains: www.eportuguese.org.mz e www.bvs.org.mz
- Constituição e formalização das instâncias da BVS Moçambique.
- Realização da 1ª Reunião da BVS Moçambique.
- Realização do Dia Aberto da BVS-Moçambique
BVS Moçambique
- Aquisição do equipamento informático e do frio.

O que foi feito até hoje no âmbito da
Biblioteca Caixa Azul
- Já foram recebidas e distribuidas 42 Bibliotecas Caixas Azuis pelo MISAU e
por ONG sediadas em Moçambique.
- Avaliação do conteúdo do material da Biblioteca Caixa Azul em Português pelos
Chefes dos Programas no MISAU.
- Capacitação
C
i ã de
d alguns
l
gestores das
d Bibliotecas
Bibli
Caixas
C i Azuis
A i .
- Monitoramento de algumas Bibliotecas Caixas Azuis nas províncias.
- Providenciado à nível das Instituições de Formação de Saúde um computador
com conexão à internet (banda larga) por um ano (pagamento por OMS– local).

Dificuldades
- Reduzido conhecimento, a vários níveis, sobre o novo modelo de ggestão de
informação em Saúde (BVS) e da Biblioteca Caixa Azul.
- Baixo comprometimento dos dirigentes do nível mais alto de decisão no
desenvolvimento da BVS como da BTL.
- Falta de cultura de trabalho em rede dos dirigentes e/ou profissionais de
Saúde.
- Falta de orientação clara dos dirigentes sobre a colocação das BTL no SNS.
- Limitação técnica dos profissionais de informática do MISAU no âmbito da
instalação técnica do equipamento informático da BVS.
- Ausência de envolvimento efectivo dos Comités em actividades que
promovam a BVS Moçambique.
- Falta de cultura de leitura em profissionais de Saúde.
- Falta de Política de gestão de informação e conhecimento no MISAU.

Perspectivas
- Garantir que a BVS Moçambique e BTL estejam em Hospitais.
- Garantir a visibilidade da BVS-Moçambique
ç
q e da BTL nos órgãos
g
de divulgação
g
((sites,
jornais, rádios e outros mídias).
- Assegurar que em todos os eventos do MISAU, a BVS-Moçambique e Bibliotecas Azuis
tenham espaço de divulgação.
- Transformar o Centro de Documentação (onde a BVS Moçambique está instalada) em
Biblioteca Nacional de Saúde Pública. Apoio da Fundação FIOCruz e APHL.
- Colher experiência do Egipto no uso e aproveitamento, expansão e desenvolvimento das
BTL.
BTL
- Realizar treinamento Nacional sobre BTL.
- Incentivar a instalação de estações BVS-Moçambique nas províncias e/ou distritos
com internet.
internet
- Incluir na programação dos eventos do MISAU, espaços de capacitação para o uso da
BVS-Moçambique.
- Incentivar o MISAU na criação de Política de Gestão de informação e conhecimento.
conhecimento
- Assegurar que até o final do ano a BVS-Moçambique esteja operando.

Conclusão
- Sentimos ter cumprido a primeira meta traçada em Salvador, Bahia
(2005) e em São Paulo (em 2007/9): Desenho da página BVS
Moçambique,
q
constituição das instâncias da BVS e aquisição
q
do
equipamento informático.
- Acreditamos continuar a trabalhar arduamente para que, até ao final do
ano 2010, possamos ter toda a tecnologia e instâncias da BVS
Moçambique a funcionar no MISAU e/ou pelo menos dentro dos
objectivos da BVS Moçambique, apesar das inúmeras dificuldades que
atravessamos
t
no dia
di a dia.
di
- Esperamos receber o acostumado apoio da BIREME para a transferência
de tecnologia,
tecnologia ainda este ano.
ano

“Uma
Uma profissão que não conhece suas próprias
correntes de pensamento se empobrece e dá a
impressão que somente sabe fazer o seu trabalho
pelo
l treinamento d
de fórmulas,
fó
l rotinas e
procedimentos padronizados...
((LEOPARDI, 1999))

OBRIGADO

