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Fig. 1. Mapa de Moçambique representando a população 
por província (dados de 2016)

Fig. 2. Rede de Hospitais (centrais e provinciais) em 
Moçambique, mostrando o número de centros de 
saúde por província (Fonte: Instituto Nacional de 
estatística - Mocambique em números, 2014). Existe 
agora um Hospital Central na Cidade de Quelimane. 

Fig. 3. Fontes de Financiamento do Sector Saúde segundo 
relatórios do UNICEF 2015. Foram usados valores do 
ProSaúde provenientes da CGE (2007, 2009, 2010, 
2011, 2012) e REO (2013, 2014). O câmbio usado 
foi de 30,00MZN por USD1$. (Fonte: relatório do 
Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, 2015).

Fig. 4. Despesas correntes e por instituição de saúde (Fonte: 
relatório do Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, 
2015). As despesas correntes e investimentos no 
sector saúde entre 2010 e 2014 são representados 
no gráfico à esquerda. No painel à direita mostram-
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segundo a UNICEF (relatório 2015) usando dados 
de LOE 2014; as proporções dos diferentes níveis 
de administração são representadas em cores 
diferentes: castanho (central), azul (provincial) e 
laranja (distrital).

Fig. 5. Distribuição de especialistas em cirurgia pelas 
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SUMÁRIO EXECUTIVO
A estratégia global de prevenção e controle de Doenças 
Não Transmissíveis (DNT) da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), prioriza quatro factores de risco (uso 
de tabaco, abuso de álcool, inactividade física e dieta 
desequilibrada) responsáveis por um grande número 
de doenças relacionadas com o desenvolvimento e 
urbanização, nomeadamente doenças cardiovasculares, 
doenças respiratórias, cancro e diabetes. Inclui ainda a nível 
global os traumatismos e distúrbios mentais, a na região 
africana a OMS incorporou infecções como factor de risco 
importante, e doenças comuns tais como anemia de células 
falciformes, valvulopatia reumática e linfomas infantis. 

Em Mocambique, o Programa Nacional de Controle 
de Doenças Não Transmissíveis fornece dados 
epidemiológicos incompletos sobre as Doenças Não 
Transmissíveis e Trauma (DNTT). O Instituto Nacional de 
Saúde, entidade com mandato para pesquisa em saúde e 
criação de evidência científica para tomada de decisões na 
área de saúde em Moçambique, definiu as DNT como uma 
prioridade, tendo criado os Programas de Determinantes de 
Doenças Crónicas e de Trauma, Saúde Mental e Violência, 
e incluiu na Agenda Nacional de Pesquisa actividades 
para promoção e disseminação de resultados de pesquisa 
nestas áreas. 

Aproveitando a constituição da Comissão The Lancet para 
Doenças Crónicas Associadas à Pobreza, um grupo de 
pesquisadores, académicos e especialistas nacionais com 
interesse para a prevenção, controle, pesquisa e vigilância 
de DNTT juntou-se e, ao longo de 12 meses procedeu a uma 
análise de situação destas doenças usando entrevistas com 
informadores–chave, publicações científicas, relatórios e 
outros documentos que constituem a base do presente 
relatório. Este relatório resume evidência científica gerada 
em Moçambique e também estimativas baseada em 
modelos matemáticos usados para a definição de politicas 
globais de saúde (sobretudo do Global Burden of Disease). 
O relatório descreve a epidemiologia de doenças crónicas 
- cardiovasculares, respiratórias, cancro, diabetes, anemia, 
saúde mental, trauma e violência - dando particular 
destaque ao papel da pobreza como determinantes de 
saúde. 

Segundo estimativas do Global Burden of Disease de 2015 
as DNT representam um terço da carga de doença em 

Moçambique e os raumatismos representam cerca de 
6%. Estes números representam um aumento de 18% em 
relação a 2010 e de 45% se compararmos com dados do 
ano de 2000. Traumatismos, doenças cardiovasculares, 
neoplasias, dist.rbios mentais, doenças respiratórias 
crónicas e abuso de substâncias são responsáveis por mais 
da metade do fardo de doença causado por DNT.

Mais de metade dos anos perdidos por incapacidade por 
DNT e mais de 75% daqueles resultantes de traumatismos 
ocorrem antes dos 40 anos de vida.

Em relação à diabetes houve um aumento de 2,6 vezes na 
prevalência (de 2,8% para 7,4%). Ocorreram em 2012 cerca 
de 22 mil novos casos de cancro e 17 mil mortes por cancro, 
tendo os cancros do colo do ùtero e da mama representado 
juntos cerca de 50% de todos os cancros da mulher.

Entre 2005 e 2015 houve uma tendência crescente da 
prevalência de hipertensão arterial em Moçambique de 
33% para 39% nas pessoas com idades compreendidas 
entre 25 e 64 anos.

Mais de 9 milhões de pessoas em Moçambique possuem 
alguma forma de transtorno mental ou abuso de 
substâncias, mais frequentemente cefaleia crónica, 
enxaqueca e transtorno depressivo maior

Estima-se em 3,7 milhões o número de traumatizados em 
2015, tendo resultado em mias de 19 mil mortes; um quarto 
dos traumatismos correspondeu a violência colectiva.

O relatório permite concluir que as DNTT são um 
problema de saúde pública que ameaça a sustentabilidade 
do sistema nacional de saúde em Moçambique, e 
compromete o alcance dos objectivos de desenvolvimento 
sustentável. Os factores de risco para doenças crónicas 
tem aumentado, afectam pessoas jovens resultando em 
elevada incapacidade e mortalidade precoce, e atingem de 
forma desproporcional os segmentos mais desfavorecidos 
da população moçambicana. Há necessidade de aumentar 
a disponibilidade, o acesso e a qualidade do diagnóstico e 
provisão de cuidados de saúde na área de doenças crónicas, 
sobretudo nas regiões distantes dos grandes centros 
urbanos, implementando estratégias de descentralização e 
integração na prestação de cuidados de saúde.
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1. INTRODUÇÃO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que 
doenças não transmissíveis – também designadas doenças 
crónicas - são alterações do estado de saúde que não se 
transmitem de pessoa para pessoa, ou por outras palavras, 
não são contagiosas. Assim, neste relatório são apenas 
consideradas as complicações crónicas - portanto não 
transmissíveis - de doenças infecciosas endémicas.

Dados Socio-Económicos e Demográficos 
Moçambique é um país com população distribuída de 
forma desigual pela três regiões do país. (Figura 1) A 
esperança média de vida é de 53 anos e cerca de 45% dos 
moçambicanos tem menos de 15 anos. Cerca de 30% dos 
habitantes de Moçambique vive em zonas urbanizadas. Em 
2015 o Rendimento Nacional Bruto per capita foi de $580 
USD. Usando a definição de pobreza do Banco Mundial - 
renda abaixo de US $1,90 por dia - 68,7% da população 
moçambicana estava em situação de pobreza em 2008. 

O Sistema Nacional de Saúde (SNS) cobre menos de metade 
da população total e a densidade de profissionais de saúde 
continua baixa: existem 0,04 médicos, 33 enfermeiros e 
0,07 camas hospitalares por cada 1.000 habitantes.  A taxa 
de mortalidade infantil é de cerca de 70 por 1.000 nascidos 
vivos. A taxa de mortalidade materna foi de 489 mortes 
maternas por cada 100.000 nados vivos em 2015, com 
uma redução apenas de 4,4% ao ano entre 2005 e 2015.
(Tabela 1) O Sistema de Informação para a Saúde (SIS) que 
capta mortes ocorridas nos hospitais através do registo de 
óbitos hospitalares (ROH) mostra que a infecção pelo Virus 

GAZA
1 442 094

MAPUTO PROVÍNCIA
1 782 380

SOFALA
2 099 152

NAMPULA
5 130 037

NIASSA
1 722 148

CABO DELGADO
1 923 264

TETE
2 618 913

INHAMBANE
1 523 635

ZAMBEZIA
4 922 651

MAPUTO CIDADE
1 257 453

MANICA
2 001 896

TOTAL
26 423 623

Figura 1. Mapa de Moçambique representando a população por 
província (dados de 2016)
Fonte dos dados: INE Anuário Estatístico, 2016

Tabela 1: Dados sócio-demograficos de Moçambique

TAMANHO 799,380 KM²

População 29 milhões 

GDP per capita 544.4 USD

% de pobres 34,6% (zona urbana) 87,7% (zona rural)

Nível de Alfabetizacao 59%

Indice de Desenvolvimento Humano 0.418 (2015)

Taxa de Mortalidade Infantil/1000 64 por 1000 nascimentos vivos

Mortalidade abaixo dos 5 anos 30 por 1000 nascimentos vivos

Taxa de Mortalidade Materna 489 por 100,000 nascimentos vivos

Razão Médico-Doente 12 médicos por 100,000 (zona urbana) e 2 (zona rural)
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da Imunodeficiencia Humana (que designaremos HIV), a 
Tuberculose e a Malária constituem as principais causas de 
morte. Contudo, estudos numa população representativa 
a nível nacional em 2005 e 2015 mostraram ocorrência 
elevada de factores de risco para doença crónica, e uma 
tendencia para aumento da hipertensão arterial e diabetes. 

Sistema Nacional de Saúde e Adesão a 
Políticas Globais 
Enquanto nas áreas urbanas unidades sanitárias de nível 
primário têm profissionais de saúde de nível médio e médicos 
de clínica geral, em zonas rurais a maior parte do cuidado 
para doenças crónicas é prestado em hospitais rurais. Existe 
uma fraca provisão de cuidados de saúde para DNT no 
Serviço Nacional de Saúde (SrNS) resultante da competição 
de prioridades com as doenças endémicas infecciosas, tais 
como malária, tuberculose, doenças diarreicas, parasitoses 
e síndroma de imunodeficiência adquirida (SIDA) num 
sistema deficitário em termos de recursos humanos, 
materiais e financeiros. A população é também servida 
por sistemas paralelos de provisão de cuidados de saúde, 
nomeadamente: medicina convencional privada, medicina 
tradicional, medicinas alternativas, agentes comunitários 
de saúde, agentes polivalentes elementares e parteiras 
tradicionais.

Rede Sanitária Pública: A rede sanitária pública em 
Moçambique é constituída por cerca de 1,252 unidades 
sanitárias (US). Em 2014 existiam 652 Posto de Saúde, 
435 Centros de Saúde, 27 Hospitais Rurais, 7 Hospitais 
Provinciais, 6 Hospitais Gerais, 3 Hospitais Centrais e 2 
Hospitais Especializados (de Psiquiatria). Assim, apenas 3% 

das unidades sanitárias são hospitais com capacidade de 
resolver problemas de saúde complexos. O rácio de uma US 
por cada cerca de 15,000 habitantes situa-se abaixo da meta 
do Plano de Acção para Redução da Pobreza Absoluta que 
indica o valor de 1 US para 10,000 habitantes.(Tabela 2). A 
Figura 2 mostra a cobertura de hospitais ao longo do país. 

Recursos Humanos: A extrema escassez de recursos 
humanos especializados, capazes de lidar com a crescente 
epidemia de DNT é um dos principais desafios que o 
Ministério da Saúde (MISAU). Segundo um relatório do 
Observatório de Recursos Humanos para a Saúde até 2013 
existiam no Serviço Nacional de Saúde (SrNS) cerca de 
25,000 profissionais de saúde na área técnica; os médicos 
representavam menos de 1% do pessoal técnico (1358; 
0.6%), e havia apenas 478 especialistas. A maioria das 
unidades sanitárias possui um número insuficiente de 
prestadores de cuidados de saúde com treino especializado 
no diagnóstico e manejo de DNT. Além disso, a infra-
estrutura é habitualmente inadequada incluindo laboratórios 
mal equipados e condições de arquivo inadequadas para 
seguimento de doentes crónicos. 

Prevenção e Controle de Doenças  
Não Transmissíveis
Desde 2006 o Governo de Moçambique definiu as DNT 
como uma das prioridades nos planos quinquenais, tendo-
as incluído na Declaração de Política Nacional de Saúde. 
Foram priorizadas Doenças Cardiovasculares, Diabetes, 
Doenças Respiratórias Crónicas (Asma), Cancro (Colo 
Uterino, Mama e Próstata) e Trauma. Foi criado o Programa 
Nacional de Controle de DNT na Direcção Nacional de Saúde 

Tabela 2: Distribuição de população, número de unidades sanitárias e de profissionais de saúde nas diversas províncias de Moçambique

PROVINCIA NÚMERO DE UNIDADES SANITARIAS NÚMERO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE  POPULAÇÃO

Maputo Cidade 37 2,349 1,257,453

Maputo Provincia 87 984 1,782,380

Gaza 122 1,116 1,442,094

Inhambane 125 1,742 1,523,635

Sofala 156 2,151 2,099,152

Manica 106 1,375 2.001,896

Tete 107 1,742 2,618,913

Zambezia 227 2,534 4,922,651

Nampula 211 2,660 5,130,037

Cabo Delgado 117 2,063 1,923,264

Niassa 152 1,189 1,722,148
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GAZA

MAPUTO 
PROVÍNCIA

SOFALA

NAMPULA

NIASSA CABO DELGADO

TETE

INHAMBANE

ZAMBEZIA

 9

 41

 35

 26

 10

 25

 9

 1

 2

 101

 149
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  185

  124

  110
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  75

  30

  160

MAPUTO CIDADE

MANICA QUELIMANE

NAMPULA

PEMBA

XAI XAI

INHAMBANE

BEIRA

TETE

LICHINGA

MAPUTOMATOLA

CHIMOIO

ZONA NORTE

ZONA CENTRO

ZONA SUL

 HOSPITAL CENTRAL

    HOSPITAL PROVINCIAL

    CENTRO DE SAÚDE

    POSTO DE SAÚDE

Figura 2. Distribuição de unidades sanitárias em Moçambique até 
o nível de centro de saúde. A figura mostra Hospitais (centrais e 
provinciais) em Moçambique, e centros de saúde por província 
(Fonte: Instituto Nacional de estatística- Mocambique em 
números, 2014.)
Actualmente existe um Hospital Central na Cidade de Quelimane. 

Pública, com pontos focais a nível provincial, mas ainda sem 
representação a nível distrital. 

O sistema de vigilância epidemiológica para DNTT está em 
fase de construção. Foi estabelecido o registo de Trauma 
no Hospital Central de Maputo (HCM) em 2000, e nos 
outros Hospitais Centrais em 2004. Seguiu-se a introdução 
de instrumentos de registo e notificação de casos de 
hipertensão e diabetes, mas não existe ainda recolha de 
dados de rotina para alimentar o SIS, nao havendo por isso 
informação sobre a carga de doença ou sobre custos. Para 
perceber o financiamento dedicado a estas doenças apenas 
se podem fazer inferências a partir de dados globais do 
sector saúde. 

Um Relatório de Avaliação Financeira do Sector da Saúde 
(Tabela 3) mostrou que em 2011 Moçambique apresentava 
indicadores de financiamento da saúde abaixo da média 
da Africa Subsahariana. As Contas Nacionais de Saúde 
entre 2004 e 2006 indicavam como principais fontes 
de financiamento do sector de saúde (a) parceiros de 
cooperação, com aproximadamente 57%; (b) rendimento 
do governo (Orçamento de Estado - OGE), com 29%; e (c) 
pagamentos directos por domicílio, com 13%. Apesar da 
despesa per capita em saúde ter tido tendência crescente de 
14 USD em 2004, 19 USD em 2005 e 21 USD em 2006, estava 
ainda abaixo dos US $34 per capita por ano recomendados 
pela Comissão de Macroeconomia e Saúde, como mínimo 
para a prestação dos cuidados básicos essenciais nos países 
em desenvolvimento. (Figura 3)

Em 2014 cerca de 11% do orçamento era investido nos 
hospitais centrais (8% no HCM e 3% nos dois outros hospitais 
existentes – Hospital Central da Beira e Hospital Central de 
Nampula), 4% nos Hospitais Provinciais e 2% nos Hospitais 
Gerais (Figura 4), o que sugere valores baixos investidos no 
tratamento de DNT e com maior compelxidade. 

Por sua vez, o sistema de financiamento para a saúde 
através de empresas locais e os sistemas de seguros de 
saúde alimenta sobretudo o sector privado. 

Segundo um relatório do Observatório de Recursos Humanos para a 
Saúde até 2013 existiam no Serviço Nacional de Saúde (SrNS) cerca de 
25,000 profissionais de saúde na área técnica; os médicos representavam 
menos de 1% do pessoal técnico (1358; 0.6%), e havia apenas 478 
especialistas.
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Figura 3. Fontes de Financiamento do Sector Saúde segundo relatórios do UNICEF 2015. Foram usados valores do ProSaúde 
provenientes da CGE (2007, 2009, 2010, 2011, 2012) e REO (2013, 2014). O cambio usado foi de 30,00MZN por USD1$. (Fonte relatório 
do Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, 2015).
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Figura 4. Despesas correntes e por instituição de saúde (fonte relatório do Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, 2015). As despesas 
correntes e investimentos no sector saúde entre 2010 e 2014 são representados no gráfico à esquerda. No painel à direita mostram-
se as despesas pro instituição de saúde em 2014 segundo a UNICEF (relatório 2015) usando dados de LOE 2014; as proporções dos 
diferentes níveis de administração são representadas em cores diferentes: castanho (central), azul (provincial) e laranja (distrital).
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Diagnóstico e Tratamento de Doenças 
Crónicas Não Transmissíveis 
Moçambique enfrenta uma marcada escassez de 
profissionais de saúde, tal como espelha a distribuição 
de cirurgiões pelo país. (Figura 5) Para aumentar o 
acesso ao diagnóstico e tratamento das DNT, o MISAU 
apostou na transferência de competências médicas para 
outros profissionais de saúde. Através das suas próprias 
instituições de treino formou Agentes (curso de 18 
meses com nível primário completo como requisito de 
entrada) e Técnicos (curso de 3 anos com nível secundário 
intermédio como requisito de entrada) nas áreas de 
prestação de consultas, laboratório, farmácia, radiologia, 
etc. Actualmente, o Instituto Superior de Ciências de 
Saúde forma também quadros de nível superior nestas 
áreas, nomeademente em enfermagem, laboratório, 
patologia e cirurgia. Adicionalmente, especialistas 
estrangeiros trabalham no SNS ao abrigo de acordos 
entre Moçambique e os seus países de origem desde 
a independência em 1975; inicialmente provenientes 
de Cuba, Rússia, Alemanha, mais recentemente têm 
também vindo da China, Coreia do Norte e Vietname. 
Moçambique teve um crescimento significativo de 
recursos humanos para a saúde entre 2006 e 2015: .o 
número em 2006 era de 25.683 e cresceu para 47.833 
em 2015, representando um aumento de 86%. Deste 
modo, o défice de técnicos de saúde reduziu entre 
2007 e 2015. No final de 2015, Moçambique contava 
com 25.779 técnicos de saúde, resultando num rácio 
de 100,2 técnicos por 100 mil habitantes, acima do 
rácio de 69,2 registado no final de 2007. Os rácios por 
100 mil habitantes melhoraram bastante com relação a 
médicos (4,0 para 7,7), enfermeiros (22,3 para 27) e ESMI 
(34,2 para 48,31). 
O país continua, no entanto, a estar entre os países 
do Mundo com os piores rácios de técnicos de saúde 
por 100 mil habitantes: em Moçambique o rácio de 
Enfermeiros e ESMI por 100 mil habitantes é de 46,8, 
bastante abaixo de países como o Quénia (86,3), 
Zimbabwe (133,5), África do Sul (511,4) ou Brasil (760,1). 
Cerca de 26% dos médicos actuando no Serviço 
Nacional de Saúde são estrangeiros, significando uma 
continuada dependência de especialistas estrangeiros.

Figura 5. Distribuição de especialistas em cirurgia pelas diferentes 
províncias de Moçambique (dados do Programa Nacional de 
Cirurgia) 

GAZA

MAPUTO PROVÍNCIA

SOFALA

NAMPULA

NIASSA CABO DELGADO

TETE

INHAMBANE

ZAMBEZIA

MAPUTO CIDADE

MANICA

ZONA NORTE

ZONA CENTRO

ZONA SUL

1011

11

30

20

17

19
4

5

7

75

Número de Cirurgiões por província
Fonte: Dados Dr. Matchecane Cossa, 2015



Doenças Crónicas e Não Transmissíveis em Moçambique

011

País Despesas 
total com a 

saúde, em % 
do PIB

Despesa 
do Governo 
do total de 

despesas 
com a  
saúde

Despesa 
privada do 

total de 
despesas 

com a  
saúde

Despesa do 
Governo na 

saúde em % 
do total de 

despesa do 
Governo

Despesas 
externas em 

% do total 
de despesas 

com a  
saúde

Despesas na 
Segurança 

Social em % 
do total de 

despesas 
do Governo 

com a saúde

Despesas 
directas 

das famílias 
em % da 
despesa 

privada com 
a saúde

Contribuições 
a seguros 

como % 
de despesa 

privada  
com a saúde

R.D. Congo 2 23.9 76.1 1.7 118.8 0 0.3 0.2

Madagáscar 4.1 67.1 32.9 15.1 28.3 0 67.8 15.1

Quénia 4.3 33.8 66.2 5.4 36.1 11.8 77.4 8.8

Angola 4.6 89 11 8.4 2.7 0 100 0

Tanzânia 5.1 73.6 26.4 18.1 56.5 3.3 65.1 14.5

Namíbia 5.9 66.6 33.4 12.1 14.9 2.6 17.8 61

Zâmbia 6.1 59.5 40.5 15.7 39.1 0 67.2 3.7

Malawi 6.2 58 42 12.1 99.1 0 28.5 14.5

Moçambique 6.2 75.5 24.5 14.2 65.7 0.3 43.6 1.5

Suazilândia 6.3 63.3 36.7 9.3 12.2 0 42.3 18.9

Lesoto 8.2 68.2 31.8 8.2 30.4 0 68.9 0

Uganda 8.2 19 81 11.6 20.9 0 65.4 0.1

África do Sul 8.5 40.1 59.9 9.3 1.9 2.9 29.6 66.1

Ruanda 9 43.2 56.8 16.8 53.2 4.6 44.4 10.2

Botswana 10.3 80 20 16.7 18.8 0 34 6.5

Burundi 13.1 46 54 11.8 45.2 15.9 66.1 0.2

Média 6.8 56.7 43.3 11.7 40.2 2.6 51.2 13.8

Tabela 3: Indicadores comparativas de financiamento da saúde na África Subsahariana em  2009 
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Neste relatório foram definidas como doenças crónicas 
(não transmissíveis) todas aquelas que resultam em lesão 
permanente ou persistente, não sendo transmitidas 
entre pessoas, incluindo sequelas crónicas de doenças 
transmissíveis. Foi constituída em Mocambique uma réplica 
da “Comissão Global da revista The Lancet para Redefinição 
da Estratégia de Controle de DNT”, cujo enfoque é o bilião 
de pessoas mais pobres do mundo. Este grupo composto 
por especialistas moçambicanos nas áreas de medicina, 
demografia, estatística, economia, planificação, agricultura, 
educação e desenvolvimento humano, elaborou o relatório 
e será aqui designado Grupo NCDI Moçambique. 

2.1. Fontes de Informação
Entrevistas a Informantes-Chave e Especialistas: Foram 
entrevistados especialistas trabalhando em DNT nos 
hospitais de referência ou organizações não governamentais, 
sobretudo em populações vulneráveis.Constituiram ainda 
fontes de informação para este relatório decisores políticos, 
académicos, organizações não governamentais, associações 
de pacientes e organizações da sociedade civil diversas. 
Carga Global de Doença (CGD): Foram analisados dados 
de relatórios do Global Burden of Disease de 2015, que usa 
modelos matemáticos para a estimar a carga de doença 
nos vários países, como parte do trabalho da Comissão do 
Lancet para Doenças Não Transmissíveis e Traumatismos 
associados a pobreza. 
Relatorios Nacionais: Foram consultados relatórios nacionais 
de Mortalidade Hospitalar, Registos de Cancro do Maputo 
(de base hospitalar, Hospital Central de Maputo) e da Cidade 
da Beira (de base comunitária), bem como relatórios anuais 
do MISAU, de estudos de prevalência de factores de risco 
(STEPS), do Inquérito Nacional de Malária e Sindroma de 
Imunodeficiência Adquirida (IMASIDA), e de Inquéritos 
Demográficos de Saúde.
Oficinas de Trabalho: Foram usados relatórios de oficinas 
de trabalho com profissionais de saúde envolvidos na 
prestação de cuidados em doenças crónicas nas regiões Sul 
(2013, 2014, 2015) e Centro e Norte (2015), nas quais foram 

2. METODOLOGIA
identificados barreiras e facilitadores para implementação 
do Programa Nacional de Controle de DNT.

Revisão Bibliográfica: Foi feita pesquisa no PubMed para 
estudos sobre DNT em Moçambique publicados ao longo de 
10 anos (Julho/2006 a Julho/2016). A estratégia de pesquisa 
incluiu os termos representativos de “doenças crónicas” ou 
“doenças não transmissíveis” combinados com a palavra 
“Moçambique”. Para categorias com poucos resultados no 
PubMed foi feita adicionalmente pesquisa no Google Scholar. 
Foram onsiderados estudos com algum dos seguintes 
critérios: dados de prevalência, risco ou mortalidade por 
DNT, descrição de distribuição dos tipos de DNT em 
admissões ou mortes intra-hospitalares; intervenções 
ou modelos de prestação de serviços para DNT. Foi dada 
preferência a estudos com resultados estratificados por 
classe socioeconómica, nível de pobreza ou localização rural.

2.2. Definição de Pobreza
Tendo em vista os objectivos de desenvolvimento 
sustentável foi dada grande relevância à análise dos 
determinantes sócio-economicos. O nível de pobreza foi 
determinado usando o İndice de Pobreza Multidimensional 
(IPM), que usa três dimensões e dez indicadores.(Figura 6) 

Uma pessoa tem “probreza multidimensional” quando está 
privada de pelo menos um terço dos indicadores, enquanto 
para determinar a população que é multidimensionalmente 
pobre se usa a incidência de pobreza ou proporção de pessoas 
pobres (H). A intensidade de pobreza (A) é determinada pela 
proporção média de indicadores com mau resultado. O IPM 
calcula-se multiplicando a incidência da pobreza pela sua 
intensidade média (IPM = H x A). Este índice reflete tanto 
a participação das pessoas na pobreza quanto o grau de 
deprivação a que elas estão sujeitas. Se uma pessoa é privada 
de 20,0 - 33,3% dos indicadores ponderados, é considerada 
“Vulnerável à Pobreza”; se estiver privada em 50% ou mais, 
será identificada como estando em “Pobreza Extrema”. Os 
agregados familiares privados de pelo menos um terço dos 
indicadores são identificados como “Destituídos”.

Figura 6: Indice de Pobreza Multidimensional
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3. RESULTADOS
Dados Socio-Económicos e Demográficos 
Usando como base a população moçambicana de 2011 
mais de 17 milhões de pessoas (69,6% da população total 
em Moçambique) pertenciam ao bilião mais pobre do 
planeta: 2.7 milhões de pessoas (34.6%) da população 
urbana moçambicana e 15.1 milhões (87.7%) da população 
rural, testemunhando um marcado gradiente de pobreza 
entre áreas urbanas e rurais. (Tabela 4) A província 
da Zambézia é a que tem maior percentagem da sua 
população com pobreza multimensional (92.1%) (Tabela 5). 
A Figura 7 mostra a distribuição dos mais pobres pelas onze 
províncias de Moçambique, revelando grande disparidade 
na prevalência de pobreza no país.

Estimativas dos Estudos de Carga Geral de 
Doença (Global Burden of Disease): Segundo 
dados da CGD de 2015 as DNT representam um terço da 
carga de doença em Moçambique, com os traumatismos 
correspondendo a 6%. Estes números representam um 
aumento de 18% desde em relação a 2010 e de 45% se 
compararmos com dados do ano de 2000. Traumatismos, 
doenças cardiovasculares, neoplasias, distúrbios mentais, 
doenças respiratórias crónicas e abuso de substâncias 
são responsáveis por mais da metade do fardo de doença 
causado por DNT (Figura 8). De notar que menos de 40% 
dos “anos de vida ajustados por incapacidade” (disability-
adjusted life years, DALY) resultam de DNT alvo da 

Usando como base a população moçambicana de 2011 mais de 17 milhões 
de pessoas (69,6% da população total em Moçambique) pertenciam ao bilião 
mais pobre do planeta: 2.7 milhões de pessoas (34.6%) da população urbana 
moçambicana e 15.1 milhões (87.7%) da população rural, testemunhando 
um marcado gradiente de pobreza entre áreas urbanas e rurais.

Tabela 4. Dados gerais do IPM usando dados do IDS 2011

Pesquisa Ano

Índice de pobreza 
Multidimensional

(IPM = H × A)

Percentual de 
pobres Pessoas (H)

(K = 33,3%)

Intensidade média 
Do outro lado do 

Pobre (A)

Percentagem da população:
Desigualdade 

Entre o MPI 
Pobre

Vulnerável a 
Pobreza

(K = 20%-33,3%)

Em Pobreza 
grave

(K=50%) Destituído

DHS 2011 0,389 69,6% 55,9% 15,7% 45,0% 36,8% 0,225

Tabela 5. Distribução da população moçambicana pertencente ao bilião mais pobre do mundo

PROVÍNCIAS PROPORÇÃO DE POPULAÇÃO  
DENTRE O BILIÃO DE MAIS POBRES NUMERO DE PESSOAS NO BILIÃO DE MAIS POBRES

Cabo Delgado 90.7% 1,805,900

Gaza 58% 809,200

Inhambane 61.8% 916,800

Manica 59.8% 988,00

Maputo Cidade 4.3% 55,300

Maputo Província 22.8% 387,500

Nampula 78.1% 3,025,200

Niassa 80.7% 1,197,600

Sofala 71.0% 1,649,00

Tete 83.3% 2,595,200

Zambézia 92.1% 4,346,400

Total 71.1% 17,776,200
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Segundo dados da CGD de 2015 as DNT 
representam um terço da carga de doença 
em Moçambique, com os traumatismos 
correspondendo a 6%. Estes números 
representam um aumento de 18% desde em 
relação a 2010 e de 45% se compararmos com 
dados do ano de 2000.

IPM
MOÇAMBIQUE

Figura 7: Distribuição de Indice de Pobreza Multidimensional pelas províncias de Moçambique
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estratégia global de prevenção e controle (doenças 
cardiovasculares, diabetes, câncer cancro e doenças 
respiratórias crónicas). (Figura 9)

Mais de metade dos DALY por DNT e mais de 75% 
daquelas resultantes de traumatismos ocorrem antes 
dos 40 anos, resultando num grande fardo de anos de 
vida perdidos por incapacidade (years lost to disability, 
YLD). As DNT resultam em mais anos de vida perdidos 
(years of life lost, YLL) em grupos etários mais jovens.  A 
Figura 10 mostra o peso de cada um dos grandes grupos 
de DNT nos DALYs em cada grupo etário. Em comparação 
com as mortes por DNT que ocorrem maioritáriamente 
em indivíduos com idade igual ou superior a 50 anos, 
o número de mortes por traumatismos que ocorrem a 
cada ano é quase semelhante em todas as faixas etárias.
(Figura 11)
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Mocambique, segundo estudo de Carga 
global de Doença, 2015
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Figura 9: DALYs por DNT em Moçambique de acordo com o Global Burden of Disease 2015

DALYs devidos a DNTs, Mozambique, 2015

Figura 10: DALY’s por grupo etário e por grupo de doenças
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Publicações em Revistas Indexadas: A pesquisa 
no PubMed para estudos publicados em 10 anos sobre DNT 
em Moçambique resultou em 308 artigos; cerca de 25% 
referentes a estudos em diabetes, condições urogenitais, 
hematológicas ou endócrinas; 19% em doenças 
cardiovasculares. (Tabela 6) Sessenta e seis estudos (cerca 
de 21%) foram considerados relevantes com base nos 
objetivos de revisão; destes, 23 relataram achados sobre 
as associações entre DNT e fatores socioeconómicos, e 
maior parte eram estudos de base hospitalar, sobretudo 
na Província e Cidade de Maputo. Alguns estudos de 
base comunitária produziram estimativas de prevalência 
de factores e doenças de risco específicos na população, 
com boa representatividade de todas as províncias de 
Moçambique.  

Hipertensão Arterial: Estudos usando a metodologia 
da OMS (WHO stepwise approach) em 2005 e 2015 
mostram uma tendência crescente da prevalência de 
hipertensão arterial em Moçambique de 33% para 39% 
nas pessoas com idades compreendidas entre 25 e 64 
anos. A prevalência da hipertensão arterial foi menor entre 
indivíduos que tinham completado a educação primária 
quando comparados com aqueles sem instrução (23% 
vs. 38%), e não foi encontrada diferença na prevalência 
de tratamento entre áreas urbanas e rurais. A análise da 
cascata de despiste, diagnóstico, tratamento e controle 
da hipertensão arterial mostrou que apenas 16% dos 
indivíduos hipertensos tinham conhecimento prévio de 
sua doença e sómente 7% dos individuos estavam em 
tratamento farmacológico.(Figura 12) 

Estudos usando a metodologia da OMS (WHO stepwise approach) em 2005 e 
2015 mostram uma tendência crescente da prevalência de hipertensão arterial 
em Moçambique de 33% para 39% nas pessoas com idades compreendidas 
entre 25 e 64 anos. 
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Tabela 6. Sumário de publicações sobre DNT em Moçambique (PUBMED) 

CATEGORIA DNT 
ARTIGOS QUE ESTIVERAM 
DENTRO DO CRITÉRIO DE 

PESQUISA (N)

 ESTUDOS 
RELEVANTES  

(N, %)

TEVE DADOS DO ESTADO  
SOCIO-ECONOMICOS  

(N, %)

Condições crónicas respiratórias 5 3 (0.6) 0 (0.0)

Cirrose e outras condicoes do figado 5 0 (0.0) 0 (0.0)

Doenças cardiovasculares 51 14 (0.3) 5 (0.4)

Diabetes, sangue, urogenital, endócrino 70 14 (0.2) 8 (0.6)

Doenças digestivas 30 0 (0.0) 0 (0.0)

Lesões 25 6 (0.0) 4 (0.7)

Saúde mental e abuso de substâncias 18 5 (0.2) 2 (0.4)

Distúrbios músculo-esqueléticos 4 1 (0.3) 0 (0.0)

Neoplasias 32 9 (0.3) 1 (0.1)

Problemas neurológicos 42 10 (0.3) 2 (0.2)

Outras DNT 26 4 (0.2) 1 (0.3)

Total 308 66 (0.3) 23 (0.3)

* Estudos classificados como relevantes se tivesses dados de prevalência, mortalidade ou distribuição de casos ou o diagnóstico nas admissões/óbitos 
em hospital ou clínica, ou relatórios de intervenção/tratamento

** Estudos classificados como tendo dados sobre estado sócio economico se tivessem dados de prevalência, incidência, diagnóstico ou mortalidade e 
um dos seguintes indicadores: educação, renda, riqueza/ativos/condições de vida, ocupação, localização específica, localização geográfica ou indicadores 
de pobreza multidimensional

Figura 12. Cascata de despiste, diagnostico, tratamento de controle da hipertensão arterial segundo dados do estudo STEPS 2015.
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CONTROLADO 39.9% (95% CI: 28.2 TO 51.5)
ENTRE OS TRATADOS 3.1% (95% CI:1.8 TO 4.3)

ENTRE OS HIPERTENSOS
“150 MIL MOÇAMBICANOS”
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Diabetes Mellitus: Entre 2005 e 2015 houve um 
aumento de 2,6 vezes na prevalência de diabetes em 
Moçambique (de 2,8% a 7,4%). A maior prevalência foi 
observada na província de Gaza e Inhambane (16,3% e 
20,2%, respectivamente), enquanto as proporções mais 
baixas foram encontradas nas províncias de Tete, Sofala e 
Niassa (todas abaixo de 3%). A prevalência de diabetes foi 
maior em indivíduos com educação primária em relação 
aqueles com educação secundária (8,4% vs. 7,8%), sendo 
os homens mais afectados que as mulheres (9,5% vs. 
6,0%).

Doenças cardiovasculares (DCV): Usando os 
modelos da CGD em 2015, cerca de 1,4 milhão de pessoas 
sofrem de DCV em Moçambique. A cardiopatia reumática 
seria a condição mais frequente (14% dos casos), a doença 
cardíaca isquémica foi a segunda condição cardiovascular 
mais prevalente, sobretudo em indivíduos com idade igual 
ou superior a 45 anos. Outras causas importantes de morte 
por DCV identificadas pelo modelo CGD são o acidente 
vascular cerebral (AVC) e a cardiopatia hipertensiva. 
Estudos hospitalares realizados em Moçambique mostram 
mortalidade por cardiopatia reumática e cardiomiopatias 
muito acima da causada por cardiopatia isquémica, e 
indicam que a insuficiência cardíaca aguda e AVC sao 
causas importante de admissão hospitalar e incapacidade.

As DCV negligenciadas são também frequentes em 
Moçambique, como é o caso das miocardiopatias que 
afectam população jovem; em 2007 foi encontrada 
prevalência elevada de fibrose endomiocárdica em meio 
rural. 

Anemia: O inquérito demográfico e de saúde de 2016 
revelou prevalência elevada de anemia (63,8%) em crianças 
até 5 anos. Mais de 75% das crianças na província de Cabo 
Delgado e Zambézia são anémicas. A CGD que estima a 
presença de anemia por deficiência de ferro em 66% dos 
lactantes e 43% das crianças de 1 a 5 anos em Moçambique, 
resultante de parasitoses e/ou hemólise resultante de 
malária.

Doenças respiratórias crónicas: 
Um estudo realizado há alguns anos mostrou que cerca de 
13% das crianças dos 6 aos 14 anos na Província de Maputo 
eram asmáticas e 23% tinham rinoconjuntivite alérgica ou 
eczema; 4% tinham todas as três condições atópicas em 
conjunto; a rinite foi mais frequente e grave em ambientes 
urbanos, enquanto o eczema foi significativamente mais 
recorrente nas áreas sub-urbanas e semi-rurais. A OMS 
estima que a prevalência de DPOC em Moçambique seja 
inferior a 1%, mas em 2015 causou mais mortes do que a 
asma. 

Cancro: O Globocan estima que ocorreram em 2012 
em Moçambique 22.014 novos casos de cancro e 17.017 
mortes por cancro. Os cancros do colo do útero e da mama 
representaram juntos cerca de 50% de todos os cancros 
da mulher, enquanto nos homens o cancro mais frequente 
foi o sarcoma de Kaposi (33%). O cancro foi responsável 
por cerca de 1% das mortes estimadas para o período 
2007-2008 em Moçambique e as neoplasias foram a quinta 
causa de óbito hospitalar, representando 4,7 % das mortes 
intra-hospitalares no país de 2009 a 2011. Um estudo 
realizado com base em casos diagnosticados no Serviço de 
Anatomia Patológica do Hospital Central de Maputo (SAP-
HCM) de 1991-2008 indica que para Maputo, os cancros 
mais frequentes foram nos homens o cancro da próstata, 
o sarcoma de Kaposi e o cancro de fígado e nas mulheres, 
o cancro colo do útero, o cancro da mama e sarcoma de 
Kaposi. Seis porcento dos cancros ocorreram nas crianças 
entre os 0 e 14 anos. No hospital de referencia (Hospital 
Central de Maputo) as principais causas de cancro sólido 
em pacientes pediátricos são linfoma de Burkitt, tumores 
de osso malignos e rabdomiossarcomas representando 
25%, 12% e 10% dos casos, respectivamente.  

Saúde mental: Mais de 9 milhões de pessoas em 
Moçambique possuem alguma forma de transtorno mental 
ou abuso de substâncias, mais frequentemente cefaleia 
crónica, enxaqueca e transtorno depressivo maior. Um 
estudo na província de Sofala mostrou que epilepsia, 
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esquizofrenia e condições relacionadas ao estresse 
correspondem a 49%, 22% e 9% dos casos assistidos em 
ambulatório em unidades sanitárias. A alta prevalência 
de epilepsia em áreas rurais pode ser causada por 
cisticercose endêmica em algumas zonas de Moçambique. 
Distúrbios convulsivos, psicoses e atraso mental foram 
mais prevalentes nas zonas rurais em relação a ambientes 
urbanos. Em contraste, psicose orgânica, uso de drogas, 
esquizofrenia e transtornos do humor são mais prevalentes 
em áreas urbanas.

Traumatismos e Violência: Estima-se em 3,7 
milhões o número de traumatizados em 2015 em 
Moçambique, tendo resultado em 19,312 mortes. Um 
quarto dos traumatismos correspondeu a violência 
colectiva. Cerca de 6% das mortes não-naturais no Hospital 
Central de Maputo foram causadas por arma de fogo, 
sobretudo em homens com 20 a 39 anos;  os acidentes de 
viação foram responsáveis por apenas 2% (N=96,973) de 
todos os traumatismos, mas representavam mais de um 
quarto (N=5,353) das mortes no país e 44% das mortes 
por trauma na cidade de Maputo; as outras causas comuns 
de mortes por trauma são por feridas por arma de fogo e 
queimaduras. A maioria das mortes ocorreu em homens 
(proporção de 3:1) e no grupo etário dos 20 aos 29 anos. O 
consumo de álcool esteve ligado a um terço dos acidentes 
rodoviários, 39% dos casos de violência física e um quarto 
das quedas.
O trauma foi causa de 12% dos internamentos pediátricos 
em três hospitais públicos de referência na cidade de 
Maputo; quedas, queimaduras e acidentes de viação 
corresponderam a 41%, 20% e 14% das admissões 
hospitalares, respectivamente. 

Registo Hospitalar Integrado Simplificado: A testagem de 
um modelo simplificado de registo hospitalar de DNT alvo 
da estratégia global de prevenção e controle entre Fevereiro 
de 2014 e Janeiro de 2015, no serviço de urgência de um 
hospital urbano de referencia primária, mostrou que 18862 
pacientes (21% dos assistidos num ano) apresentavam pelo 
menos uma DNT. Destes, 12439 pacientes apresentaram-se 
com traumatismos (2/3 das DNT registadas, 14% de todas 
admissões). Dos 6423 pacientes com DNT não traumática 
37% apresentava hipertensão arterial, 1495 (23%) tinha 
asma aguda e 1195 (19%) apresentou disturbios mentais.  

Registo de Trauma Hospitalar: A Direcção Nacional de 
Assistencia Médica e o INS testaram um sistema de resgisto 
de trauma nos serviços de emergência de hospitas de 
referencia da Cidade de Maputo e Matola, tendo analisado 
15.103 pacientes admitidos no período em 12 meses. 
Houve predomínio de doentes do sexo masculino (9363; 
62%) na sua maioria entre 20-29 anos de idade (27%). A 
maior parte dos doentes chegou ao hospital usando veículo 
privado (37%); apenas 5% chegou de ambulância. Os 
mecanismos mais frequentes de lesão foram queda (4530; 
30%), agressão física (3323; 22%) e colisão envolvendo 
veículos automóveis (2870; 19%) - sobretudo carros (73%), 
mas também motociclos (6%) e bicicletas (1%). Em 75% 
dos casos a lesão foi não intencional; trauma intencional 
ou por agressão foi encontrado em 18% dos casos e auto-
infligido em 2%, não havendo informação em 5% dos 
registos. Dos registos com dados sobre o local do trauma 
(69%) verificou-se que 39% ocorreram no domicilio, 13% 
em transporte público e 10% no local de trabalho. A maioria 
dos pacientes traumatizados (95%) foi tratada nos serviços 
de urgência e teve alta. 



Grupo “Non Communicable Diseases and Injury of Poverty, Moçambique”
Instituto Nacional de Saúde - Programa de Determinantes de Doenças Crónicas

020

4. ACESSO A INTERVENÇÕES
Logo após a independência de Moçambique, o país 
adoptou a política de cuidados de saúde primários gratuitos 
para todos, incluindo a medicina preventiva, bem como 
actividades para abordar doenças infecciosas endémicas e 
reduzir a mortalidade materno-infantil. A crise sócio-política 
vivida poucos anos depois impediu a consolidação do SNS 
e o apoio internacional priorizou as doenças endémicas 
preveníveis através de programas verticais, o que contribuiu 
ainda mais para o fraco desenvolvimento do sector de 
prestação de cuidados de saúde para doenças crónicas. 
Assim, o mapeamento de intervenções disponíveis 
no SrNS permite identificar áreas críticas nas várias 
especialidades médicas. Neste relatório usamos alguns 
exemplos de cirurgia, oncologia, hematologia e nefrologia 
para exemplificar a fraca disponibilidade de alguns serviços 
e realçar inequidades no acesso aos mesmos.

Acesso a Cirurgia
Quando Moçambique se tornou independente em 
1975 tinha uma população de cerca de 15 milhões de 
habitantes e apenas 65 médicos - dos quais 12 cirurgiões, 
8 obstetras-ginecologistas, 3 ortopedistas e 4 anestesistas 
- fortemente concentrados na cidade de Maputo. Ocorria 
elevada mortalidade associada a situações de fácil manejo, 
como complicações do parto, trauma, infecções, fracturas 
simples, apendicite, hérnias complicadas ou queimaduras 
extensas. Em resposta a esta situação o MISAU iniciou 
uma estratégia de transferência de competências, usando 
profissionais de saúde não médicos para garantir actividade 
clinica  em áreas rurais e em condições de emergência. 
Técnicas cirúrgicas foram ensinadas a enfermeiros gerais 
com experiência profissional em áreas rurais, através 
de cursos intensivos de 3 anos com módulos práticos 
organizados por cirurgiões gerais, obstetras e cirurgiões 
ortopédicos, com enfoque na cirurgia de emergência, 
complicações do parto e trauma. Estes profissionais não 
médicos foram treinados para trabalhar em Hospitais 
Rurais/Distritais. Seguindo a mesma filosofia foram 
treinados Técnicos de Anestesiologia e Enfermeiras 
Instrumentistas, e estabelecido um programa para equipar 
e reabilitar as salas de operações de hospitais de segundo 
nível (rurais). Usando este modelo o país formou vários 

profissionais de saúde, tendo actualmente no activo cerca 
de 180 Técnicos de Cirurgia, mais de 300 enfermeiros de 
salas de operações e cerca de 250 técnicos de anestesia, 
colocados em quase todos os hospitais do país. (Figura 
13) O acesso aos cuidados cirúrgicos básicos foi assim 
parcialmente assegurado, tendo a OMS reconhecido esta 
estratégia transitória como uma forma inovadora para 
enfrentar a falta de cirurgiões treinados em países em 
desenvolvimento.  

A cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, altamente 
exigente em termos técnicos e materiais,  foi introduzida 
em 2001, sendo realizada pelo Instituto do Coração (ICOR) e 
pelo Hospital Central de Maputo, ambos situados na cidade 
de Maputo, e por isso de difícil acesso para mais de 85% 
da população nacional. O número de cirurgias cardíacas 
realizadas anualmente por estas duas unidades (localizadas 
muito próximas uma da outra) não atinge as duas centenas, 
indicando claramente deficiente disponibilidade e acesso a 
estas intervenções por parte da população.

Registos de Cancro em Moçambique 
Sendo o cancro um problema de saúde pública em 
Moçambique, com altas taxas de morbilidade e mortalidade, 
o Programa Nacional de Controle do Cancro no Ministério 
da Saúde priorizou o estabelecimento de um sistema de 
informação e vigilância do cancro no País. Nesse contexto 
existe um registo oncológico populacional na cidade da 
Beira que mostrou que em 2011 o sarcoma de Kaposi e o 
cancro cervical foram os mais incidentes, respectivamente, 
em homens e mulheres. O registo oncológico hospitalar 
no HCM (RO-HCM), mostra que nos anos 2015-2016 os 
cancros mais freqüentes nos homens foram sarcoma de 
Kaposi (29%), o cancro de próstata (16%) e o cancro de 
fígado (14%), enquanto nas mulheres foram cancro de colo 
do útero (32%), o sarcoma de Kaposi (13%) e o cancro de 
mama (11%). Este registo mostra ainda que os cancros 
mais frequentes em crianças foram linfoma não Hodgkin, 
retinoblastoma, sarcoma de Kaposi e leucemias. 

Existem muitas limitações para o diagnóstico e tratamento 
do cancro no país uma vez que laboratórios e serviços 
clínicos completos se encontram apenas em três províncias 
do país. Existe um programa de rastreio e detecção precoce 
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Legenda
   Serviços de Cirurgia com 

       especialista (Cirurgião / 
Gineco-Obstetra)

   Serviços de Cirurgia com
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Figura 13: Distribuição de profissionais de saúde para àreas 
cirúrgicas por Distritos

de cancro do colo do útero baseado na inspeção visual 
com ácido acético (VIA) seguido de crioterapia nas lesões 
suspeitas, implementado em 142 unidades de saúde 
distribuídas por todo o país em 2015. Verifica-se contudo 
perda de seguimento de mulheres com casos avançados 
ou que necessitam de crioterapia em zonas distantes dos 
locais onde é feito o diagnostico. O primeiro serviço de 
radioterapia no país está planeado para abrir brevemente 
no Hospital Central de Maputo. 

Anemia de Células Falciformes
A anemia de células falciformes (ACF) é uma doença 
heriditaria frequente na África Sub-Sahariana, podendo a 
prevalência chegar a 3% dos nascimentos vivos em algumas 
regiões, incluindo o extremo norte de Moçambique. 
Apesar disso apenas 27 novos casos de doença foram 
registados no hospital de referência nacional de 2011 
a 2015, o único hospital com cuidados especializados 
para atenção a esta doen. Em Moçambique tem sido 
difícil quantificar o número de mortes por ACF antes dos 
5 anos, o que seria importante para analisar causas não 
infecciosas de mortalidade infantil. A mortalidade por ACF 
foi virtualmente eliminada na América do Norte através 
de intervenções simples que incluem despiste neonatal 
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e prevenção de infecções (profilaxia com penicilina e 
vacina polivalente pneumococica. Mesmo na ausência de 
medidas preventivas, foi provado que a educação sanitária 
para aumentar o grau de conhecimento do significado da 
febre, das crises de falciformização e sequestro esplénico, 
é efectiva na redução da mortalidade infantil. 

Há desconhecimento da doença pela população com 
risco elevado, falta de acesso aos centros de referência e 
ausência de despiste sistemático dos recém nascidos. As 
limitações para o correcto diagnóstico e manejo de ACF 
em Moçambique, incluem falta de métodos de diagnóstico 
(electroforese de hemoglobina, determinação de 
hemoglobina, estudo genético de várias variantes); detecção 
tardia dos pacientes; falta de medicamentos e vacinas para 
profilaxia e manejo das crises de falciformização; fraco 
acesso a derivados de sangue; e falta de apoio psicossocial 
aos pacientes e seus familiares. Há também falta de 
educação sanitária das populações de risco para prevenir 
crises dolorosas por vaso-oclusão, identificação das crises 
hemolíticas, bem como de rastreio de futuros cônjuges, 
aconselhamento pré-nupcial e psicoterapia. Por outro lado, 
devido à falta de especialistas treinados nas zonas de maior 
incidência e à baixa consciencialização dos profissionais 
de saúde que trabalham no nível primário de atenção 
sanitária, verifica-se atraso no diagnóstico resultando em 
complicações precoces. Assim, muitas crianças afectadas 
têm fraco rendimento escolar por absentismo devido 
às crises dolorosas, complicações infecciosas, anemia 
severa. Mais ainda, elas sofrem estigma e discriminação 
na escola (incluindo bulling psicológico) resultando quer 
em abandono escolar quer em adolescentes e adultos com 
fraco rendimento estudantil e profissional.

Terapia de Substituição na Doença Renal 
A doença renal crónica em Moçambique resulta sobretudo 
por hipertensão arterial não controlada, glomerulonefrite 
e diabetes mellitus. Nas consultas de nefrologia do 
Hospital Central de Maputo cerca de 3/4 dos pacientes 
têm insuficiência renal crónica causada por hipertensão 
arterial (53.7%), glomerulonefrites (22.6%), diabetes 
mellitus (12.6%) e lesões obstrutivas (8.9). (Figura 14) Mais 
de metade dos 1462 doentes adultos observados em 12 

meses (Novembro/2015 a Outubro/2016) tinham menos 
de 45 anos (755; 51.6%). As causas mais importantes de 
insuficiência renal aguda são malária (29.2%), agudização 
de insuficiência renal crónica (27.3%), rabdomiolise (20.8%) 
e hipertensão arterial associada a gravidez (10.4%). 

Dada a elevada prevalência de hipertensão arterial e 
infecções que resultam em lesão renal em Moçambique, 
estima-se que pelo menos 13.500 pessoas desenvolvam 
insuficiência renal crónica anualmente no país, das quais 
cerca de 80% precisariam de hemodiálise, terapia que 
apenas pode ser feita no Hospital Central de Maputo. 
A Unidade de Hemodialise criada neste hospital tem 
capacidade máxima de cerca de 450 pacientes anualmente, 
não cobrindo sequer a demanda do próprio Hospital 
Central de Maputo. Estima-se que neste momento menos 
de 1% dos pacientes com indicação para tratamento de 
substituição recebem algum tipo de tratamento, uma vez 
que o transplante renal não é realizado no país.

Figura 14: Peso de lesão renal aguda e crónica nas 
consultas de nefrologia do Hospital Central de Maputo 
nos seus três primeiros anos de funcionamento. (Cortesia 
de Lesley Milanés, Margarita Jimenez, Anette Kupela, Elsa 
Chissico e Danny Pérez, dados de 2014-2016, serviço de 
nefrologia, Hospital Central de Maputo)

PESO DA IR NA CONSULTA DE NEFROLOGIA

2014    2015            2016

327

  IR Crónica   IR Aguda   Total Pacientes

404

1068

47

453

554

1462

108

198
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
As principais conclusões deste relatório são:

> Os factores de risco para doenças crónicas e as 
doenças não transmissíveis têm tendência a aumentar 
em Moçambique, constituindo uma ameaça ao 
desenvolvimento sócio-económico e um rísco 
para alcance dos Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável; 

> As doenças não transmissíveis e o trauma afectam 
de forma desproporcional os segmentos mais 
desfavorecidos da população moçambicana, sendo 
um determinante de pobreza e contribuindo para a 
perpetuação de desigualdades sociais. 

> No nosso país as doenças não transmissíveis e o 
trauma afectam pessoas jovens resultando em elevada 
incapacidade e mortalidade precoces, o que influencia 
a capacidade de trabalho dos segmentos mais 
produtivos da população.

> É necessário aumentar a disponibilidade, o acesso e 
a qualidade do diagnóstico e intervenções na área de 
doenças crónicas, sobretudo nas regiões distantes dos 
grandes centros urbanos,  implementando estratégias 
de descentralização na prestação de cuidados de 
saúde. 

> A atenção às doenças crónicas requer aumento 
da eficiência do serviço nacional de saúde, usando 
modelos de medicina preventica e assistência 
clinica que integrem estes cuidados nas plataformas 
actualmente existentes (ex programas de saúde 
materno infantil, saúde escolar, HIV, etc).

> Devem ser criados com urgência mecanismos 
de financiamento para a saúde que garantam a 
sustentabilidade do serviço nacional de saúde, tenham 
comparticipação das comunidades beneficiárias e 
ofereçam cuidados de saúde universais para toda a 
população. 

> O controle das doenças crónicas e não transmissíveis 
exige mudança de paradigma na formação e 
categorização dos profissionais de saúde, por forma a 
permitir descentralização e maior acesso da população 
a cuidados de saúde de qualidade. 

> O desenho de programas para prevenção, diagnóstico 
precoce e tratamento de doenças não transmissíveis 
deve seguir-se a um exercício de priorização 
sistemático, baseado em evidência científica, e tendo 
em conta as especificidades epidemiológica de cada 
contexto geográfico.

> A educação sanitária para a prevenção de doenças 
crónicas é uma prioridade em Moçambique, deve ser 
dirigida preferencialmente a adolescentes e adultos 
jovens, ser acompanhada de medidas de prevenção 
colectivas suportadas por legislação adequada.

> A abordagem ao controle das doenças crónicas não 
transmissíveis deve ser multissectorial, envolvendo os 
diferentes actores na prevenção, rastreio e manuseio 
das mesmas, e garantir um forte envolvimento 
comunitário e participação da sociedade civil.
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RECOMENDAÇÕES
1. Informar as comunidades sobre a importância das DNT, 

desenhar actividades de educação sanitária e promover 
forte  envolvimento comunitário. Recomenda-se 
a disseminação de mensagens educativas sobre 
promoção sanitária e prevenção de DNT que sejam 
relevantes e adequadas para o contexto moçambicano, 
e que incluam orientação para envolvimento 
comunitário. Experiências utilizadas na implementação 
de programas de educação sanitária para doenças 
transmissíveis podem ser adaptadas, priorizando 
adolescentes e incluindo indivíduos do sexo masculino. 
Formas de suporte a doentes crónicos na comunidade, 
uso de agentes de saúde comunitários e experiências 
usadas na expansão de cuidados a doentes infectados 
pelo HIV devem também ser exploradas

2. Reforçar a Vigilância Epidemiologica de DNT. Há 
necessidade de implementar registos de DNT de 
forma desagregada. O sistema de vigilância de 
DNT deve englobar o sectores privado e assegurar 
retro-informação. Porpõe-se ainda que a estratégia 
recomendada pela OMS para estudos de prevalência de 
factores de risco seja gradualmente alargada a factores 
de risco e doenças de interesse local, incorporando 
dados sócio-económicos.  

3. Definir acções prioritárias para melhoria da provisão 
de serviços de saúde para DNT de forma sustentável, 
e reduzir inequidades no acesso a serviços de saúde de 
qualidade. Recomenda-se a avaliação sistemática 
periódica da disponibilidade e acesso a cuidados 
para DNT no sistema nacional de saúde, de modo a 
definir prioridades de acordo com a carga geral de 
doença e critérios de equidade. Deve-se priorizar a 
expansão do uso de intervenções prioritárias através 
de plataformas adequadas e sustentáveis em países 
de baixa renda, aumentar o acesso de cuidados aos 
mais desfavorecidos, e prevenir despesas de forma 
catastrófica estimulando mecanismos de seguro 
comunitário para a população sem emprego formal. 

4. Promover mudanças urgentes no treino de profissionais 
de saúde beneficiando do facto de o MISAU produzir 
mais de três quartos da força de trabalho da saúde no 
país, e ser o maior empregador de profissionais de saúde.
Módulos de diagnóstico e manejo de DNT devem 
ser incorporados nos cursos iniciais, de promoção 
e actividades de formação contínua. O uso de novas 
tecnologias (incluindo telemedicina) poderá acelerar 
este processo e melhorar a qualidade de prestação de 
cuidados a médio prazo.  

5. Promover abordagem multissectorial para prevenção 
e o controle de DNT incluindo a alteração do quadro 
legal vigente de forma a: limitar o uso de alimentos 
acucarados, excessivamente salgados ou com elevado teor 
de goruduras; restringir o uso de tabaco e álcool; garantir 
a segurança rodoviaria; promover hygiene e seguranca 
no trabalho; restringir publicidade para agentes nocivos 
para a saúde, etc. São necessarias acções concertadas 
entre sectores do governo, órgãos legislativos, 
instituições de controle, organizações profissionais, 
organizações da sociedade civil e comunidades em 
geral para promover mudanças de comportamento 
individuais e colectivas necessárias para prevenção e 
controle de DNT. 

6. Contextualização da política de saúde para acomodar as 
necessidades de educação, prevenção e controle de doenças 
não transmissíveis, especialmente para definir linhas de 
intervenção, papel dos diferentes actores e abordagens a 
utilizar nas vertentes promotiva, preventiva e curativa. 
A sua operacionalização deve incluir um plano de 
desenvolvimento e alocação de recursos humanos, 
redimensionamento e/ou adaptacao de infraestruturas, 
alocação de fundos e recursos materiais, bem como 
propor formas de comparticipação das comunidades. 
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