
JUSTIFICAÇÃO E INTRODUÇÃO 
Depois de um aumeno durante duas ou mais décadas, as taxas de 
cobertura de vacinação de rotina, começaram a estagnarem em 2010. 
Uma estimativa feita em 2018, cerca de 19,4 milhões de crianças com 
menos de um ano de idade, não recebem vacinas básicas. Embora 
os serviços de imunização historicamente tenham se concentrado 
nas funções de distribuição e oferta, as iniquidades destacaram 
a importância da geração da demanda - e a necessidade de um 
modelo de oferta de serviços centrado nas pessoas que incorpore 
as perspectivas do trabalhador de saúde e do utente para uma 
experiência de serviço de imunização mais positiva.

Os parceiros de imunização, no fluxo de trabalho de experiência de 
serviço do Centro de Demanda de Vacinação  colaboram para melhor 
informar uma nova direção na prestação de serviços de imunização 
de qualidade centrada nas pessoas e reorientar os serviços de 
imunização para incluir as perspectivas e necessidades do cuidador, 
utente e profissional de saúde.a Em apoio a este esforço, a John Snow 
Research & Training Institute, Inc. (JSI), em colaboração com Gavi, 
a Vaccine Alliance, consolidou o conhecimento existente e conduziu 
uma rápida avaliação sobre a experiência de serviço de imunização 
aníveis global e regional por meio de análises documentais e 
entrevistas com informantes chaves (EICs). Os resultados desses 
EIC’s foram organizados em nove componentes principais, conforme 
mostrado na Figura 1.b

a Para mais detalhes sobre o fluxo de trabalho de experiência de serviço do 
Centro de Demanda de Vacinação , visite: https://www.demandhub.org/
service-experience/

b Os nove componentes incluem: experiência de serviço em todos os níveis do 
sistema de saúde; qualidade da interação e do serviço prestado; integração 
da imunização em um pacote de serviços; público vis à vis. experiência do 
sector privado; ambiente da unidade sanitária; interpretação e percepção 
da experiência de serviço; empoderamento do trabalhador de saúde; voz da 
comunidade, contribuição e demanda; comunidade local de trabalho. Após 
a reunião de ideias em Gana, Quênia, Moçambique e Nepal, componentes 
adicionais foram adicionados.
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Esses componentes formaram a base para coleta de percepções 
adicionais em quatro países, incluindo Moçambique. Estabelecido logo 
após a independência de Moçambique em 1979, o Programa Alargado 
de Imunização (PAV) viu um aumento de 59% na imunização nacional 
Cobertura(DPT3) entre 1985 e 2019.1 Nos últimos cinco anos, no entanto, 
Moçambique enfrentou várias crises e a cobertura DPT3 estabilizou em %,1 
sugerindo a necessidade de continuar a fortalecer os serviços, investigando 
também o que impulsiona os utentes e os cuidadores a procurem ou 
evitarem os serviços de imunização.

Para compreender como os resultados globais e regionais fazem sentido no 
país (e os esforços em curso em Moçambique para abordar a

experiência do serviço de imunização), em junho de 2020, a JSI realizou 
EIC sobre a experiência do serviço de imunização com 21 participantes em 
Moçambique. Esses informantes chaves eram funcioários públicos nos 
níveisnacional e subnacional, agências da ONU, doadores, organizações 
não governamentais internacionais (ONGIs) e organizações da sociedade 
civil (OSCs) e ONGs locais. As entrevistas aconteceram virtualmente por 
meio do Zoom, devido às restrições do COVID-19, e foram gravadas e 
analisadas para extrair temas e achados comuns.

Este estudo de caso, resume os principais achadosdesses EICs, incluindo 
o exame da experiência do serviço de imunização em Moçambique, 

identificando sucessos e desafios; sugerindo recomendações para 
melhorias na oferta de servicos de imunização.

ACHADOS E DISCUSSÕES SOBRE
OS TEMAS
Experiência de serviço em todos os níveis do sistema de saúde 
Melhorar a experiência de serviço de imunização para utentes, 
cuidadores e profissionais de saúde requer a abordagem de factores 
relacionados ao sistema de saúde, provedores de saúde e utente / 
cuidadores. Alguns desafios que afetam a experiência dos serviços de 
imunização em todo o sistema de saúde em Moçambique incluem:

• Financiamento: A dependência do programa nacional de imunização 
de fundos externos limita sua capacidade de tomar decisões 
internas sobre as prioridades do programa. Além disso, a falta de 
fundos disponíveis nos distritos e nas unidades sanitárias, afecta a 
implementação dos serviços de vacinação de rotina.

• Organização: os serviços nem sempre são bem organizados nas 
unidades sanitárias devido ao uso ineficiente de recursos e às barreiras 
administrativas.

• Comunicação: A comunicação entre profissionais de saúde e utentes 
individuais limita-se a compartilhar informações sobre serviços e 
actividades de mobilização social.

• Qualidade dos dados: a baixa qualidade dos dados inibe a 
capacidade de entender as tendências e o desempenho do programa 
e se adaptar de acordo. Melhorar a cultura de dados e as habilidades 
do trabalhador de saúde no uso e análise de dados, bem como registos 
eletrônicos para entrada de dados e análise de dados de imunização, 
poderia melhorar a disponibilidade / qualidade dos dados e a tomada 
de decisão e ser usado para lembretes por SMS.

• Vontade política: Nem as discussões em nível nacional, nem as 
iniciativas abordam a experiência de cuidado.

Qualidade das interações e serviços prestados
Os entrevistados notaram que a qualidade da interação durante os 
serviços de imunização estava faltando, com a maioria das unidades 
sanitárias realizando palestras em grupo gerais antes do início da sessão 
de vacinação. Durante a sessão de imunização, notou-se que a atitude e 
as habilidades de comunicação inadequadas dos profissionais de saúde 
afetam a qualidade da interação. Além disso, o idioma, a alfabetização 
e as barreiras culturais dos utentes podem limitar sua capacidade de 
fazer perguntas. Os entrevistados recomendaram aprender mais sobre 
as abordagens da Iniciativa Hospital Amigo da Criança e da Iniciativa 
Maternidade Modelo (IMM) porque incorporam a medição da qualidade 
do serviço e podem fornecer lições valiosas para a imunização.

É importante organizar de forma eficiente os recursos e desbloquear as barreiras administrativas 
e burocracia  – EII Entrevistados
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TEMAS DO SISTEMA DE SAÚDE E DAS UNIDADES SANITÁRIAS
Experiência do público em 
relação ao sector privado
Os entrevistados observaram 
que a integração da 
imunização em um pacote 
de serviços desempenha um 
papel menos importante em 
tornar a imunização centrada 
nas pessoas, especialmente na 
unidade de saúde. Eles sustentaram que um bom ambiente de unidade de 
saúde e um sistema de referência para imunização podem apoiar serviços 
centrados nas pessoas e é mais apropriado do que integração. 

A integração foi observada como relevante apenas para sessões de 
brigada móveis, onde a imunização geralmente ocorre em conjunto com 
nutrição e planeamento familiar. No entanto, os entrevistados apontaram 
que a qualidade do serviço de brigadas móveis integrada tem sofrido das 
seguintes maneiras:

• Cancelamento das sessões de brigadas móveis com pouca ou nenhuma 
comunicação

• Falta de consumíveis (vacinas, seringas, etc)

• Ausência de um pacote de saúde atractivo para adultos

Assim, ao considerar a integração da imunização dentro de um pacote de 
serviços, os planificadores ou gestores do programa devem considerar 
como a integração é possível em Unidade Sanitária e ambientes de 
brigadasm;obveis e como a integração pode afetar a qualidade do 
atendimento prestado ou percebido pelos membros da comunidade

Ambiente nas Unidades Sanitárias
Os entrevistados observaram que um ambiente de qualidade nas unidades 
sanitárias e uma boa infraestrutura tornam as condições mais agradáveis 
para os utentes e apoiam as actividades de imunização. Os desafios 
incluem superlotação e longas filas, falta de salas de espera adequadas 
e parques infantis, limpeza e falta de infraestrutura para vacinação; tudo 
isso pode resultar na diminuição da demanda por serviços de imunização. 
Da mesma forma, os profissionais de saúde apreciam infraestrutura limpa, 
recursos prontamente disponíveis, espaço de armazenamento suficiente 

e um bom gestor. Como observou um entrevistado, “Os profissionais de 
saúde também ficariam satisfeitos e altamente motivados para trabalhar 
em uma unidade sanitária com boas condições”. O suporte do sistema de 
saúde pode garantir um bom ambiente da unidade sanitária; no entanto, 
os entrevistados destacaram que os desastres naturais e o deslocamento 
da população devido à instabilidade política geralmente têm efeitos 
adversos na infraestrutura de vacinação.

Experiências de serviço público vis à vis do sector privado
Os entrevistados observaram que o papel do sector privado na saúde 
é freqüentemente negligenciado, mas que o sector privado pode 
desempenhar vários papéis na saúde, com clínicas e hospitais privados 
mais relevantes em ambientes urbanos.

• Sector de saúde privado: Os entrevistados observaram que o 
sector de saúde pública deve defender o fornecimento de vacinas 
nas unidades sanitárias do sector privado a um custo mínimo. Um 
entrevistado compartilhou que o governo não fornece vacinas aos 
hospitais privados. Os utentes devem pagar por eles, mesmo que 
sejam oferecidos gratuitamente em unidades sanitárias públicas. Como 

Sistemas e Instituições de Saúde

O ambiente na unidade sanitária é muito importante. Pode contribuir na adesão das mães à vacinação 
e assim melhorar as oportunidades perdidas à vacinação – EII Entrevistados
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“Em nosso país, ainda há muito a fazer ou fortalecer e estimular o sector privado a oferecer vacinação ou
 a contribuir com os custos da vacina. O próprio sector de saúde pública negligencia o poder e os recursos
 do sector privado. Muito pouco é dedicado a defender e energizar o sector privado.”  – EII Entrevistados
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tal, o uso de serviços de imunização em hospitais privados é baixo, 
sinalizando a necessidade de incorporar unidades sanitárias privadas 
ao sistema de distribuição de vacinas e uma necessidade de melhor 
coordenação e colaboração entre os sectores público e privado para 
evitar oportunidades perdidas de vacinação.

• Sector privado mais amplo: Além disso, o sector privado mais amplo 
(ou seja, empresas) pode complementar o transporte de vacinas e 
funcionários das unidades sanitáias para as comunidades para ajudar 
a eliminar o cancelamento das sessões de divulgação programadas 
devido à falta de transporte ou combustível. A prestação consistente 
de serviços por meio de sessões de brigada móvel contribui para os 
serviços de imunização centrados nas pessoas. Além disso, empresas 
privadas de maior porte podem contribuir com recursos, como parte 
de programas de responsabilidade social, para fundo de vacinação de 
vacinas e melhoria da demanda e qualidade do serviço. O aumento 
da disponibilidade de suprimentos apóia as actividades do pessoal de 
saúde e cria confiança entre o sistema de saúde e a comunidade.

Uma maior colaboração entre os sectores público e privado pode garantir 
que os utentes recebam serviços de imunização nas unidades sanitarias 
privadas que frequentam e que haja menos Perda de oportunidades para 
de vacinação de rotina.  

Logística / Disponibilidade de Recursos
Essencial para garantir um serviço de imunização positivo e centrado nas 
pessoas é a disponibilidade de vacinas e suprimentos por meio de uma 
cadeia de abastecimento funcional e a distribuição equitativa de produtos. 
Conforme compartilhado por um entrevistado, “Todos os componentes 
da experiência de serviço ... só fazem sentido se houver vacinas e uma 
rede de frio funcional.” Se um utente ou cuidador for recusado de uma 
unidade sanitária devido à falta de vacinas, o resultado é uma experiência 
negativa de serviço e potencial diminuição da demanda. Da mesma forma, 
garantir a disponibilidade de suprimentos de vacina ajuda os profissionais 
de saúde a cumprirem suas responsabilidades. Um sistema de saúde 
funcional e de apoio é fundamental para garantir a prestação de serviços 
de imunização e a confiança dos provedores e utentes.

TEMAS DO TRABALHADOR DE SAÚDE E DO UTENTE 
Empoderamento do trabalhador de saúde
Os entrevistados mencionaram que o 
empoderamento do trabalhador de saúde é 
crucial para tornar os serviços de imunização 
centrados nas pessoas. A capacitação, que 
normalmente ocorre por meio de treinamento 
técnico, é importante; no entanto, os 
entrevistados observaram que a equipe 
de saúde recém-formada apresenta lacunas no conhecimento e nas 
habilidades. Isso significa que a escola de formação técnica e os currículos 
pré-serviço devem ser revisados e que os profissionais de saúde podem se 
beneficiar da formação em serviço.

A partilha de lições aprendidas em diferentes províncias e distritos 
também foi observada pelos entrevistados como uma forma de capacitar 
os trabalhadores de saúde.

Apresentar práticas promissoras planificadas localmente como um modelo 
durante reuniões distritais, provinciais ou nacionais pode encorajar a 
adaptação por outros. Um entrevistado observou: “É necessário criar um 
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“Os comitês de saúde funcional e de cogestão podem ser aproveitados para garantir a participação da
 comunidade no planificação de programas de saúde, bem como no monitoria e prestação de contas da
saúde provedores.”  – EII Entrevistados

“Muitos gestores de programas de saúde em todos os níveis não têm habilidades de gestão. Eu mesma aprendi 
fazendo e cometendo erros. Nunca estudei administração, só fiz medicina; e quando me formei, fui nomeado 
director distrital de saúde e depois director provincial de saúde, sem experiência e ninguém me ensinou. 
Acabei de aprender fazendo e cometendo erros.” – EII Entrevistados
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banco de dados de experiências ou lições aprendidas para evitar testar 
novamente experiências que já foram testadas e também para facilitar o 
compartilhamento de lições.” A promoção da aprendizagem entre pares 
cria uma força de trabalho de saúde mais forte e solidária.

Além disso, a capacitação deve ir além dos profissionais de saúde para 
incluir gestores de saúde, que muitas vezes carecem de competências ou 
recursos suficientes para fortalecer a gestão de programas e pessoal de 
saúde. Eles precisam garantir a responsabilidade da equipe pela prestação 
de serviços de qualidade centrados nas pessoas e fornecer motivação aos 
profissionais de saúde. Os entrevistados sugeriram que o Ministério da 
Saúde invista na capacitação e motivação dos profissionais de saúde para 
garantir a qualidade do atendimento e a retenção do pessoal.

Os entrevistados também observaram que os profissionais de saúde 
costumam usar meios pessoais para realizar o trabalho (por exemplo, 
telefone pessoal, transporte, etc.). Quando os recursos não estão 
disponíveis por meio do trabalho, essas iniciativas pessoais devem ser 
reconhecidas pelo sistema de saúde. O simples reconhecimento do 
desempenho e dedicação dos melhores colaboradores é uma forma 
possível de motivação dos profissionais que se destacaram.

TEMAS DA COMUNIDADE
Voz, opinião e demanda da comunidade 
Os entrevistados observaram que a voz da 
comunidade e a opinião são importantes 
para a aceitação e adoção da vacina, e que o 
sistema de saúde e os parceiros devem apoiar 
os esforços para garantir as contribuições 
da comunidade para a concepção e prestação de serviços. As reuniões 
de saúde da comunidade podem ser uma maneira eficiente de garantir 
acomunidade opinião e feedback da. Além disso, os comitês de saúde e 
de cogestão, por exemplo, fornecem uma estrutura por meio da qual a 
comunidade pode participar da planificação e monitoria dos programas de 

saúde. No entanto, algumas áreas do país carecem de comitês; e, onde 
existem, dependem de recursos externos ao sistema de saúde que são 
administrados por ONGs. Portanto, a sustentabilidade costuma ser um 
desafio. Um entrevistado também observou que, “Alguns membros do 
comitê não representam a comunidade.

Comunidade

ABORDAGEM COMO FUNCIONA DESAFIOS

Inquérito à Saída noo 
Programa Alargado de 
Vacinação 

• Mini-pesquisa realizada fora da unidade sanitária imediatamente após a consulta 
externa.

• Realizado por funcionários ou estudantes treinados.

Não feito regularmente 
devido à falta de interesse, 
responsabilidade, tempo ou 
habilidades.

Cartões de satisfação nas 
consultas de SMI

• Os cuidadores votam usando cartões (verdes, amarelos ou vermelhos) para 
expressar sua satisfação após atendimento nas unidades sanitárias.

• Os resultados são compilados no final de cada mês e colocados na janela do 
hospital para acesso público.

Nenhuma retroinformação 
formal com as comunidades 
ocorre.

Comitês de Saúde
• Por meio dos comitês de saúde, a comunidade participa na  planificação dos 

programas de saúde comunitários e da avaliação e prestação de contas dos 
profissionais de saúde de forma transparente.

Ocorre apenas com o 
apoio de ONGs em certas 
comunidades ou províncias.

Tabela 1. Envolvimento da Comunidade na Planificação e Monitoria da Prestação de Serviços e Qualidade
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Tabela 2. Recomendações para uma Experiência Positiva em Serviços de Imunização Centrada nas Pessoas em Moçambique.

RECOMENDAÇÕES

POLÍTICAS E GOVERNANÇA 

• Descentralizar fundos para os distritos ou unidades sanitárias onde as atividades de imunização acontecem. Por exemplo, todos os distritos 
poderiam receber directamente fundos para o seu plano operacional aprovado, incluindo possíveis parceiros para subvenções para implementar 
actividades com os distritos ou unidades sanitárias.

•  Terceirizar serviços como transporte e uso de recursos da comunidade (motorizadas ou carros) como forma de envolver e empoderar a particiçao da 
comunidade na sua saúde.

• Assegurar a responsabilidade dos profissionais de saúde, aplicando regras e regulamentos para melhorar as práticas e atitudes.

PLANIFICAÇÃO

•  Fornecer o apoio financeiro para um ciclo de planificação de baixo para cima, incluindo financiamento para a funcionalidade do comitê de 
saúde para garantir a participação activa dos membros dos comité  na planificação, implementação e avaliação dos programas de saúde.

• Incluir atores-chave da comunidade no processo de planificação, especialmente para serviços de brigadas móveis. Isso também pode envolver 
empresas do sector privado para auxiliar no transporte de vacinas e na responsabilidade social.

• Assegurar a integração da imunização com outros programas de saúde para maximizar os fundos existentes e responder às necessidades da 
comunidade. Isso pode incluir a adaptação do aprendizado de outras iniciativas, como a Iniciativa Maternidade Modelo (IMM), para incorporar 
a medição da qualidade dos serviços de imunização e outras iniciativas de saúde.

• Incentivar os programas de saúde fora da imunização a adoptarem as ferramentas de microplanificação Reaching Every District / Reaching 
Every Child (RED / REC) para melhorar a planificação, incluindo o envolvimento da comunidade.

CRIACÃO DE CAPACIDADES

• Actualizar currículos de formação inicial de profissionais de saúde e treinamento em serviço para melhorar as seguintes habilidades: gestão 
adaptativa, comunicação interpessoal, condução de supervisão de apoio, uso de dados para tomada de decisões.

• Criar banco de dados de experiências ou lições aprendidas e facilitar a disseminação de conhecimento em diferentes províncias e distritos por meio 
de reuniões distritais, provinciais ou nacionais para promover a aprendizagem entre pares e uma força de trabalho mais forte.

• Capacitar a equipe de saúde em comunicação interpessoal e aconselhamento, incorporando competências na qualidade do atendimento e 
melhorando a experiência do serviço.

• Realocar os profissionais de saúde com bom desempenho e um determinado conjunto de habilidades e experiência de uma unidade sanitária 
para outra por um período de tempo (ou forneça-lhes outras oportunidades de aprendizagem entre pares) para transferência de capacidade para 
outros colegas.

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO

• Desenvolver ajuda de trabalho com princípios-chave para fortalecer a experiência de serviço de imunização para gestores de unidades sanitária e 
profissionais de saúde.

• Garantir a consistência na prestação de serviços usando um dia ou calendário fixo para serviços de brigada móvel, evitando rupturas de estoque de 
vacinas e protegendo a disponibilidade da equipe de saúde.

QUALIDADE DOS DADOS E SEU USO

• Rever regularmente os registros de vacinação e garantie a aprendizagem na gestão dos dados e a disponibilidade dos sistemas de registro 
eletrônico no local de atendimento para reduzir as discrepâncias e melhorar a qualidade dos dados. Isso economizará tempo gasto pelos 
profissionais de saúde na entrada de dados para permitir passar mais tempo com os utentes.

• Identificar os principais indicadores de experiência de serviço e incorpora-los em listas de verificação de supervisão de apoio e outras ferramentas 
de monitoriao, como entrevistas de saída, cartões de pontuação da comunidade e cartões de satisfação. Estabeleça um mecanismo de 
retroinformação para compartilhar informações com as comunidades para discussão e resolução colectiva de problemas.

• Capacitar profissionais de saúde da linha de frente em qualidade de dados e seu uso.

MOTIVAÇÃO DO TRABALHADOR DE SAÚDE

• Garantir acomodação para o pessoal de saúde nas áreas rurais, especialmente quando eles não são da área.
• Garantir bons incentivos salariais e estabelecer linhas claras para promoção de carreira.
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Sua eleição não foi feita pela comunidade; eles foram eleitos pela 
conveniência do sector de saúde, o que enfraquece seu reconhecimento 
e funcionamento.  É fundamental, portanto, que os representantes da 
comunidade venham e sejam aceites por suas comunidades imediatas.

Os actores e influenciadores da comunidade também são importantes na 
geração de demanda para os serviços de imunização e na ligação entre 
o sistema de saúde e as estruturas da comunidade. Um entrevistado 
observou que esses actores podem ou não fazer parte de uma estrutura 
formal de envolvimento da comunidade e devem ser mapeados e 
envolvidos desde os estágios de planificação para garantir a contribuição 
da comunidade na concepção e prestação de serviços de imunização.

Medição e métricas
Medir a experiência do serviço de imunização não é fácil, dada a 
subjectividade da experiência do serviço e as diferenças entre as 
percepções do utente e do profissional de saúde. Embora os indicadores 
ainda precisem ser identificados e definidos, em Moçambique, existem 
diferentes métodos (incluindo e além da imunização) para monitorar 
as interações entre o trabalhador de saúde, o utente e a qualidade do 
serviço prestado. A Tabela 1 lista esses métodos e os desafios que os 
acompanham.

É possível que os indicadores de experiência dos serviços de imunização 
- mediante identificação e definição - possam ser incluídos nessas 
abordagens de monitria existentes. Além disso, os entrevistados 
destacaram a importância de estabelecer um sistema de feedback 
bidirecional com a comunidade, para facilitar a discussão de informações 

e resultados com os membros da comunidade para ação e resolução. 
Pequenos ajustes permitiriam a tomada de decisão coletiva, aumentariam 
a confiança entre o sistema de saúde e a comunidade ajudariam melhor o 
sistema de saúde a responder às necessidades da comunidade, resultando 
em uma experiência de serviço mais centrada nas pessoas.

RECOMENDAÇÕES 
Vários factores do sistema de saúde afetam a experiência do serviço de 
imunização para utentes, cuidadores e profissionais de saúde. A Tabela 2, 
fornece recomendações para uma experiência de serviço de imunização 
mais positiva e centrada nas pessoas.   

CONCLUSÃO
As interações entre profissionais de saúde e utentes ou cuidadores, bem 
como a qualidade da prestação do serviço de imunização, são essenciais 
para sustentar a aceitação e a aceitação da imunização. A capacitação e 
motivação dos profissionais de saúde - por meio de capacitação adicional 
e intercâmbio de pares - e o fortalecimento dos comitês de saúde e co-
gestão para apoiar o envolvimento e a responsabilidade da comunidade 
também contribuem para uma experiência positiva centrada nas pessoas. 
O apoio do governo (por meio de serviços humanos e financeiros), uma 
boa infraestrutura e funcionalidade operacional das unidades de saúde 
e a disponibilidade no abastecimento e logística de vacinas também são 
importantes para avançar em direção a uma abordagem mais centrada 
nas pessoas. Esses factores ajudam a criar confiança no sistema de 
saúde e nos serviços de imunização, resultando em maior aceitação e 
aproveitamento dos serviços e, em última instância, maior equidade. 


