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18ª Missão da Health4MOZ 

CAMPANHA NACIONAL DE RASTREIO E PREVENÇÃO DE DOENÇA RENAL CRÓNICA E SEUS 

FATORES CAUSAIS 

 

 

Contextualização 

A doença renal crónica (DRC) é um importante problema de saúde a nível mundial. Estima-se 

que cerca de 10% da população mundial tenha DRC, constituindo a causa de morte para 

milhões de pessoas a cada ano, nomeadamente por falta de acesso a tratamento eficaz e a 

técnicas de substituição renal. 

 

Nos países em desenvolvimento, a transição epidemiológica e nutricional condicionam um 

aumento da ocorrência de doenças crónicas que, a par da elevada prevalência da desnutrição, 

resultam em graves e importantes implicações na saúde e na economia. Nesta perspetiva, e no 

que reporta em particular à DRC, o rápido aumento de fatores de risco tais como a diabetes 

(DM), a hipertensão arterial (HTA) e a obesidade traduzem-se num aumento exponencial dos 

encargos públicos, em países em que os sistemas de saúde e as capacidades financeiras 

apresentam, já de si, uma extrema fragilidade. 

 

Moçambique tem registado, ao longo das últimas décadas, um incremento considerável da 

prevalência de diabetes (3,8% para 7,4% de 2005 para 2015) e de HTA (35% para 39% no 

mesmo intervalo de tempo), dois dos fatores causais major de DRC. Reconhecendo que estes 

números subvalorizam a realidade, o Ministério da Saúde de Moçambique (MISAU) considera 

estas duas patologias como “uma verdadeira preocupação em termos de saúde da população 

moçambicana” (2017) alertando para a necessidade de campanhas de rastreio e formação de 

profissionais, particularmente ao nível dos cuidados primários de saúde.  

 

A DRC pode ser tratada e evitada. Com diagnóstico e tratamento precoces, com controlo dos 

principais fatores de risco (HTA e diabetes), é possível retardar ou interromper a progressão da 

doença renal e a doença terminal. De referir que atualmente existem 3 Unidades de 

Hemodiálise públicas em Moçambique – Hospital Central de Maputo (mais antiga), Hospital 

Central de Nampula (HCN) – inaugurada em Maio/2018 e Hospital Central da Beira (HCB) – 

inaugurada em Fev/2018, incapazes de dar resposta às necessidades da população. Todas as 

unidades estão sob a responsabilidade de Nefrologistas Cubanos em regime de Cooperação e 

possuem também Consulta Externa de Nefrologia. Durante a permanência em Nampula e na 

Beira, a missão Health4MOZ visitou 2 dessas unidades (Nampula e Beira). 

 

Daqui se depreende que, facultar à comunidade a educação sobre os principais fatores de risco 

cardiovasculares e facilitar o acesso à medicina preventiva para aqueles com maior risco, pode 

acabar com a relação inaceitável entre DRC e comunidades desfavorecidas. 
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Objectivos 

Tendo em conta o interesse manifestado pelo MISAU e a pertinência do tema, a 18ª Missão da 

Health4MOZ teve como objectivos: 

1. Formar profissionais dos cuidados primários de saúde (médicos generalistas, enfermeiros e 

técnicos), capacitando-os para implementar, na sua rotina profissional, medidas de rastreio de 

fatores de risco de DRC (nomeadamente, HTA, diabetes, hábitos alimentares de risco …);  

2. Detetar e identificar precocemente fatores de risco comuns de DRC (HTA, DM) em 

populações de Moçambique, contribuindo para a redução da carga de DRC no país;  

3. Sensibilizar e educar as populações na prevenção dos fatores de risco, bem como alertar 

para os sintomas precoces. 

   

Período e locais 

A 18ª Missão da Health4MOZ decorreu de 12 fevereiro a 15 de março de 2019, envolveu 3 

províncias de Moçambique – Nampula, Zambézia e Sofala. O tempo alocado a cada província 

foi: 2,5 semanas na Província de Nampula (12 a 22 de Fevereiro de 2019), 2 semanas na 

Província da Zambézia (25 de Fevereiro a 6 de Março de 2019) e 1 semana na Província de 

Sofala (7 a 15 de Março de 2019).  

 
Formadora e planificação / organização 
Catarina Carvalho (médica especialista e doutorada em Nefrologia) foi a formadora, sendo a 
Missão planificada por Carla Rêgo (Presidente da Health4moz) em colaboração com as 
Direcções Provinciais de Saúde. 
 
Patrocínio 
A 18ª Missão foi totalmente patrocinada pela Mota Engil África. 
Contou ainda com o apoio do Hospital de Braga, da CAETSU, da ESAD, da Diaverum Portugal e 
da Roche, LifeScan e Ascensia.   
Esta Missão teve o reconhecimento da Cooperação Portuguesa.  

 
 
Resultados 
 
Importa antes de mais referir que a Missão na Província de Sofala ficou grandemente 
comprometida com o evento do ciclone IDAI, cuja ocorrência limitou a missão a metade do 
tempo previsto e impediu a realização de um grande evento organizado e programado para o 
Dondo: a comemoração do “Dia Mundial do Rim”, a 14 de março. 
Serão descritos os resultados relativos a cada uma das áreas de intervenção: 1) formação pré- 
e pós-graduada; 2) rastreio na comunidade de factores de risco comuns de DRC; 3) educação e 
sensibilização das populações.  
  
 

1. Formação pré- e pós-graduada 
 

No que respeita à formação pré-graduada, foram formados um total de 100 alunos de 

medicina e de enfermagem das Faculdades de Ciências da Saúde da UniLúrio, ISCTAC e UP. 

A formação pós-graduada foi dirigida a médicos generalistas, enfermeiros e outros 

profissionais de saúde locais (técnicos) e o seu alcance pode ser observado na Tabela 1. 
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Tabela 1. Formação pós-graduada: profissionais formados por província e no total (n) 

 

 Província de 

Nampula 

Província da 

Zambézia 

Província de 

Sofala 

TOTAL 

Profissionais de 

saúde formados 

275 110 75 360 

Profissionais de 

saúde 

envolvidos nas 

campanhas de 

rastreio 

   43 

 

 
 

2. Rastreio na comunidade de fatores de risco comuns de DRC  

  

Todas as ações de rastreio foram realizadas com o envolvimento direto de profissionais de 

saúde locais (Médicos, Enfermeiros ou Técnicos de Medicina) que colaboraram no 

atendimento à população. No total, foram diretamente envolvidos nas campanhas de rastreio, 

43 profissionais (Tabela 1). 

O objetivo, para além de logístico, era uma maior sensibilização destes profissionais para as 

problemáticas em foco, através da constatação direta dos diagnósticos, bem como 

transmissão de conhecimento relativamente ao tratamento preferencial das patologias em 

cada contexto. Em cada rastreio colaboraram habitualmente 2-3 profissionais locais.  

Foram rastreadas um total de 1471 indivíduos com idade superior a 18 anos [1055 eram 

mulheres (71,7%), a idade média foi de 38,813,0 anos (18-79) e maioria dos indivíduos tinha 

idade inferior a 50 anos (n=1157; 78,65%)]. A distribuição da população rastreada por 

províncias pode ser observada na Tabela 2.  

 

 

Tabela 2. Indivíduos rastreados: por província e no total. (n) 

 

 Província de 

Nampula 

Província da 

Zambézia 

Cidade da Beira TOTAL 

Número de 

pessoas 

rastreadas 

 

633 

 

521 

 

297 

 

1 471 

 

Os rastreios incluíram a avaliação da pressão arterial e da glicemia capilar, a caracterização 

antropométrica (determinação do peso, altura e perímetro abdominal) e a avaliação de urina 

por tira-teste. 

A escolha dos locais de rastreio foi deixada inteiramente à consideração das Direções 

Provinciais de Saúde locais, tendo sido desenvolvidas maioritariamente em contexto urbano 
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em unidades de saúde locais (Centros de Saúde), mas também (essencialmente na Província da 

Zambézia) em meios rurais no contexto de “Feiras de Saúde”. 

Passaremos de seguida a descrever os resultados do rastreio em cada Província 

 

2.1. Província de Nampula 

Na província de Nampula foram rastreadas 633 pessoas (43% do total), dos quais 195 (30,8%) 

eram do sexo masculino. A idade média foi de 37,211,8 anos (mediana 36 anos). Os rastreios 

tiveram lugar em unidades de saúde locais (Namicopo, Anchilo, Faina Marrere, 1º Maio, 25 

Setembro, Muala Expansão), no Hospital Central de Nampula e no Campo de Refugiados de 

Maratane. Os resultados encontrados foram os seguintes: 

 HTA (PA sistólica >140mmHg e/ou PA diastólica >90mmHg): n=194 (30,6%) 

 Foram identificados 14 doentes diabéticos, correspondendo a 2,2% da população 

rastreada. 9 doentes foram diagnosticados de novo. Cinco doentes apresentavam 

glicosúria ++++. 

 25,4% dos indivíduos rastreados apresentavam obesidade (IMC  30). 

 16,1% (n=101) apresentava risco metabólico aumentado e 35% (n= 220) muito 

aumentado (tendo por base o perímetro abdominal) 

 6 doentes apresentaram proteinuria  ++ na tira-teste urinária, dois deles com 

hematoproteinuria (orientados para a Consulta de Nefrologia do HCN). 26 indivíduos 

apresentaram sinais sugestivos de infeção do trato urinário (ITU). 

 

 

2.2. Província da Zambézia 

Na província da Zambézia foram rastreadas 521 pessoas, dos quais 140 (26,9%) eram do sexo 

masculino. A idade média foi de 40,614,4 anos (mediana 36 anos). Os rastreios tiveram lugar 

em Centros de saúde (Mocuba, Quelimane, Nicoadala) ou em “Feiras da Saúde”. 

 

Os resultados encontrados foram os seguintes:  

 HTA (PA sistólica >140mmHg e/ou PA diastólica >90mmHg): n=197 (37,8%) 

 Foram identificados 5 doentes diabéticos, correspondendo a 1,0% da população 

rastreada. 1 caso foi diagnosticado de novo. Quatro doentes apresentavam glicosúria 

 +++. 

 15,2% dos indivíduos rastreados apresentavam obesidade (IMC  30). 

 19,4% (n=101) apresentava risco metabólico aumentado e 26,5% (n= 138) muito 

aumentado (tendo por base o perímetro abdominal) 

 9 doentes apresentaram proteinuria  ++ na tira-teste urinária, dois deles com 

hematoproteinuria e 3 com HTA (provável lesão de órgão-alvo). 26 indivíduos 

apresentaram sinais sugestivos de infeção do trato urinário (ITU). 

 

 

2.3. Província de Sofala (cidade da Beira) 

Tendo em conta a ocorrência do IDAI que reduziu a intervenção na Província de Sofala a 

metade do tempo programado, na cidade da Beira foram rastreadas 297 pessoas, dos quais 70 

(23,6%) eram do sexo masculino. A idade média foi de 39,012,5 anos (mediana 37 anos). As 
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avaliações decorreram nos Centros de Saúde de Ponta-Gea, Macurungo, Munhava e 

Chingussura. Outros Centros de Saúde planeados não foram avaliados bem como não houve 

hipótese de realizar a comemoração do “Dia Mundial do Rim”, evento planeado para o Dondo 

para o dia da ocorrência do IDAI (14 de março).  

 

Os resultados encontrados foram os seguintes: 

 HTA (PA sistólica >140mmHg e/ou PA diastólica >90mmHg): n=87 (29,3%) 

 Foi identificado apenas 1 doente diabético, já diagnosticado e com glicemia 

controlada. Nenhum indivíduo apresentava glicosúria. 

 21,5% dos indivíduos rastreados apresentavam obesidade (IMC  30). 

 17,7% (n=51) apresentava risco metabólico aumentado e 29,5% (n= 85) muito 

aumentado (tendo por base o perímetro abdominal) 

 3 doentes apresentaram proteinuria  ++ na tira-teste urinária, dos quais um com 

hematoproteinuria e 1 com HTA (provável lesão de órgão-alvo) – ambos foram 

orientados para a Consulta de Nefrologia do HCB. 20 indivíduos apresentaram sinais 

sugestivos de infeção do trato urinário (ITU). 

 

A globalidade dos resultados no que respeita aos fatores de risco de DRC, considerando a 

totalidade da população avaliada (n= 1471) e por Província, pode ser observada na Tabela 3: 

 

 

Tabela 3. Prevalência de factores de risco de doença renal crónica (DRC): por província e para a 

totalidade da população avaliada. (%) 

 

  
HTA 

(%) 

DM 

(%) 

OBESIDADE 

(IMC  30) 

(%) 

PERIMETRO 

ABDOMINAL 

(%) 

NAMPULA 30,6 2,2 25,4 
RA: 16,1 

RMA: 35 

ZAMBÉZIA 37,8 1,0 15,2 
RA: 19,4 

RMA: 26,5 

SOFALA 

(BEIRA) 
29,3 0,3 21,5 

RA: 17,7 

RMA: 29,5 

 

TOTAL 

 

32,7 1,7 20,8 
RA: 17,8 

RMA: 31,2 

                               HTA: Hipertensão Arterial; DM: Diabetes Melitus; RA: risco metabólico aumentado;  

                               RMA: risco metabólico muito aumentado 

 

 

 

3. Sensibilização e educação das populações    
 

A avaliação era acompanhada de uma componente de educação para a saúde, bem como 

alerta para comportamentos e sintomas de risco. Esta abordagem era preferencialmente feita 
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pelos profissionais de saúde locais, tendo sido para o efeito previamente treinados. Foi ainda 

elaborado material adequado e específico, nomeadamente um panfleto sobre alimentação 

saudável, entregue e explicado a cada indivíduo avaliado.  
 

 

Conclusões e considerações 

 

Muito embora não representativos da realidade do país, os resultados desta Campanha 

demonstram inequivocamente a situação epidemiológica de Moçambique, em plena transição 

nutricional, bem como o risco para a saúde pública que representam estes factores comuns de 

DRC. Efectivamente, a hipertensão arterial pode e deve ser considerada um problema de 

saúde pública neste país, visto que afeta mais de 30% da população adulta avaliada, que em 

cerca de ¼ apresenta critérios de obesidade e em cerca de 50 % um risco metabólico 

aumentado ou mesmo muito aumentado (31,2%).   

As doenças cardiovasculares e a doença renal crónica são um problema crescente nos países 

em desenvolvimento. Moçambique não escapa a este desígnio! As doenças crónicas, que 

incluem a doença cardiovascular e a DRC, são consideradas Doenças Negligenciadas (DN), 

começando agora a surgir maior atenção para este tipo de patologias, que tanta importância 

terá no prognóstico da saúde desta população.  

Para além do retrato da situação, esta Missão permitiu documentar uma ação negligenciada 

em relação ao diagnóstico e tratamento das DN, quer por parte dos cuidados de saúde (por 

falta de meios humanos e materiais) quer por ignorância e falta de sensibilização da população 

e dos próprios doentes afectados, nomeadamente no que respeita ao cumprimento das 

medidas dietéticas preventivas e à importância da terapêutica. Importa pois apostar 

futuramente mas urgentemente na sensibilização a população relativamente a 

comportamentos e na formação dos profissionais de proximidade (médicos generalistas, 

enfermeiros e técnicos de saúde) bem como nos especialistas (de medicina interna e de 

pediatria) no que respeita ao diagnóstico e orientação precoces bem como no controle 

terapêutico da doença instalada, evitando chegar a situações de desfecho fatal. 

Será esta uma das tarefas futuras da Health4MOZ. 

 

Um Relatório mais extensivo será entregue a cada Direção Provincial de Saúde bem como à Sra 

Ministra da Saúde de Moçambique, tal como é prática em todas as Missões da Health4MOZ. 

 

 

Pela Administração da Health4MOZ 

 

Carla Rêgo (Presidente) 
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1.Hospital Central de Nampula (HCN) 
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2. A integração e explicação aos profissionais locais envolvidos é essencial no sucesso do 
projeto (Rastreio na Feira de Saúde, Mocuba, Zambézia) 

 

 
3.Rastreio no Centro de Saúde de Namicopo (1º dia) 
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4.O trabalho em equipa (Rastreio em Quelimane) 

 
5. Uma boa comunicação é essencial em todos os projetos que envolvam Prevenção (Rastreio 
em Quelimane) 
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6. Formação em Hipertensão Arterial no Hospital de Marrere (Nampula) 
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7. Panfleto nutricional distribuído por todas as pessoas rastreadas (HCN)  
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8. Rastreio no Centro de Saúde de Anchilo  

 

 

 
9. Rastreio no Campo de Refugiados de Maratane 
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10. Para ter adesão às propostas de mudança de comportamentos e fundamental o 
envolvimento das forças da comunidade (Feira de Saúde em Chirangane, Quelimane) 
 

11. Formação em factores de risco de doença renal crónica a alunos da UniLúrio e do ISCTAC 

em Nampula (Hospital Central) 
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12. É fundamental a formação acerca da importância do registo de dados (Rastreio em 

Quelimane) 

 
13. A a adesão foi incrivel resultando sempre numa grande afluência (Rastreio em Mocuba, 

Zambézia)  
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14. Quando há interesse e vontade de aprender, as limitações logísticas são facilmente 

ultrapassadas (formação em HTA e DRC na antiga cozinha do Hospital de Mocuba, Zambézia) 

 

 
15. Fotografia de grupo após a formação em HTA no Centro de Saúde de Ponta-Gea, Beira 
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16. Sensibilização da pupulação para a prevenção da doença crónica (Centro de Saúde da 

Munhava, Beira) 

 
17. As formações foram também espaço para troca de conhecimentos, esclarecimento de 

dúvidas e ponto de partida para maior atenção à doença renal e cardiovascular (CS da 

Munhava, Beira) 
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18.Enquanto os adultos são avaliados e se faz educação para a saúde, as crianças brincam 

(Rastreio em Nampula) 
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19. Cartaz de divulgação da 18ª Missão (CAETSU) 
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20. Cartaz de divulgação das comemorações do “Dia Mundial do Rim” (CAETSU) 


