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INTRODUÇÃO
Moçambique enfrenta escassez de recursos humanos de saúde para prestar
cuidados à população. Este cenário é agravado pelo alastramento do HIV e
SIDA que aumenta a demanda pelos serviços de saúde, e pelas possíveis
perdas de recém-graduados no momento da colocação no Serviço Nacional
de Saúde após a formação, embora não haja dados fiáveis que
quantifiquem estas perdas em Moçambique.

Gráfico 2: Perdas na colocação com base nos registos das DPS´s
e complementadas com as listas do subsídio do almoço

Objectivos:

Determinar as taxas de perdas de recém-graduados
na colocação e identificar razões associadas à essas perdas.

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo transversal que envolveu os 2.246 recém-graduados dos
anos 2007 e 2008 de 12 Instituições de Formação em Saúde do país. Os dados
foram obtidos dos livros de registos das Instituições de Formação em Saúde,
Departamento dos Recursos Humanos do Ministério da Saúde, Direções Provinciais
de Saúde, listas de pagamento de subsídios de almoço e através de chamadas
telefónicas aos recém-graduados considerados como perdidos no Serviço Nacional
de Saúde. Os dados foram introduzidos no software ACESS e analisados no SPSS,
onde foi feita a análise estatística descritiva e aplicado o teste Qui-Quadrado com o
nível de significância de α=5%.

RESULTADOS
Tabela 1: Características Sociodemográficas dos Recém-graduados envolvidos
Característica
Sexo

n (%)

Masculino
Feminino
TOTAL
Idade (anos): variou entre 22 e 41 anos
Nome da Instituição de Formação (IdF)
Centro de Formação de Saúde de Lichinga
Centro de Formação de Saúde de Pemba
Instituto de Ciências de Saúde de Nampula
Instituto de Ciências de Saúde de Quelimane
Centro de Formação de Saúde de Mocuba
Centro de Formação de Saúde de Tete
Centro de Formação de Saúde de Chimoio
Instituto de Ciências de Saúde da Beira
Centro de Formação de Saúde de Inhambane
Centro de Formação de Saúde de Massinga
Centro de Formação de Saúde de Chicumbane

1.131 (50,4)
1.115 (49,6)
2246

98 (4,4)
194 (8,6)
382 (17,0)
156 (6,9)
49 (2,2)
86 (3,8)
236 (10,5)
271 (12,0)
122 (5,4)
58 (2,6)
193 (8,6)

Instituto de Ciências de Saúde de Maputo

404 (18,0)

Agentes de Medicina Geral
Agentes de Farmácia
Agentes de Laboratório
Agentes de Medicina Preventiva e SM
Enfermagem Básica
Enfermagem Geral
Enfermagem de Saúde Materna Infantil-Nivel Básico

254 (11,3)
101 (4,5)
115 (5,1)
163 (7,3)
590 (26,3)
123 (5,5)
330 (14,7)

Enfermagem de Saúde Materna Infantil-Nivel Médio

128 (5,7)

Técnicos de Administração Hospitalar
Técnicos de Farmácia
Técnicos de Fono-Audiologia
Técnicos de Laboratório
Técnicos de Medicina Geral
Técnicos de Radiologia

93 (4,1)
56 (2,5)
20 (0,9)
58 (2,6)
190 (8,1)
25 (1,1)

Ao se consultar as listas de pagamento de subsídio de almoço, estas perdas ficaram
reduzidas para 241 (10,7%) ou seja, recuperou-se 447 recém-graduados dos
considerados como perdidos pelos registos das Direcções Provinciais de Saúde.
Ainda, recuperou-se mais 150 recém-graduados através de chamadas telefónicas
aos considerados como perdidos pelas listas de pagamento de subsídio de almoço,
perfazendo uma perda final de 91 (4,05%) recém-graduados. Estes últimos foram
assumidos como realmente perdidos no Serviço Nacional de Saúde. Dentre os
quais, 16 (91) consentiram em ser inquiridos sobre as razões que levaram à perdas,
tendo estes referido, a necessidade de continuação com os estudos (38%), baixos
salários (31%) e local de colocação distante da família (31%).

Gráfico 3: Razoes que levaram os recém graduados a
abandonarem o sistema Nacional de Saúde

Curso

Estado Civil
Casado(a)
Solteiro(a)

49 (2,1)
2.197 (97,8)

Como ilustra a Tabela 1, a maior percentagem dos graduados,
18% (404/2.246), era proveniente do Instituto de Ciências de
Saúde (ICS) de Maputo; seguido dos Institutos de Ciências de
Saúde (ICS) de Nampula com 17,0% (382/2.246) e da Beira com
12,0% (271/2.246).
Gráfico 1: Análise de Perdas com base nos Registos das
Direcções Provinciais de Saúde
N=2246
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Os registos das Direcções Provinciais de Saúde
mostraram uma perda de 688 (30,6%) entre os
recém-graduados.
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CONCLUSÕES
Os resultados permitem concluir o seguinte:
A Taxa de perda observada de 4.05% esta abaixo das
espectavas tidas antes do estudo.
Existência de falhas no sistema de registo e seguimento
dos recém-graduados desde o nível central, provincial,
distrital até à unidade sanitária.
Somente 3,1% (9/291) dos graduados que aceitaram ser
entrevistados sobre as condições oferecidas no acto de
colocação sentiram satisfeitos com todos itens avaliados
destacando o
tempo de espera da colocação,
possibilidade de continuar os estudos e condições de
habitação/alojamento.
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