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NESTE NÚMERO

O número 3 da Revista Moçambicana de Ciências de Saúde tem como editorial o tema “Revisão
de Pares”, uma área crucial no desenvolvimento desta publicação. Este editorial escrito pela Editora
pretende convidar os pesquisadores a participarem mais activamente no processo de revisão de pares
da revista, dando-lhe a atenção devida para que ele constitua o verdadeiro garante de qualidade e credibilidade da publicação.
Cumprindo dever de inovar e melhorar, este numero inclui pela primeira vez a secção de Metodos e
Protocolos. Reconhecendo a necessidade de mais intercâmbio entre pesquisadores nas fases anteriores
às de disseminação de resultados, pensamos que esta secção poderá constituir uma plataforma para disucssao de ideias e metodologias de pesquisa de para o contexto moçambicano. Nesta edição Hlashuaio
e colegas apresentam a experiência de testagem de introdução de testes rápidos para identificação de
marcadores cardíacos na pratica clínica numa unidade sanitária local.
Esta edição comporta quatro artigos originais sobre àreas diversas tais como perfil clinico-laboratorial de doentes referenciados para rastreio vírus linfotrópicos humanos; avaliação do sistema de vigilância epidemiológica para o sarampo e rubeéola; actividade fisica de mulheres idosas em zona urbana; e,
finalmente, contaminacao de vegetais por parasitas intestinais numa zona de produção urbana.
O caso clínico incluído neste número aborda os acidentes em crianças causados por corpos estranhos
na orofaringe.
O resumo de publicacão por Noormahomed e colegas na revista PLOS Neglected Tropical Diseases
realça a importância de recurso a testes para agentes infecciosos múltiplos no contexto de infecções multiplas, muito frequente em Moçambique.
Na secção de Educação Contínua o artigo descreve Conceitos e Aplicações da Estatística Descritiva
e Inferencial.
Terminamos este número com a descrição da nossa capa e a contracapa INScience, que reporta a
realização do Dia Aberto de Pesquisa no Instituto Nacional de Saúde.
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INScience

Dia Aberto de Pesquisa

O Instituto Nacional de Saúde (INS) tem como missão participar na melhoria do bem-estar do povo
moçambicano, mediante geração e promoção da incorporação de soluções científicas para as principais
condições e problemas de saúde em Moçambique. Neste contexto, o INS instituiu o Dia Aberto de Pesquisa, uma iniciativa que tem como objetivo, apresentar e discutir resultados de pesquisa e outras atividades técnico-científicas realizadas pela Instituição, assim como partilhar conhecimento e experiência
entre os profissionais do INS, parceiros e investigadores da área Biomédica.
As sessões são abertas a todos que tiverem interesse em participar e são realizadas semestralmente,
com apresentações durante o dia todo, das 8h as 15h, tendo uma média de 14 trabalhos apresentados
em cada sessão contando com uma audiência média de 86 participantes por cada sessão (de Maio de
2011 à Maio de 2015).
No ano de 2015, o INS realizou a primeira e única sessão do Dia Aberto de Pesquisa a 28 de Maio, que
contou com a presença de pouco mais de 90 convidados de diferentes instituições, desde instituições de
ensino, organizações não-governamentais, Hospitais e Centros de Saúde. Nesta sessão, foram apresentados 11 trabalhos nas áreas de infeções respiratórias, infecções gastrointestinais, vigilância em saúde e
saúde sexual e reprodutiva, com destaque para trabalhos referentes a investigação do surto de dengue na
cidade de Nampula ocorrido em 2014 e referentes a frequência e caracterização epidemiológica de casos
de leptospirose em áreas peri-urbanas da cidade de Maputo.
No segundo semestre do presente ano, o INS excepcionalmente realizou o Dia Aberto de Pesquisa
devido a realização das XV Jornadas de Saúde.

Júlia Sambo e Nilsa de Deus
Instituto Nacional de Saúde, Departamento de Pesquisa
E-mail: pesquisa@ins.gov.mz
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