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Em Março de 2021, quando publicamos o nosso 

primeiro diário virtual sobre a pandemia da COVID-

19, ninguém antevia o enorme impacto que esta teria 

nas nossas vidas pessoais e profissionais. A pandemia 

e as subsequentes restrições do confinamento total 

obrigaram-nos a mudar de comportamento, rotina e 

principalmente nos impediram de realizar actividades 

normais de socialização. Tivemos que nos adaptar ao 

teletrabalho, enquanto enfrentávamos o desafio da 

telescola, sem podermos ver os nossos queridos o 

quanto gostaríamos. A terceira vaga, desencadeada 

pela variante Delta, no início do inverno deste ano, 

ensinou-nos algo diferente. O número de infecções 

ultrapassou de longe os da primeira e segunda 

vagas. Agora, entendemos que a COVID poderá não 

desaparecer, pois o vírus sofre mutações e os 

virologistas estão sempre a identificar novas variantes.  

Em Março de 2020, todos esperamos por uma vacina, mas receávamos que uma vacina 

eficaz fosse desenvolvida dentro dos próximos 5 a 10 anos. Agora temos vacinas 

disponíveis e 4.54 bilhões de dosagens já foram administradas em todo o mundo, de 

acordo com o Our World in Data.  

A Mediplus também enfrentou e adaptou-se aos desafios impostos pelo surto da Covid-

19 em princípios de 2020. Nós fornecemos a si, nosso 

membro, um serviço ininterrupto e, em muitos casos, 

melhorado, ao longo da primeira, segunda e terceira 

vagas. Criámos várias plataformas electrónicas para 

melhorar, cada vez mais, a experiência e interacção 

dos clientes com os departamentos da Mediplus, 

provedores de serviços, agentes de Recursos 

Humanos e com os corretores. Orgulhosamente, 

introduzimos o nosso próprio sistema de operações, o Novus, internamente criado, em 

finais de 2020. Dentre muitas vantagens apresentadas pelo sistema de operações Novus, 

importa referir que o programa de processamento de despesas médicas reduziu para a 

metade o nosso tempo de execução, a partir da recepção até ao pagamento. 

  

Pressão financeira no sistema de saúde 

Apesar dos desafios financeiros, causados pelo aumento acentuado de despesas 

médicas relacionadas com a Covid-19 e pela limitação de oportunidades para o 

crescimento e retenção do negócio, sustentamos a estabilidade financeira através da 

gestão proactiva do negócio, adaptando e implementando com sucesso os processos já 

existentes e os novos, para acomodar as novas exigências que se apresentam como 

consequência da covid-19. 
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A sua saúde continua coberta pelo maior plano de saúde em Moçambique.  

As cirurgias electivas adiadas durante a primeira e segunda vagas da pandemia, e o facto 

de as pessoas não estarem a visitar os seus médicos tão regularmente como no passado, 

de um modo geral, contribuiu para uma queda nas despesas médicas não relacionadas 

com a COVID, em 2020. No entanto, o adiamento das cirurgias electivas não significa que 

elas não deviam ser ou não serão realizadas. Uma outra preocupação está liga às doenças 

graves não detectadas tais como cancro, cuja detecção precoce é fundamental para um 

resultado positivo do tratamento.  

As estatísticas abaixo baseiam-se nas despesas médicas recebidas e processadas pela 

Mediplus durante o ano de 2020 e o primeiro semestre de 2021.  

Despesas médicas da Covid-19 no período de Janeiro de 2020 a Junho de 2021 

 

Total de despesas médicas processadas no período Janeiro de 2020 a Julho de 

2021. 

 



Número total de testes PCR de Agosto de 2020 a Julho de 2021 

As vacinas salvam vidas 

De acordo com Our World in Data, 29% da população mundial já tomou pelo menos uma 

dose da vacina contra a Covid-19 e 14.8% já está totalmente 

vacinada. Apenas 1.27% da população em Moçambique já tinha 

sido vacinada (total e parcialmente) até princípios de Agosto de 

2021. Pesquisas contínuas confirmam que as vacinas contra a 

Covid-19 vão nos proteger dos sintomas graves da doença, 

reduzindo o risco de sermos hospitalizados. Daí que a Mediplus 

disponibilizou vantagens para vacinas contra a COVID-19, em 

todas as suas opções de benefícios. Infelizmente, Moçambique 

recebeu apenas uma quantidade limitada de vacinas, mas 

estamos empenhados em mantê-lo informado sobre onde e 

quando as vacinas podem estar disponíveis. Para proteger-se a si 

próprio e salvar a vida dos outros, familiarize-se com os benefícios de tomar a vacina 

contra a COVID-19. É importante fazer a sua pesquisa em fontes credíveis, e ter cuidado 

com as notícias falsas que estão facilmente disponíveis nas plataformas das redes sociais.  

O nosso compromisso 

A Mediplus está comprometida em ser a líder do mercado do Seguro de Saúde em 

Moçambique, através do fornecimento da melhor cobertura de assistência médica aos 

seus membros, através de um esforço de equipa, processos eficientes e uma melhor 

qualidade de serviços.   

“Estamos animados pelo lançamento de vacinas seguras e eficazes, mas a verdade é 

simples: Ninguém está seguro até que todas as pessoas, em todo lugar, estejam 

seguras, e nenhum país está seguro até que todos os países estejam seguros. Só 

trabalhando em conjunto podemos garantir que ninguém fique atrás. Só 

trabalhando juntos podemos recuperar melhor e construirmos um mundo em que 

todos prosperam em paz, dignidade e igualdade, num planeta saudável. É possível, 

juntos”.  

- Amina Mohammed, Secretária-Geral Adjunta das Nações Unidas 

Ricardo Palermo 

Presidente do Conselho de Administração  
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