
MINI “RADIOGRAFIA” DOS DISTRITOS DA PROVÍNCIA DE GAZA 
 

Em coordenação com a OMS  a Direcção Provincial de Saúde produziu uma entrevista sobre 
aspectos relacionados com a implementação dos programas e dos resultados deste encontro. Esta 
foi respondida pela quase totalidade dos Distritos e em seguida apresentamos as respostas:  

BILENE 
Questões:  Respostas. 
Quais os principais problemas que o Distrito 
enfrenta no âmbito da Saúde Materna, Neo - 
Natal e Infantil 

§ Falta de adesão por parte das mulheres à consulta 
sadia, depois de receberem a ultima vacina. 

§ As mães ou os familiares de crianças doentes não as 
trazem de volta à consulta de controlo. 

§ As mulheres grávidas não vão à consulta do SMI nos 
primeiros meses de gestação, as que vão não 
cumprem com o calendário da Consulta Pré –Natal. 

§ As mães não vão às Consultas Pós – Parto, depois do 
7º dia após o parto. 

§ Depois do parto as mães não levam os bebés à 
consulta. 

§ Fraca adesão ao planeamento familiar por parte das 
mulheres de idade fértil. 

§ As pessoas não dormem dentro da rede mosquiteira. 
§ As pessoas desconhecem as práticas nutricionais. 

Que contributo acha que esta reunião  trouxe 
para ajudar a resolver  esses problema? 

§ A reunião ajudou a traçar estratégias que vão 
contribuir na solução dos problemas do Distrito. 

§ Facilitou a troca de experiências com os outros 
Distritos. 

Qual é a estratégia que o Distrito acha que 
pode ajudar na solução deste ( s) problema (s) 
? 

§ Envolvimento Comunitário. 
§ Estabelecimento de parcerias com a OMM, 

AMETRAMO, Líderes, Parteiras Tradicionais, e outras 
forças vivas da sociedade. 

Em relação aos diferentes interveniente o que 
pensa que se pode fazer para que as 
intervenções sejam complementares e de 
acordo com as necessidades do Distrito ( área 
geográfica e área técnica de intervenção)? 

§ É necessário que haja uma divisão clara de tarefas, 
papeis e de responsabilidades entre todos os 
intervenientes. 

Com que meios (humanos e materiais)  conta 
no seu Distrito para resolver os seus problemas 
? 

§ 26 Parteiras Tradicionais, 81 ACS de Saúde Infantil, 
74 ACS de Saúde Reprodutiva 

§ OMM, AMETRAMO, um médico, um técnico, 16 
Enfermeiras de SMI, duas enfermeiras elementares e 
quatro enfermeiras afectas no internamento. 

Algo que pode dar contributo não só para o 
Distrito, mas sim para a província 

§ Alocar Bicicleta Ambulâncias. 
§ Formar mais Enfermeiras de SMI. 
§ Criar condições para o Aconselhamento nas consultas 

de SMI. 
§ Construir um Gabinete para CCR e colocar uma 

enfermeira só para estas consultas. 
§ Afectar uma Enfermeira a tempo inteiro no SAAJ 
§ Colocar Enfermeiras de SMI em todas as Unidades 

Sanitárias 
 
 
  
 



CHIBUTO  

Questões:  Respostas. 
Quais são os principais problemas que o 
Distrito enfrenta no âmbito da saúde materna, 
neo - natal e infantil? 

§ Exiguidade de espaço físico. 
§ Falta de enfermeiras de SMI. 
§ Enfermeiras de SMI não treinadas em cuidados do 

recém nascido. 
§ Insuficiência de meios de rádios de  comunicação .  
§ Fraco envolvimento comunitário. 

Que contributo acha que esta reunião  trouxe 
para ajudar a resolver  esses problemas 

§ A implementação da Estratégia de Envolvimento 
Comunitário. 

§ Elaboração de planos de coordenação com os 
parceiros do Distritos. 

Qual é a estratégia que o Distrito acha que 
pode ajudar na solução deste ( s) problema (s) 
?   
 

§ Melhorar a Planificação anual Distrital.  
§ Mobilizar  recursos para os planos junto dos parceiros 

do Distrito. 
§ Realizar encontros de coordenação com os  parceiros 

do Distrito. 
Em relação aos diferentes interveniente o que 
pensa que se pode fazer para que as 
intervenções sejam complementares e de 
acordo com as necessidades do Distrito ( área 
geográfica e área técnica de intervenção) ? 

§ Fazer planificação conjunta com os parceiros. 

Com que meios ( humanos e materiais)  conta 
no seu Distrito para resolver os seus problemas 
? 

§  Enfermeiras de SMI. 
 

Algo que pode dar contributo não só para o 
Distrito, mas sim para a província 

§ Não respondeu. 

CHICUALACUALA 
Questões:  § Respostas. 
Quais são os principais problemas que o 
Distrito enfrenta no âmbito da saúde materna, 
neo - natal e infantil? 

§ Tabus que impedem às mães a aderirem ao 
planeamento familiar. 

§ Falta de poder de decisão, sobre a sua Saúde,  por 
parte das mulheres.  

§ Mal nutrição nas crianças. 
§ Distancias longas. 
§ Grande parte das Unidades Sanitárias do Distrito 

não tem maternidade . 
Que contributo acha que esta reunião  trouxe 
para ajudar a resolver  esses problemas 

§ Pudemos planificar algumas actividades prioritárias 
com o apoio de outros participantes. 

Qual é a estratégia que o Distrito acha que 
pode ajudar na solução deste ( s) problema(s) ?  

§ Realizar Brigada Móveis integradas. 
§ Criar condições para que em todos os Postos de 

Saúde se possa realizar parto seguro. 
Em relação aos diferentes interveniente o que 
pensa que se pode fazer para que as 
intervenções sejam complementares e de 
acordo com as necessidades do Distrito ( área 
geográfica e área técnica de intervenção) ? 

§ Disponibilizar meios circulantes para garantir a 
deslocação para os povoados mais distantes.  

§ Garantir que pelo menos cada povoado tenha uma 
Parteira Tradicional treinada e o povoado se 
disponha de uma bicicleta ambulância. 

Com que meios ( humanos e materiais)  conta 
no seu Distrito para resolver os seus problemas 
? 

§ Uma viatura para as brigadas  móveis; 2 
motorizadas, uma Enfermeiras de SMI,  um técnico, um 
Agente  de Medicina Preventiva e ACSs. 

Algo que pode dar contributo não só para o 
Distrito, mas sim para a província 

§ Não respondeu. 

 
 
 



CHIGUBO 
Questões:  Respostas. 
Quais são os principais problemas que o 
Distrito enfrenta no âmbito da saúde materna, 
neo - natal e infantil? 

§ Distancias longas das localidades às Unidades 
Sanitárias. 

§ Factores sócio -culturais e económicos. 
§ Irregularidade de meios de transporte para as 

Unidades Sanitárias. 
Qual é a estratégia que o Distrito acha que 
pode ajudar na solução deste ( s) problema(s) ?  

§ Alocação de Bicicleta - Ambulâncias e realização de 
brigadas móveis integradas. 

Em relação aos diferentes interveniente o que 
pensa que se pode fazer para que as 
intervenções sejam complementares e de 
acordo com as necessidades do Distrito ( área 
geográfica e área técnica de intervenção) ? 

§ Capacitar as Organizações de Base para o 
conhecimento real dos problemas do Distrito.   

§ Maior responsabilização do pessoal da Saúde. 

Algo que pode dar contributo não só para o 
Distrito, mas sim para a província 

§ Realização em conjunto de mais encontros similares a 
este. 

 
 
GUIJÁ 

Questões:  Respostas. 
Quais são os principais problemas que o 
Distrito enfrenta no âmbito da saúde materna, 
neo - natal e infantil? 

§ Exiguidade de espaço para o funcionamento dos 
serviços. 

§ Falta de pessoal ( em quantidade e qualidade) com 
conhecimento suficiente para responder aos desafios 
técnicos a que são expostos no seu quotidiano. 

§ Falta de materiais e equipamento (ventosas, mesinhas 
para o recém nascido, marquesas e lâmpadas 
ginecológicas). 

§ Falta de transporte. 
§ Fraca interacção entre a OMM e as Parteiras 

Tradicionais. 
Que contributo acha que esta reunião  trouxe 
para ajudar a resolver  esses problemas? 

§ Foi uma oportunidade para expormos os nossos 
desafios e buscar soluções  para enfrenta – los. 

§ Trocamos experiências com os outros Distritos em 
materiais relacionadas à planificação . 

§ Foi uma grande oportunidade de aprendizagem. 
Qual é a estratégia que o Distrito acha que 
pode ajudar na solução deste ( s) problema(s) ?  

§ Planificação conjunta. 
§ Comunicação permanente. 
§ Encontros regulares com a Comunidade. 
§ Aumentar as formações. 
§ Descentralizar as actividades comunitárias. 

Em relação aos diferentes interveniente o que 
pensa que se pode fazer para que as 
intervenções sejam complementares e de 
acordo com as necessidades do Distrito ( área 
geográfica e área técnica de intervenção) ? 

§ Melhorar a coordenação de actividade entre todos 
os intervenientes na área de Saúde no Distrito e com 
a DPS. 

 

Com que meios ( humanos e materiais)  conta 
no seu Distrito para resolver os seus problemas 
? 

§ Pessoal da Saúde, OMM, Parteira tradicionais, 
Líderes Comunitários, uma ambulância, sete rádios de 
Comunicacao e parceiros de cooperação. 

Algo que pode dar contributo não só para o 
Distrito, mas sim para a província 

§ Não respondeu. 

  
  
 
 
 
 
 



CHOKWÉ 
Questões:  Respostas. 
Quais são os principais problemas que o 
Distrito enfrenta no âmbito da saúde materna, 
neo - natal e infantil? 

§ Sendo o Hospital Rural o Hospital de referência de 
toda a zona norte tem os seguintes constrangimentos:  

§ Insuficiência de pessoal qualificados para dar 
resposta as transferências. 

§ Não tem  Ecógrafo. 
§ Não tem Cardiotocografia  ( CTG) e os respectivos 

papeis do traçado . 
§ Tem falta de medicamento tais como Oxitocina, 

Hidralazina oral.  
§ Falta de berçário na enfermaria de pediatria. 
§ As jovens procuram os Serviços Amigáveis para os 

Adolescente e Jovens (SAAJ) apenas quando estão 
grávidas.  

§ A população demora procurar os cuidados. 
§ Registam se muitas violações sexuais de menores. 

Que contributo acha que esta reunião  trouxe 
para ajudar a resolver  esses problemas? 

§ A Reunião foi boa, pensamos que o MISAU,  a DPS e 
a OMS ficarão sensibilizados das nossas deficiências  
e esperamos que num futuro próximo resolvam os 
nossos problemas.  

§ É uma boa experiência com os outros Distritos, assim 
como apelar para realizar a Consulta Pré -  Natal 
para as Mulheres de Alto Risco Obstétrico 
(CPN/ARO) de qualidade de forma a aumentar as 
cesarianas electivas e transferências atempadas.    

 
Qual é a estratégia que o Distrito acha que 
pode ajudar na solução deste ( s) problema(s) ?  

§ Aumentar :  
§ O número de pessoal qualificado nas Unidades 

Sanitárias. 
§ A cobertura de Planeamento Familiar , COR e CPP.  
§ Aumentar a ligação US com a Comunidade. 
§ Apetrechar o Hospital  Rural do Chókwe em meios 

diagnósticos como : Ecógrafo/CTG. 
§ Apetrechar os Centros de Saúde Periféricos com 

Água e energia.   
§ Reduzir os Partos Fora da Maternidade  (PFM) com a 

construção de um CS III e de casas de Mãe Espera. 
§ Formação em serviço.  

 
Em relação aos diferentes interveniente o que 
pensa que se pode fazer para que as 
intervenções sejam complementares e de 
acordo com as necessidades do Distrito ( área 
geográfica e área técnica de intervenção) ? 

§ Realização de palestras nas escolas e na 
comunidade . 

Com que meios ( humanos e materiais)  conta 
no seu Distrito para resolver os seus problemas 
? 

§ Não temos meios suficientes tanto humanos e 
materiais para responder os problemas no geral. 

Algo que pode dar contributo não só para o 
Distrito, mas sim para a província 

§ Forte ligação entre a Unidade Sanitária com a 
comunidade  e Vice- versa. 

§ Envolvimento de todas as lideranças comunitárias  nas 
actividades de Saúde.  

§ Participação activa dos Conselhos de Líderes 
Comunitários (CLCs).  

§ Comunicação Inter - Distrital 
 
 
 



MABALANE 
Questões:  § Respostas. 
Quais são os principais problemas que o Distrito 
enfrenta no âmbito da saúde materna, neo - natal e 
infantil? 

§ População dispersa. 
§ Longas distancias a percorrer de casa à Unidade 

Sanitária. 
§ Vias de acesso danificadas. 
§ Falta de transporte regular.  
§ Fraca afluência às Unidades Sanitárias. 
§ Mulheres com elevado índice de analfabetismo 
§ Mulheres sem poder de decisão sobre a sua 

Saúde e a dos seus filhos. 
§ Forte interferência de tabus e crenças culturais. 
§ Falta de pessoal qualificado nas Unidades 

Sanitárias. 
Que contributo acha que esta reunião  trouxe para 
ajudar a resolver  esses problemas? 

§ Esta reunião permitiu a troca de experiências e 
aprender dos outros Distritos como ultrapassar as 
dificuldades. 

§ Implementação de novas estratégias para a 
melhoria da saúde da mulher e da criança. 

§  
Qual é a estratégia que o Distrito acha que pode 
ajudar na solução deste ( s) problema(s) ? 

§ A componente Comunicação e Envolvimento 
Comunitário vai certamente contribuir para a 
melhoria dos resultados na componente da Saúde 
Mãe  e da criança. 

§ Expansão da iniciativa Família Modelo . 
Em relação aos diferentes interveniente o que pensa 
que se pode fazer para que as intervenções sejam 
complementares e de acordo com as necessidades 
do Distrito ( área geográfica e área técnica de 
intervenção) ? 

 
§ Envolver mais líderes comunitários e a 

comunidade no geral de modo a que todos 
assumam os problemas da Saúde da Mãe e da 
Criança como seus. 

§ Melhorar a articulação com as  aldeias  
Com que meios ( humanos e materiais)  conta no 
seu Distrito para resolver os seus problemas ? 

Recursos Humanos: 
§ Um Médico, um Técnico de Medicina, um Técnico 

de Medicina, um Agente de Laboratório, um 
Agente de Estomatologia, cinco Agentes de 
Medicina Geral, duas Enfermeira -  Parteiras,  
cinco Enfermeiras de SMI, um Enfermeiro 
Elementar, um Enfermeiro Geral, quatro 
enfermeiros      

Recursos Materiais : 
§ Uma ambulância, uma carinha, cinco rádios de 

comunicação, e duas motorizadas. 
Algo que pode dar contributo não só para o Distrito, 
mas sim para a província? 

§ Implementação dos “Ateliers de Culinária” ao 
nível das comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MASSINGIR 
Questões:  Respostas. 
Quais são os principais problemas que o Distrito 
enfrenta no âmbito da saúde materna, neo - natal e 
infantil? 

Problemas ligados à Saúde da Mãe 
§ Falta de maternidade e de enfermeiras de SMI. 
§ Falta de material para apetrechar a Casa de 

Mãe Espera. 
Problemas ligados à Saúde da Criança 
§ Falta de Enfermeiras de SMI, viradas somente 

para a Saúde da criança. 
§ Falta de aquecedor, equipamento de 

reanimação para o Recém Nascido. 
§ Brigadas móveis deficientes, contribuindo para 

uma quebra vacinal. 
§  

Qual é a estratégia que o Distrito acha que pode 
ajudar na solução deste ( s) problema(s) ? 

§ Construir apetrechar  uma maternidade, uma 
casa de Mãe espera e uma casa para a  
enfermeira nos Postos de Saúde  mais populosos. 

§ Afectar uma enfermeira de SMI nos mesmos 
Postos. 

§ Realizar brigadas móveis avançadas.  
§ Criar condições para se fazerem as Consultas  

Pré- Natal, de Planeamento Familiar,  e Pós-
Parto nas brigada móveis.  

§ Ter uma enfermeira de SMI permanente apenas 
para estes serviços. 

Em relação aos diferentes interveniente o que pensa 
que se pode fazer para que as intervenções sejam 
complementares e de acordo com as necessidades 
do Distrito ( área geográfica e área técnica de 
intervenção) ? 

§ Todas as actividades desenvolvidas no Sector da 
Saúde pelos diferentes intervenientes coesas e 
uniformes. 

Com que meios ( humanos e materiais)  conta no 
seu Distrito para resolver os seus problemas ?  
 

§ O Distrito conta com mais quatro  enfermeiras de 
SMI, material de maternidade segura, uma  
enfermeira, uma enfermeira – parteira, uma  
viatura, quatro motorizadas e  dois  Agentes de 
Medicina Preventiva. 

 
Algo que pode dar contributo não só para o Distrito, 
mas sim para a província 

§ Expansão do Programa de Transmissão  Vertical 
(PTV)  para todo o Distrito .  

§ As enfermeira de SMI, principalmente as 
responsáveis Distritais tinham que ter domínio da 
área informática. 

§ As Enfermeiras de SMI devem dominar  todos os 
pacotes relacionados com a Saúde da Mãe e da 
Criança. 

§ Elas deveriam ter reuniões constantes por forma 
a consolidarem e a actualizarem-se e das 
recomendações da área.    

§ Encorajar as responsáveis Distritais de SMI a 
fazerem apresentações das suas actividades 
durante as sessões  plenárias.  

§ Promover reuniões de balanço das actividades 
de SMI e  troca de experiências. 

 
 
 
 
 



DISTRITO DE XAI – XAI 
Questões:  § Respostas. 
Quais são os principais problemas que o Distrito 
enfrenta no âmbito da saúde materna, neo - natal e 
infantil? 

§ Falta de comunicação entre os pais e os filhos. 
§ Existência de tabus e rumores na comunidade.  
§ Falta de poder de decisão da mulher.  
§ Falta de conhecimento  das leis que protegem a 

mulher. 
§ Falta de pessoal qualificado para prestar 

Cuidados de Saúde integrados em relação à 
mulher e a criança. 

§ Falta de material de material para realizar 
partos seguros. 

§ Muitos abortos clandestinos. 
§ Falta de sangue na Unidades sanitária. 
§ Tentativa de realizar partos em casa. 
§ Falta de tempo para fazer aconselhamento em 

Saúde. 
Que contributo acha que esta reunião  trouxe para 
ajudar a resolver  esses problemas? 

§ Troca de experiência. 

- Qual é a estratégia que o Distrito acha que pode 
ajudar na solução deste ( s) problema(s) ? 

§ Fazer IEC na comunidade. 
§ Envolver os activistas, líderes comunitários, OMM 

e outros informais nas actividades a realizar na 
comunidade e nas Unidades Sanitárias. 

§ Incentivar os pais a comunicarem abertamente 
com  os seus filhos sobre a gravidez precoce, 
abortos,  contracepção e outros. 

§ Aumentar o número de palestras nas Unidades 
Sanitárias antes das consultas, especialmente na 
área do SMI. 

§ Expandir o PTV na preferia. 
§ Fazer a supervisão do pessoal formado em várias 

áreas.  
§ Procurar através da Rádio, divulgar mensagens 

inerentes à saúde da mãe e da criança.  
Em relação aos diferentes interveniente o que pensa 
que se pode fazer para que as intervenções sejam 
complementares e de acordo com as necessidades 
do Distrito ( área geográfica e área técnica de 
intervenção) ? 

Não  respondeu 

Com que meios ( humanos e materiais)  conta no seu 
Distrito para resolver os seus problemas ? 

§ Uma ambulância, meios de Comunicação, 
activistas, líderes comunitários, CLCs, parteiras 
tradicionais, OMM e população informal. 

Algo que pode dar contributo não só para o Distrito, 
mas sim para a província 

§ A Direcção Provincial deve criar um livro sobre as  
formações.  

§ Deve-se prestar mais atenção aos SAAJ e à Casa 
da Mãe Espera. 

§ Os parceiros devem tomar em consideração os 
planos das Unidades Sanitárias dentro dos seus 
Planos. 

 

 
 
 
 
 
 



XAI – XAI CIDADE E HOSPITAL PROVINCIAL  
Questões:  § Respostas. 
Quais são os principais problemas que o Distrito 
enfrenta no âmbito da saúde materna, neo - natal e 
infantil? 

§ Falta de pessoal  e de equipamento informático.  
§ Espaço físico insuficiente. 

Que contributo acha que esta reunião  trouxe para 
ajudar a resolver  esses problemas? 

Não respondeu 

Qual é a estratégia que o Distrito acha que pode 
ajudar na solução deste ( s) problema(s) ? 

§ Afectar mais enfermeiras de SMI e equipamento 
informático. 

Em relação aos diferentes interveniente o que pensa 
que se pode fazer para que as intervenções sejam 
complementares e de acordo com as necessidades do 
Distrito ( área geográfica e área técnica de 
intervenção) ? 

§ Implementar as Estratégia de Envolvimento 
Comunitário, produzir material de IEC em língua 
local,  organizar debates radiofónicos.    

Com que meios ( humanos e materiais)  conta no seu 
Distrito para resolver os seus problemas ? 

§ Uma viatura, um telemóvel, técnicos de saúde 
formados em diferentes áreas. 

Algo que pode dar contributo não só para o Distrito, 
mas sim para a província 

§ Alocação de meios de comunicação. 

 
 
 
 



 


