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Resumo

A

pesquisa de Monitoria da Implementação
do Despacho Ministerial sobre a Retirada da
Barreira da Indumentária e Aparência nos
Serviços de Saúde está integrado no leque
de trabalhos em curso, levados a cabo pelo Centro de
Análise Política em Saúde do Observatório Cidadão
para Saúde (OCS). A pesquisa foi realizada entre Outubro e Novembro de 2020, abrangendo 44 Unidades
Sanitárias (US), em quase todo o país (com exepção da
província de Cabo Delgado). O objectivo da pesquisa
residiu na produção de evidências sobre o impacto do
Despacho Ministerial, na sua relação com os serviços
de saúde, como estratégia de continuidade da campanha de advocacia, como vista a se pressionar, assim
como exigir-se que o Ministro da Saúde faça cumprir
a medida por ele anunciada, de forma a garantir que
nenhum utente do Serviço Nacional de Saúde seja
barrado nas US’s pela sua indumentária e aparência,
visto que, esta medida tem sido um atentado aos direitos do cidadão no que respeito ao acesso dos cuidados
de saúde plasmados na Constituição da República de
Moçambique.
A ideia subjacente a este objectivo é de contribuir para
a melhoria da qualidade de prestação de serviços de
saúde em Moçambique, através da redução de barrei-
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ras de acesso à saúde. Dos dados obtidos, no período em análise, junto dos provedores de cuidados
de saúde, conseguimos apurar que a medida do
Despacho, anunciada pelo Ministro da Saúde, Armindo Tiago – proibindo que o utente seja barrado na US com base na indumentária ou aparência
– ainda não está a ser implementada por inexistir
uma estratégia interno-administrativa de partilha e
divulgação do despacho.
No conjunto de relatórios de monitoria da implementação do Despacho Ministerial nº 167/GJ/002/2020,
este constitui o primeiro relatório de Monitoria da
Implementação do Despacho Ministerial sobre a
Retirada da Barreira da Indumentária e Aparência
nos Serviços de Saúde.

1.Introdução

O

sector da saúde é um dos sectores prioritários do governo, dado que se responsabiliza pelos serviços públicos de prestação de cuidados primários de saúde,
assistindo a vida de pessoas pertencentes a grupos
vulneráveis, em especial crianças, mulheres e idosos. Segundo a constituição da República de Moçambique (CRM), “todos
os cidadãos têm o direito à assistência médica e sanitária, nos
termos da lei, bem como o dever de promover e defender a
saúde pública”.
Na prática, entretanto, observa-se um cenário diferente, já
que utentes e usuários são julgados e barrados no Serviço
Nacional de Saúde (SNS), de acordo com indumentária que
apresentam e a aparência que lhes é inerente.
No âmbito da pesquisa levada acabo, pelo Observatório Cidadão para Saúde (OCS), entre Outubro e Novembro de 2020,
constatou-se que, em várias Unidades Sanitárias (US) do país,
ainda é recorrente a segregação de utentes e usuários, por
estes se apresentarem trajados de uma determinada forma
sendo estas: blusas de alças, com decote e costas nuas; saias
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e vestidos acima dos joelhos; calções; chinelos e etc. Ou
seja, as vestes mencionadas são consideradas inapropriadas para se frequentar as instalações do Serviço Nacional
de Saúde.
Doravante, a permanência desta prática pressupõe o incumprimento da nova medida aprovada pelo Ministro da
Saúde, no Despacho Ministerial de 17 de Agosto de 2020.
Assim sendo, o presente relatório tem como objectivo apresentar os resultados da pesquisa realizada pelo
OCS, recorrendo-se a evidências que atestam que ainda
não está sendo implementada a medida aprovada pelo
Ministério da Saúde (MISAU), a nível das US’s em todo o
país. Desta feita, como forma de alavancar a campanha
nacional de advocacia sobre os direitos dos usuários do
Serviço Nacional de Saúde (SNS), o OCS pretende pressionar as US’s para que coloquem em prática o Despacho
Ministerial.

1.1 Justificativa

O

Observatório do Cidadão para Saúde (OCS) submeteu, no dia 30 de Julho de 2020, uma petição
ao Ministério da Saúde (MISAU) exigindo a retirada da proibição da entrada do utente nas US’s nacionais, em função da indumentária e da aparência.
Era recorrente encontrar avisos e anúncios nas vitrinas e
portas das entradas das referidas instituições, proibindo a
entrada de cidadãos com um determinado tipo de indumentária, tido como inadequado e/ou imoral.
Esta prática persiste mesmo naquelas US’s, em que os avisos não se encontram expostos nas vitrinas. Curiosamente,
esta é uma prática recorrente em Moçambique, que, por si
só, coloca em risco a vida de milhares de cidadãos, violando, deste modo, o direito de acesso à saúde, preconizado
pela Constituição da República, assim como pelos dispositivos internacionais aderidos por Moçambique. Este constitui, desta feita, o motivo que levou o OCS a submeter
a petição ao MISAU, exigindo a eliminação desta medida
inconstitucional e ilegal.
Em resposta à petição do OCS, o Ministro da Saúde, Armindo Tiago, emitiu no dia 17 de Agosto de 2020 (menos
de 1 mês), um Despacho Ministerial delegando e instruindo a Direcção Nacional da Assistência Médica (DNAM) a
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responsabilidade de elaborar uma circular que orienta as Direcções Clínicas dos Hospitais a não limitarem o acesso dos
utentes ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), em função da
indumentária e da aparência.
O OCS, na qualidade da entidade engajada na advocacia em prol dos direitos dos cidadãos e da transformação
institucional a nível do sector da saúde, levou a cabo uma
pesquisa dirigida aos provedores dos serviços de saúde e responsáveis pela direcção das US’s, com o propósito de colher
informações sobre a implementação da nova medida recentemente anunciada pelo Ministro da Saúde, que se circunscreve no banimento imediato das limitações ao acesso do
SNS pelos utentes, que apresentam uma determinada indumentária e aparência.
A pesquisa pretende demonstrar que a implementação das
novas medidas acauteladas no Despacho Ministerial ainda
não foi tornada pública, e, como consequência, a mesma
não está sendo aplicada a nível das Unidades Sanitárias do
país.

1.2. Metodologia

A

presente pesquisa teve
como
propósito
atestar a aplicabilidade do
Despacho Ministerial, orientando os profissionais da saúde
a banir a limitação dos utentes
ao acesso dos serviços de saúde,
por causa da indumentária e da
aparência.
A pesquisa foi realizada entre os dias
23 de Outubro a 04 de Novembro de
2020, em dez (10) províncias do país,
nomeadamente: Maputo Província
e Cidade, Gaza, Inhambane, Sofala,
Manica, Zambézia, Tete, Nampula e
Niassa, exceptuando-se a província
de Cabo Delgado .
Para a colecta de dados, foram selecionados aleatoriamente 44 provedores de cuidados de saúde, considerados informantes-chave, tais
como: enfermeiros chefes, técnicos
de medicina geral, farmácia, laboratório, psiquiatria, enfermeiras de
saúde materna- infantil, enfermeiros gerais e demais provedores de
saúde em exercício nos Centros de
Saúde, Hospitais Rurais Hospitais
Distritais, Hospitais Províncias, Hospitais Gerais e Hospitais Centrais.

A colecta de dados, junto aos entrevistados, foi feita com base na combinação de técnicas de pesquisa social, que correspondem ao método
qualitativo com recurso à aplicação
do questionário aos provedores
de saúde em actividade nas US’s,
por meio de chamadas telefónicas justificada pela actual situação
do “novo normal”, como resultado
da pandemia da COVID-19. Recorreu-se igualmente a fotografias e,
por meio da observação directa,
em algumas unidades sanitárias
da Cidade de Maputo, províncias
de Sofala e Nampula, procurou-se
observar a implementação e divulgação do Despacho nas vitrinas.
Em média, as entrevistas duravam
07 a 10 minutos. Por vezes, esse
tempo estendia-se para 15 minutos,
principalmente no caso de algumas
enfermeiras de saúde materno-infantil, que por vezes interrompiam
a conversa telefónica para responder a alguma solicitação no local de
trabalho. A maioria das chamadas
telefónicas foi realizada no período
da tarde, pelo facto de este horário
apresentar um reduzido fluxo no

atendimento aos utentes.
Após o registo na base de dados,
através de um questionário electrónico, os dados recolhidos foram inicialmente analisados de
modo a eliminar possíveis lacunas
decorrentes no acto da recolha de
informações de cada um dos informantes. Um factor predominante em todas as actividades de
seguimento, é que os entrevistados
(quer profissionais, assim como os
responsáveis pelos serviços) aceitavam ceder a entrevista, colocando
como condição o anonimato.
Foram respeitados todos os princípios éticos que garantem a confidencialidade da informação individual,
logo no primeiro contacto. Portanto, os objectivos do questionário
foram devidamente esclarecidos
aos participantes da pesquisa, para
que estes pudessem aceitar participar do estudo, assim como recusar.
Para possíveis esclarecimentos de
alguns aspectos que tenham ficado desconexos, foram tomadas
notas dos contactos telefónicos de
cada um dos entrevistados.

1O facto de a província não ter sido incluida nesta fase da pesquisa se deveu a actual conjuntura da instabilidade social, ligada aos ataques dos
insurgentes que vem provocando a deslocação forçada de várias comunidades e destruindo as insfraestruras sanitárias, assim como elevando o
medo dos profissionais de saúde na prestação de informações inerentes a questões levantadas no questionário.
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1.3. Desafios e Lições aprendidas

O

s dois grandes desafios, encontrados no
acto da colecta de dados e informações
junto aos entrevistados, tiveram que ver
com a aplicação do questionário através
de chamadas telefónicas, justificada pela actual situação do “novo normal”, resultado da pandemia da
COVID-19, razão pela qual não se podia ter o controlo
do ambiente, de modo a convencer-se os profissionais de saúde a responderem ao questionário, que se
mostravam receosos em sofrer represálias e sanções
administrativas, por partilharem informações sem o
consentimento dos seus superiores.
Entretanto, para que se amenizasse o receio existente
entre os informantes, foi necessário que se adoptasse
um mecanismo que consistia em explicar diversas
vezes o objectivo da aplicação do questionário, sublinhando-se que o mesmo se destinava apenas à colecta de informação, de modo a demonstrar-se que os
provedores de cuidados de saúde nas US’s ainda não
estão a implementar a nova medida do Despacho
Ministerial, pelo facto de a mesma ainda não lhes ter
sido facultada pelos órgãos de direcção.
Como lição assimilada, destacamos a necessidade de
se alargar o tempo para a coleta de dados no terreno, assim como o tratamento de informações e validação de resultados, visto que a presente pesquisa
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tem como área de cobertura de acção o país no seu
todo.
É importante referir que a presente pesquisa está
apenas na sua primeira fase de execução. Nesta fase,
tem-se como informantes apenas os provedores de
cuidados públicos de saúde e, tendo-se em conta
o volume do trabalho, será necessário aumentar o
tempo previsto para a actividade, que será de mais
4 meses.

2. Resultados da Pesquisa
2.1. Enquadramento Estrutural do Funcionamento do Sector da Saúde
É importante referir que o sector da saúde em Moçambique obedece a uma estrutura político-administrativa
e é composto por três níveis: central, provincial e distrital, cujas funções permitem a prestação de cuidados de
saúde à população moçambicana.
O Nível Central - é um órgão orientador e de definição
de políticas, normas, regulamentos, e todas as diretrizes necessárias para a planificação estratégica do sector
como um todo. Define as principais estratégias do sector, que servem de orientação para a planificação a nível provincial e distrital. Neste nível, encontra-se centralizada a gestão financeira de bens de capital, como os
grandes investimentos nas redes secundárias, terciárias
e quaternárias; aprovisionamento de transporte e equipamento, bem como de despesas medicamentosas.
O Nível Provincial - desempenha funções de planificação, tendo em conta as orientações estratégicas
definidas centralmente, mas adequando-as à situação
real de cada província. Neste nível, são coordenadas
as atividades de saúde dos distritos, através de planos
anuais, com metas estabelecidas para vários programas prioritários. E, ainda, garante o armazenamento e
a distribuição de materiais e medicamentos para toda
a rede sanitária da província e garante o cumprimento
das normas e regulamentos definidos a nível central.
Quanto às despesas de funcionamento, há a tendência de descentralizar os salários e as despesas de manutenção para as províncias, ao passo que a maior par-
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te dos fundos para infraestruturas continua a nível
central.
O Nível Distrital - é a entidade que, em harmonia
com o nível provincial, implementa os planos concebidos a nível distrital, de acordo com as prioridades
definidas pelo sector. O distrito, através da sua rede
sanitária, permite a prestação de cuidados primários
de saúde às comunidades mais recônditas, proporcionando igualmente uma atenção diferenciada nas
sedes distritais .
Pela reclassificação das unidades de Cuidados de
Saúde Primários (CPS), decidida pelo Diploma Ministerial n.º 127/2002 de 31 de Julho, de acordo com o tipo
de actividades realizadas, a composição das equipas
de trabalho e material (do posto de saúde ao hospital rural) . Por seu turno, classificam-se em Centros
de Saúde (CS) Urbanos (do tipo A,B,C) e Rurais (do
tipo I,II), sendo os CS Urbanos localizados em zonas
urbanas e os CS Rurais em zonas rurais. Porém, os
CS com internamento, que servem essencialmente a
populações rurais, são considerados CS Rurais, mesmo quando situados em centros urbanos (Vilas).
O SNS está organizado em quatro níveis de atenção
que se classificam em: Primário - constituído por Postos e Centros de Saúde; Secundário - constituído por
Hospitais Rurais e Gerais; Terciário - constituído pelos
Hospitais Provinciais; e Quaternário - constituído pelos Hospitais Centrais e Especializados.

MISAU, 2007.
Sobre a transformação dos Postos em Centros de Saúde na Seção IV do Artigo 11, preconiza-se o prazo máximo de 6 meses, a partir da publicação deste Diploma Ministerial, nomeadamente no artigo 4, 6, 14, 16 e 17, as Direções Provinciais de Saúde farão propostas para que, no prazo máximo de 5 anos, os atuais Postos de Saúde, situados em zona rural e cobrindo na sua
zona de influência direta, pelo menos 7500 habitantes, ou situados em zonas urbanas e cobrindo na sua zona de influência direta, pelo menos 10 000 habitantes, se tenham transformando
em CS. No que respeita aos atuais Postos de Saúde, não cobrindo no seu raio de influência directa, o número de habitantes acima indicado e as Direcções Provinciais de Saúde devem
considerar a possibilidade de incorporação desses Postos de Saúde na Rede Comunitária, como alternativa à sua transformação em CS (MISAU, 2002).

O nível primário (I)

O nível secundário (II)

corresponde aos Centros de Saúde e tem como função executar a
estratégia de Cuidados de Saúde Primários (CSP). Estas Unidades
Sanitárias (US) constituem o primeiro contacto da população com
os Serviços de Saúde. O Centro de Saúde, tendo sob a sua responsabilidade a saúde da população e do ambiente, deve assegurar a cobertura sanitária de uma população dentro de uma zona geográfica bem definida pela Área de Saúde.

é composto pelos Hospitais Distritais, Rurais e Gerais e tem
como função prestar Cuidados de Saúde Secundários e constitui o primeiro nível de referência para os doentes que não encontram resposta nos Centros de Saúde.

O nível terciário (III)
é composto pelos Hospitais Provinciais e constituem referência para os doentes que não encontram soluções ao nível dos
Hospitais Distritais, Rurais e Gerais, bem como dos doentes
provenientes de Hospitais Distritais e Centros de Saúde que se
situam nas imediações do Hospital Provincial e que não tem
Hospital Rural, nem Geral para onde possam ser transferidos.

O nível quaternário (IV)
é composto pelos Hospitais Centrais, e constitui a referência para os doentes que não encontram soluções ao nível dos
Hospitais Provinciais, Distritais, Rurais e Gerais, bem como dos doentes provenientes de Hospitais Distritais e Centros
de Saúde, que se situam nas imediações. Neste nível, situam-se também os Hospitais Especializados que prestam
cuidados muito diferenciados de uma só especialidade .
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Fonte: Conceição, 2011: 13.

2.2. Caracterização das Unidades Sanitárias e dos
Provedores de Cuidados de Saúde
Foram abrangidas pela pesquisa 44 Unidades Sanitárias
em todo o país (com excepção da cidade da província de
Cabo Delgado). Das 44 Unidades Sanitárias, que fizeram
parte do estudo, dezanove (19) são do nível primário, dezoito (18) do secundário, cinco (5) do terciário e apenas
dois (2) do nível quaternário.
Em relação aos provedores de cuidados de saúde, que
responderam ao questionário, vinte e nove (29) são do
sexo masculino e as restantes quinze (15) do sexo feminino.
No que se refere ao tempo de trabalho dos profissionais
de saúde, constatou-se que a média dos anos de serviço
é de 7 anos, sendo que, o período máximo relatado é de
quinze (15) anos e o mínimo de apenas três (3) messes.
No que toca a profissionais e aos cargos administrativos
dos entrevistados constam os técnicos de medicina geral,
enfermeiros (as) chefes dos hospitais, técnicos da psiquiatria, técnicos de Saúde Materno-Infantil (SMI), técnicos do laboratório, responsáveis pelas farmácias, agentes
de medicina, e enfermeiros básicos em actividade (Para
mais detalhes, está o quadro 1. abaixo).
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Quadro 1. Características das US’s e dos Provedores de Saúde Por Sexo, Tempo de Trabalho e Profissão

Províncias/
Unidades Sanitária

Maputo
Cidade

Província
de Maputo

Província
de Gaza
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Tipo de US

Nivel de US Sexo

Tempo de
Servico

Profissão

Centro de
Saúde 1° de
Maio

Tipo 2

Prim

F

4anos

Enfermagem

Hospital Geral
Mavalane

Tipo4

Secun

F

7anos

SMI

Hospital Geral
José Macamo

R/C Tipo4

Secun

F

5anos

Farmacêutica

Centro de
Saúde Alto
Maé

Tipo2

Prim

F

9anos

SMI

Centro de
Saúde 1 de
Junho

Tipo2

Prim

M

2anos

Farmacêutico

Hospital
Provincial da
Matola

Tipo 3

Terc

M

4anos

Enfermeiro

Centro de
Saúde Ndlavela

Tipo2

Prim

M

6anos

Tecn. Medicina

Centro de Saúde
Matola Gare

Tipo2

Prim

M

3anos

Tecn. Medicina

Centro de Saúde
Matola C

Tipo2

Prim

F

5anos

Farmacêutica

Hospital Provincial de Gaza

Tipo4

Terc

F

9anos

Enfermeiro

Centro de Saúde
Macia

Tipo2

Prim

F

7anos

Farmacêutico

Hospital Distrital
de Chokwe

Tipo3

Secun

M

4anos

Farmacêutica

Hospital distrital
de Majacaze

Tipo3

Secn

F

3anos

Enfermagem

Província
de Inhambane

Província
de Sofala

Província
de Manica

Província
de Tete
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Hospital Provincial de
Inhambane

Tipo4

Secun

M

4anos

Enfermagem

Hospital Rural
de Quissico

Tipo3

Prim

F

5anos

Medicina Geral

Centro de Saúde
Conguina

Tipo2

Secun

F

2anos

Medicina Geral

Hospital Rural
de Massinga

Tipo3

Quart

F

10anos

SMI

Hospital Central
Beira

Tipo 4

Quart

F

9anos

Enfermeiro

Hospital Rural
Nhamatanda

Tipo3

Secun

M

15anos

Enfermeiro

Hospital Distrital
de Caia

Tipo3

Secun

M

12anos

Enfermagem

Centro de Saúde
Dondo

Tipo2

Prim

F

6anos

SMI

Centro de Saúde
Barata

Tipo2

Prim

M

5anos

Medicina geral

Centro de Saúde
Sussundenga

Tipo4

Terci

M

6anos

Radiologia

Hospital Rural
Catandica

Tipo2

Prim

M

7anos

Nutricionista

Centro de Saúde
Vila Nova

Tipo3

Secun

M

10anos

Medicina

Centro de Saúde
Chitima

Tipo 2

Prim

M

5anos

Tec. Medicina
geral

Centro de Saúde
Songo

Tipo 2

Prim

M

11anos

Tec. Psiquiátrico

Centro de Saúde
Unidade Urbano
4

Tipo 2

Prim

F

6anos

Enfermagem

Hospital Distrital
de Macanga

Tipo3

Secun

M

3anos

Tec. Laboratório

Província de Zam- Hospital Rural
bézia
Mocuba

Tipo3

Secud

M

2anos

Medicina Geral

Hospital Distrital
de Mopeia

Tipo2

Secun

M

3meses

Enferm.
Pediátrico

Hospital Rural
Alto Molocué

Tipo2

Secun

F

3anos

Farmacêutica

Hospital Central
Quelimane

Tipo4

Secun

M

4anos

Farmacêutica

2anos

Farmacêutica

M

4anos

Técnico Med.
Geral

M

6anos

Técnico Med.
Geral

F

2anos

Farmacêutica

Secun

Província
de Nampula

•
Centro de
Saúde Morrupula
Hospital Distrital
de Namapa

Tipo2
Tipo2

Centro de Saúde
Meconta

Província
de Niassa
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Prim
Secun

Tipo2

Prim

Hospital Distrital
de Nacala Porto

Tipo3

Sec

M

4anos

Enfermagem

Hospital Distrital
de Monapo

Tipo 2

Secun

M

4anos

Farmacêutica

Hospital Provincial de Lichinga

Tipo4

Terça

M

8anos

Enfermagem

Hospital Distrital
Cuamba

Tipo3

Secun

F

7anos

Farmacêutica

Centro de Saúde
Metarrica

Tipo2

Prim

M

6anos

Medicina Geral

Centro de Saúde
Maúa

Tipo2

Prim

M

13anos

Farmacêutico

2.3. A Medida do Despacho Ministerial Sobre a Barreira Da
Indumentária na US ainda não está sendo Implementada

D

os dados obtidos, no período em análise,
junto dos provedores de cuidados de saúde
nas unidades sanitárias abrangidas pela
pesquisa, conseguimos apurar que a medida do Despacho, anunciada pelo Ministro da Saúde,
Armindo Tiago – proibindo que o utente seja barrado na US com base na indumentária ou aparência
– ainda não está a ser implementada. Das Sugestões
ou comentários proferidos pelos entrevistados, espera-se que a nova medida seja anunciada oficialmente pelos órgãos administrativos e diretivos do
MISAU, por meios de comunicação documental e
verbal para todos os profissionais do SNS.
Os dados do quadro abaixo ilustram o baixo nível de
conhecimento da nova medida de proibição de acesso aos serviços de saúde com base na indumentária
e aparência do utente, apesar de 10 profissionais da
saúde admitirem ter assistido à entrevista do Ministro da Saúde, através dos meios de comunicação social. Por outro lado, 21 entrevistados ainda não sabem
como deverá partilhar ou disseminar a informação
na esfera pública, para que a mesma seja acessível
para todos os colaboradores dos serviços de cuidados de saúde.
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O quadro. 2. Respostas dos Provedores de Saúde Sobre a Implementação do Despacho Ministerial
Pergunta

Respostas
SIM

NAO

28

36

Vocês já têm a informação de
12
que não é mais permitido barrar
a entrada do utente com base
na roupa que ele traja?

32

Os utentes ainda são barrados
no atendimento por causa da
indumentária que trajam?

De que forma vos foi informada
a nova medida que elimina a
proibição de entrada do utente
na US com base na indumentária e aparência?

Documento

Telefone

Reunião

Media

Não tem
informação

Como pretendem informar o
utente sobre a nova medida?

0

0

2

10

20

Colar na Vitrine

Verbalmente

Com cartazes

Nao sabe

Fonte: Observatório Cidadão para Saúde
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Outros

2
Outros

Outros

O quadro. 3. Respostas dos Provedores de saúde Sobre a Implementação do Despacho Ministerial
Resposta Província Tipo de US

Categoria

Função

H. P. Lichinga

Enfermeiro

Provedor

H.D. Cuamba

Téc. Farmácia

Provedora

H. P. Chimoio

Téc. Sup. Radiologia

Provedor

C.S.Sussundenga

Téc. Sup. Nutrição

Provedor

C.S Vila Nova

Téc. Medicina geral

Gestor da US

H.R.Nhamatanda

Téc. Sup Enfermagem

Supervisor da US

H.C.Beira

Téc. Sup Enfermagem

Provedor

H. P. Matola

Téc. Sup Enfermagem

Provedor

C.S. 1 de Junho

Téc. Sup. Farmácia

Provedor

Nampula C.S.Meconta

Téc. Sup. Nutrição

Provedora

Tete

C.S. Songo

Téc. Psiquiatria

Provedor

H.D. Macanga

Téc. Laboratório

Provedor

H. P. Inhambane

Téc. Sup Enfermagem

Provedor

H.R. Quissico

Téc. Medicina geral

Provedor

C.S. Conguina

Téc. Medicina geral

Gestora da US

Téc. ESMI

Provedora

Niassa

SIM

Manica

Sofala

Maputo

NAO

Inhambane

H.R. Massinga
Manica

H.R. Catandica

Téc. Medicina geral

Provedor

Maputo

C.S. 1° Maio

Enfermeira

Provedora

H.G.Mavalane

ESMI

Provedora

H.G. Jose Macamo

Téc. Farmácia

Provedora

C.S. Alto Mae

ESMI

Provedora

C.S. Matola C

Téc. Farmácia

Provedora

C.S. Ndlavela

Téc. Medicina geral

Provedor

C.S. Matola Gare

Téc. Medicina geral

Gestor da US

H.D. Caia

Enfermeiro

Provedor

C.S. Barrada

Téc. Medicina geral

Provedor

C.S. Dondo

ESMI

Provedora

Sofala
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Tete

Gaza

Niassa

C.S. Chitima

Téc. Medicina geral

Gestor da
US

C.S. Unidade
Urb 4

Enfermeira

Provedora

H.D. Manjacaze Enfermeiro

Provedor

H.D. Chokwe

Téc. Sup Farmácia

Provedor

H.P. Gaza

Téc. Sup Farmácia

Provedora

C.S. Macia

Téc. Farmácia

Provedora

C.S. Murrupula

Téc. Medicina geral

Provedor

H.D. Namapa

Téc. Medicina geral

Provedor

H.D. Nacala
porto

Enfermeiro

Provedor

H.D. Monapo

Téc. Farmácia

Provedor

C.S. Metarica

Téc. Medicina geral

Gestor de
US

C.S. Maua
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Téc.Farmácia

Provedor

A pesquisa realizada leva-nos a concluir a 100% que a nova medida, anunciada pelo Ministro, ainda não começou a ser implementada, por falta de orientação directiva interna que deve ser
emitida pelo órgão de tutela (o MISAU), a informar os provedores
de cuidados de saúde, a nível nacional, sobre a obrigatoriedade
do cumprimento do Despacho Ministerial.
Entretanto, foi possível apurar que a única forma de obtenção
de informação sobre a matéria foi apenas a comunicação verbal,
feita pelo Ministro Tiago, através dos meios de comunicação social (imprensa e redes sociais).
É importante referenciar que o Ministro da Saúde, no Despacho
emitido (17 de Agosto de 2020), incumbiu a responsabilidade à
Direção Nacional da Assistência Médica, para que esta elaborasse a circular de orientação. Preocupa-nos que volvidos três (3)
meses, após o seu anúncio, a referida circular informativa, contendo as directrizes da nova medida, ainda não tenha sido tornada pública, assim como não tenha sido tomada uma medida
que desencoraja o barramento dos utentes, com base na indumentária e na aparência.

Figura. 1. Percentagem de Ocorrência Por Categoria

Províncias
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Entrevistados % dos que tem
Informação

Gestores entrevistados

% dos que tem
Informação

Provedores
entrevistados

% dos que tem
Informação

Sexo
M

F

M. Cidade

5

20 %

0

0

5

20 %

1

4

M. Província

4

25 %

1

0%

3

33,3 %

3

1

Gaza

4

0%

0

0

4

0%

2

2

Inhambane

4

0%

1

0%

3

0%

2

2

Sofala

5

40 %

2

100 %

3

0%

3

2

Manica

4

75 %

1

100 %

3

66,7 %

4

0

Tete

4

50 %

1

0%

3

66,7 %

3

1

Zambézia

5

0%

0

0

5

0%

4

1

Nampula

5

20 %

0

0

5

20 %

4

1

Niassa

4

50 %

1

0%

3

66,7 %

3

1

Total

44

27,3 %

7

42,8 %

37

24,3 %

29

15

A forma informada a nova medida da não proibição da entrada do utente a US com base na indumentária e aparência

forma de ter a informação
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3. Conclusões e Recomendações
Nota-se que a nova medida anunciada pelo Ministro de Saúde ainda não é do domínio dos profissionais de saúde. Passando 3 meses,
após o anúncio feito, ainda não existem indicações de que o documento – contendo as novas diretrizes que orientam os profissionais da
saúde para a não continuidade da prática recorrente, que limita o acesso do cidadão aos serviços de saúde por causa da indumentária e
aparência do utente – está sendo cumprido.
Através destas constatações, o OCS chama atenção para a pertinência da continuidade da presente actividade de pesquisa para os próximos 4 meses – o que irá implicar que seja garantida a permanência do activista voluntário, que, nesta fase, desempenha a função de
assistente de pesquisa.
Para o OCS, esta constitui a melhor estratégia capaz de produzir evidências objectivas e irrefutáveis que norteiam as acções de advocacia
com impactos positivos para a alteração e actualização da Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes e, consequentemente, das políticas
públicas de saúde em Moçambique.
A realização da segunda etapa da pesquisa de monitoria, a nível nacional, terá como informantes-chave os utentes dos SNS, com o objectivo de produzir evidências sobre o impacto do Despacho Ministerial, na sua relação com os serviços de saúde, como estratégia de continuidade da campanha de advocacia, de modo a pressionar e exigir que o Ministro da Saúde faça cumprir a medida por ele anunciada,
de forma a garantir que nenhum utente seja barrado nas US’s pela sua indumentária e aparência, visto que esta medida tem sido um
atentado aos direitos da população para o acesso aos cuidados de saúde, plasmados na Constituição da República de Moçambique.
O MISAU deve estabelecer um mecanismo de comunicação com outras organizações da Sociedade Civil para que haja produção de evidências e criação mecanismos para a monitoria da implementação e divulgação das novas medidas anunciadas pelo Despacho Ministerial, que retira a exigência de uma determinada indumentária e aparência no SNS. A mesma medida deve também ser divulgada em
locais públicos, para com destaque os meios de comunicação em massa: rádios comunitárias, televisões, assim como se pode disseminar
a mesma medida através dos líderes comunitários, associação comunitárias de base, Comités de Gestão, Comités de Saúde e etc.
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5.

Anexos

Figura.1. Centro Saúde 1ode Maio-Cidade Maputo
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Figuras. 2. Hospital Rural de Nhamatanda-Sofala
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Figura. 3. O Hospital distrital de Namapa -Nampula

Figura.4. Centro de Saúde de Murrupula Sede-Nampula
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