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CVM  Cruz Vermelha de Moçambique 
DDS  Direcção Distrital de Saúde 
DDMAS  Direcção Distrital da Mulher e Acção Social 
DPS  Direcção Provincial de Saúde 
DTS/ITS  Doenças/Infecções de Transmissão Sexual 
EP1  Escola Primária do Primeiro Grau 
EP2  Escola Primária do Segundo Grau 
ESG1  Ensino Secundário Geral do Primeiro Grau 
ESG2  Ensino Secundário Geral do Segundo Grau 
ESMI  Enfermeira de Saúde Materno Infantil 
FNUAP  Fundo das Nações Unidas para a População 
GTM  Grupo Técnico Multisectorial 
HC  Hospital Central 
HD  Hospital Distrital 
HG  Hospital Geral 
HIV  Vírus de Imunodeficiência Humana 
HP  Hospital Provincial 
HR  Hospital Rural 
IDS  Inquérito Demográfico de Saúde 
INAS  Instituto Nacional da Acção Social 
INE  Instituto Nacional de Estatística 
IRA  Infecção Respiratória Aguda/Alta 
MAE  Ministério de Administração Estatal 
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MISAU  Ministério da Saúde 
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ONG  Organização Não Governamental 
OPROMO Organização dos Profetas de Moçambique 
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RRHH  Recursos Humanos 
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SMI  Saúde Materno Infantil 
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UNICEF  Fundo das Nações Unidas Para a Infância 
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USA  Estados Unidos de América 
WHO  Organização Mundial da Saúde 
 
 



CRENÇAS, ATITUDES E PRÁTICAS SÓCIO - CULTURAIS RELACIONADOS COM CUIDADOS DE RECÉM-NASCIDO 
 

 

 
 
KULA: ESTUDOS & PESQUISAS APLICADAS, LDA.  SAVE THE CHILDREN USA - MOÇAMBIQUE 

5

SUMARIO EXECUTIVO 
 

Os níveis de mortalidade neo natal constituem um dos maiores problemas de saúde no Mundo. Embora 
tenham sido desenvolvidas acções para a redução da mortalidade infantil a nível global, a mortalidade 
em crianças durante o primeiro mês de vida, permanece estável. Para reverter este cenário Save the 
Children (SC) lançou em 2000 a iniciativa Saving Newborn Lives  com o objectivo essencial de reduzir a 
mortalidade neonatal. O programa para além de focalizar os cuidados essenciais do recém nascido 
através da promoção de acções intervenções com vista a prevenção da mortalidade neonatal privilegia 
igualmente a componente de pesquisa. 
 
Nesta perspectiva a SC convidou uma equipa de consultores para recolher informação sobre o 
conhecimento cultural, crenças, atitudes e práticas com respeito à cuidados do recém-nascido em 
Moçambique e sugerir recomendações para o desenvolvimento de intervenções na área dos cuidados 
maternos e do recém nascido ao nível da comunidade que facilitem a mudança e adopção novos 
comportamentos e reforcem as práticas de cuidados consideradas positivas. 
 
Para a realização deste estudo foi seguida uma abordagem metodológica que  combina diferentes 
técnicas de pesquisa de natureza qualitativa aplicadas para estudar atitudes, condutas, 
comportamentos e motivações dos actores individuais e colectivos envolvidos em programas e 
actividades no âmbito da saúde. Os métodos incluíram a realização de entrevistas individuais, grupos 
focais de discussão nos distrito de Angoche, Búzi e Chibuto. Com esta variação geográfica pretendia-
se obter uma visão geral da diversidade étnica, da estrutura sócio cultural e da situação das crenças e 
práticas relacionados com os cuidados de recém nascido nas regiões norte, centro e sul do país. 
 
Os resultados da pesquisa revelaram que em Moçambique não existe um mecanismo de produção 
sistemática e de forma permanente de dados que possibilitem visualizar regularmente e até mesmo 
determinar não apenas a magnitude do problema da morbi-mortalidade neonatal, como também, 
identificar as causas epidemiológicas, sócio culturais e estruturais que afectam as condições de saúde 
dos recém-nascido. Os dados existentes e divulgados derivam de fontes diversificadas que pouco 
articulam entre si para a sistematização dos mesmos. 
 
No que concerne ao perfil e disponibilidade de cuidados do recém nascido nos três distritos, a pesquisa 
ilustrou que estes são prestados em unidades sanitárias (US’s) com maternidade e que a sua 
disponibilidade é condicionada pela fraca taxa de cobertura da rede sanitária, por sua vez determinada 
pelo limitado número de infra-estruturas sanitárias e falta de pessoal. Para além das US, devido a 
grande dispersão da população que os distritos registam nas zonas rurais, as autoridades sanitárias 
locais tem recorrido à realização de brigadas móveis, mas que não são eficazes pela limitada 
capacidade humana e material das autoridades sanitárias locais. A prestação de serviços de saúde 
materna e do recém nascido é limitada por um conjunto de factores interligados relacionados com 
recursos humanos, equipamento, formação e capacitação, infra-estruturas e natureza de 
relacionamento com utentes dos serviços, crenças localmente enraizadas, a percepção que as utentes 
tem sobre a qualidade de serviços, a falta de alimentação nas casas de mãe espera, o facto de a 
gravidez constituir um mecanismo de controle e de exercício de pressão social (tendo em conta a 
necessidade que as famílias aliadas tem de provar a paternidade e diagnosticar adultério) e momento 
de transmissão de conhecimentos sobre maternidade e saúde da mulher 
 
O estudo realçou que ao nível das comunidades há alguma preferência das mulheres em serem 
assistidas o seu parto pelas PT’s e/ou mulheres idosas. Os dados das coberturas institucionais dos 
partos nos três distritos apresentados atrás elucidam e confirmam o facto de que quase metade de 
mulheres grávidas fazem o parto fora do controle do SNS. Os esforços para aumentar as taxas de 
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cobertura institucional de partos tem se confrontado com a falta de uma política clara do MISAU em 
relação às PT’s o que resulta num relacionamento paradoxal, ambíguo, que oscila entre o conflito e 
hostilização em certos contextos e colaboração noutros. 
 
Das entrevistas ressaltou que a maioria das complicações graves que ocorrem durante o período de 
gestação, puerpério e no período neonatal é associada à feitiçaria, acção de espíritos malignos e à 
relutância em seguir as normas de tradição local. Estes problemas apenas podem ser diagnosticados e 
curados pelos PMT entendidos na sua diversidade. Embora os dados tenham revelado que a maioria 
da população está consciencializada sobre a relevância de recorrer às US’s para obter cuidados de 
saúde eficazes, na prática as mulheres procuram cuidados de saúde simultaneamente nos Praticantes 
da Medicina Tradicional (PMT) e nas unidades sanitárias do SNS.  
 
As comunidades possuem e constroem um conjunto crenças que regem as práticas que devem ser 
seguidas durante o período de gravidez. Embora seja generalizada a ideia de que a gravidez é um 
estado natural e típico para a mulher, existe uma concepção também hegemónica de que a gravidez é 
um período de risco. O risco associa-se a incerteza sobre o processo de gestação, ao mal-estar e 
doenças que nesse processo podem surgir e as prescrições em volta. Essas práticas expressam-se em 
conselhos domiciliários sobre condutas e práticas a seguir aplicam-se ao domínio da dieta/alimentação, 
vestuário e relacionamento interpessoal. Embora as práticas visem garantir uma gravidez saudável, na 
realidade muitas dessas prescrições e normas tem efeitos perversos, aumentando a exposição ao risco 
de potenciais complicações obstétricas. 
 
O estudo revela que as condições de assistência ao parto em contexto domiciliário são  críticas para a 
sobrevivência do recém nascido devido a falta de material apropriado. O tratamento ao cordão umbilical e à 
placenta se faz com material localmente disponível, não esterilizado (bambu afiado, caniço, tronco/pau de mapira 
ou capim, linha de rede pesca, folha de mapira, pedaço de capulanas e sem luvas), o que concorre para a 
exposição do recém nascido à infecções variadas. No que concerne à higiene e limpeza, a maior parte das mães 
não recebeu nenhum tipo de instrução sobre a limpeza e não sabem porquê as crianças não tomam banho na 
US. Quando o parto ocorre em casa, o banho é imediato e com água morna ou fria o que pode expor o recém 
nascido à hipotermia. Este facto testemunha a falta de conhecimentos em relação aos cuidados a ter com o 
recém nascido. 
 
Os papéis de género durante o pré, o parto e o pós parto é marcadamente feminino desde os seus 
intervenientes aos seus praticantes. É tabu e escandaloso que o homem assista parto em todas as 
sociedades e culturas objectos desta pesquisa. Os homens intervêm posteriormente na qualidade de 
marido,  curandeiro ou profeta e o seu papel tende a circunscrever-se na criação de condições para 
que a mulher se alimente bem, aquisição do  enxoval e na decisão da procura de cuidados em casos 
de complicação e/ou emergência.  
 
Tal como no período prenatal e parto, o período de posparto é objecto de normas e prescrições 
diversas que variam segundo o contexto cultural de cada local. A pesquisa evidencia que nos três 
distritos existem um conjunto de regras com proibições e permissões no período após o parto e a 
maioria está associada à prática de relações sexuais, contacto e separação com o mundo exterior e 
praticas rituais. Muitas delas tem a finalidade de proteger o recém nascido, mas na sua prática algumas 
acabam por expor a saúde deste em risco. 
 
Em relação à doenças especificas do recém nascido e da infância, foram indicadas pelas entrevistadas, 
doenças comuns aos três distritos tais como: a malária, a diarreia, as constipações, as febres, o 
sarampo, cólicas (“Inkhoro” em Macua ou Xilume em Changana), bronquite, a conjuntivite que está 
associada a ITS que a mãe possuía durante a gravidez. Para além destas, existem a nível particular de 
cada distrito doenças específicas dos recém nascidos cuja sintomatologia e etiologia está ligado ao 
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universo cosmogónico em que as comunidades vivem e sobretudo à interpretação à que se constrói 
localmente sobre a sua origem; muitas delas estão associadas a feitiçaria e a ruptura com as tradições 
locais. 
 
Em relação às práticas alimentícias do recém nascido, a pesquisa mostra que nos distritos abrangidos 
por este estudo existe uma consciencialização sobre a relevância do aleitamento materno para saúde 
do recém nascido. Está também presente a ideia de que é preciso dar leite ao recém nascido desde o 
primeiro dia de vida para o seu crescimento saudável.  
 
Entretanto, apesar de se reconhecer que o leite materno é indispensável, o mesmo não acontece 
diante do colostro. Muitas mães entrevistadas consideram que o colostro não deve ser dado ao recém 
nascido porque é sujidade e impureza que provoca doenças tais como diarreias, cólicas, crescimento 
da barriga ou mesmo criar lombrigas e impedir a realização de necessidades maiores.. A concepção da 
impureza deste liquido está associada à crença de que o colostro  é expressão da concentração de 
esperma decorrente de relações sexuais mantidas nos últimos dias da gestação. Como efeito desta 
crença, a maior parte das mulheres espremem para o chão antes de iniciar o aleitamento ao recém 
nascido. 
 
O estudo procurou analisar aspectos transversais relacionados com os programas de PTV e a 
problemática de HIV/SIDA . Dados recolhidos junto do pessoal de saúde indica que há cada vez mais 
mulheres grávidas e crianças infectadas. Um dos aspectos considerados críticos nas estratégias de 
prevenção e combate ao HIV/SIDA é a tendência para o não uso do preservativo que ainda se verifica 
em muitas comunidades. O preservativo é desencorajado porque, por um lado, a maternidade e a 
paternidade são bastante valorizadas; e por outro, devido a crenças e concepções generalizadas de 
que o preservativo é a fonte da doença/vírus.  
 
Outro dos aspectos críticos com relação ao HIV/SIDA, sobretudo em programas de PTV é a questão do 
aleitamento. A maioria das mães seropositivas não desmamam aos seis meses porque não tem 
condições económicas e financeiras que lhes permitam adquirir alimentação alternativa para dar ao 
recém nascido. Por outro lado, o aleitamento exclusivo tem sido fonte de situações e comportamentos 
de estigma e descriminação diante da mãe que desmama, que é etiquetada como seropositiva ou vista 
como alguém que rompeu as normas locais prescrevem um período de abstinência apôs o parto. 
 
O estudo fornece um conjunto de evidências sócio e culturalmente localizadas que permite a 
elaboração de estratégias culturalmente contextualizadas que concorrem para salvar a vida do recém 
nascido. Estas sugestões cobrem componentes de recursos humanos, estratégias e programas de 
informação, educação e comunicação em saúde (IEC), com vista a mudança de comportamento a nível 
da comunidade, advocacia, infra-estruturas, sistema de informação de saúde e equipamento. 
 
Entre as estratégias recomendáveis destacam-se: necessidade de criar um ambiente que favorece a 
apropriação e integração da saúde neonatal e infantil no SNS, sobretudo ao nível local, necessidade de 
alocação de mais RRHH principalmente garantindo enfermeiras de SMI em todas US, necessidade de 
cursos de reciclagem e capacitação mais frequentes nos distritos para o pessoal da área de SMI em 
cursos específicos relacionados com os cuidados do recém-nascido e gravidez; construção e 
ampliação da rede sanitária, necessidade de um SIS integrado, MS/PTV/SMI/NEONATAL, necessidade 
definir mecanismos de articulação com os PMT e PT, disponibilização de equipamento de serviços 
obstétricos e de neonatologia sobretudo em unidades sanitárias do tipo HR; elaboração de estratégias 
de IEC que disponibilizem informação sobre cuidados essenciais do recém nascido. 
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I. INTRODUÇÃO 
 
As taxas de mortalidade neonatal e infantil constituem um dos maiores problemas de saúde no Mundo. 
Embora tenham sido desenvolvidas acções e se tenham constatado progressos significativos na 
redução da mortalidade de crianças abaixo dos 5 anos na década passada, a mortalidade neonatal a 
nível global, sobretudo de crianças durante o primeiro mês de vida, permaneceu relativamente 
constante.  
 
Segundo o último relatório State of the World Mothers, em cada ano morrem 4 milhões de recém 
nascidos no seu primeiro mês de vida. Em cada minuto, uma mulher encontra a morte durante a 
gravidez ou parto, sete recém-nascidos morrem antes do seu primeiro mês de vida e 20 crianças 
morrem antes de atingir o seu 5º aniversário. Quase todas as mortes maternas e  de recém-nascidos 
(98% e 99% respectivamente) ocorrem em países em vias de desenvolvimento, onde a mulher grávida 
assim como o recém nascido tem dificuldades de aceder aos cuidados básicos de saúde, antes, 
durante  e após o parto. A grande maioria destas mortes são originadas por causas que poderiam ser 
prevenidas e tratadas tais como: infecções, asfixia e baixo peso ao nascer (2006: 4/5).  
Saving the Lives of Mothers 
Tal como os dados relevam, parte significativa das mortes dos recém nascidos derivam de 
complicações que ocorrem durante o período da gravidez e parto, facto que consubstancia o facto de a 
saúde e da morbimortalidade do recém nascido estarem intrinsecamente ligadas à saúde da mulher. A 
qualidade do atendimento durante o parto é essencial para a diminuição da mortalidade materna, peri e 
neonatal. Dados do mesmo relatório revelam que mundialmente e em cada ano, 60 milhões de 
mulheres tem o parto em casa sob cuidados não especializados. Mais de 500,000 mulheres morrem 
devido a complicações durante a gravidez e parto originadas por causas preveniveis à baixo custo. 
Enquanto nas últimas décadas as taxas de mortalidade infantil decresceram significativamente,  poucas 
acções e progressos foram desenvolvidos com vista a reduzir as taxas de mortalidade para as mães e 
recém nascidos nos países em desenvolvimento. 
 
Com vista a fazer face a este cenário, a Save the Children (SC) através de um financiamento da 
Fundação Bill e Melinda Gates lançou no ano 2000 a iniciativa Saving Newborn Lives (Salvando a vida 
dos recém nascidos) com o objectivo essencial de reduzir a mortalidade neonatal. Este programa, 
atingiu numa fase inicial mais de 20 milhões de mães e recém nascidos que vivem em 12 países com 
serviços de saúde críticos, e contribuiu para salvar a vida de milhões de recém-nascidos. Actualmente, 
na sua segunda fase (2005-2011), a iniciativa permitirá a SC USA trabalhar em 20 países da África, 
Ásia e América Latina e mais 10 dos países com altas taxas de mortalidades, dos quais se incluem 
Moçambique.  
 
O programa para além de focalizar os Cuidados Essenciais ao Recém-Nascido (CERN) através da 
promoção de medidas e intervenções com vista a redução da mortalidade neonatal, privilegia 
igualmente a componente de pesquisa concentrada para a recolha de evidências do terreno, em 
relação à crenças, atitudes  e práticas com relação à cuidados do recém nascidos; determinação da 
magnitude do problema da morbimortalidade neonatal e identificação das causas associadas em cada 
contexto que intervêm. 
 
É nesta perspectiva que se enquadra este estudo recomendado pela SC USA Moçambique, que 
constitui e apresenta-se como mais uma fonte de recolha de dados empíricos e análise, sobre as 
práticas comunitárias relacionadas com os cuidados ao recém-nascido. Pretende-se portanto informar a 
organização de evidências documentadas, sobre aspectos sócio culturais que por sua vez permitam-lhe 
desenhar e estabelecer melhores abordagens localmente adaptadas e com uma integração mais 
consentânea no sistema nacional de Saúde Materno Infantil (SMI).  
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O objectivo principal desta pesquisa é de recolher informação sobre o conhecimento cultural, crenças, 
atitudes e práticas com respeito à cuidados do recém-nascido em Chibuto, Buzi e Angoche. Para além 
de procurar identificar o sistema local de crenças que servem de suporte na interpretação de problemas 
e aspectos  de saúde relacionados com o recém-nascido; identificar motivações que determinam a 
conduta de procura de cuidados de saúde para o recém nascido; o estudo, visa igualmente sugerir 
recomendações para o desenvolvimento de intervenções na área dos cuidados maternos e do recém 
nascido ao nível da comunidade que facilitem a mudança e adopção novos comportamentos e reforcem 
as práticas de cuidados consideradas positivas. 
 
A estruturação do presente relatório considera os principais aspectos temáticos apresentados no 
protocolo. Para além da contextualização do estudo, onde se apresenta a magnitude do problema da 
mortalidade infantil em Moçambique seguida da Metodologia, a apresentação dos resultados da 
pesquisa é feita em 8 partes. As duas primeiras apresentam a caracterização geral dos locais de 
pesquisa e o perfil e disponibilidades dos serviços de saúde materno infantil, os constrangimentos pelo 
sistema na disponibilização dos mesmos  e a dinâmica de relacionamento entre a medicina e parteiras 
tradicionais de um lado; e o SNS do outro. 
 
A terceira secção apresenta incidências sobre a significação social que é atribuída ao recém nascido e 
à procriação de uma forma geral. Nesta, são igualmente  explorados aspectos relacionados com a 
preferência em relação ao sexo do filho e a história reprodutiva das entrevistadas, sobretudo para 
visualizar os factores que determinam o número ideal e real de filhos. 
 
As crenças e práticas de cuidados antes e durante o parto são objecto da quarta e quinta parte onde se 
aborda todo um conjunto de prescrições que devem ser seguidas pela mulher durante a gravidez. Estas 
prescrições cobrem os domínios da alimentação, das relações sexuais, do trabalho quotidiano e vão 
até as normas de relacionamento interpessoal. Igualmente é explorado todo o contexto em que o parto 
ocorre: locais, justificação, intervenientes, complicações e procedimentos para fazer face. 
 
A análise sobre a acessibilidade aos cuidados prenatais, de parto e  pós parto é feita na sexta parte. 
Nela são evidenciados todo um conjunto de factores que condicionam o processo de tomada de 
decisão para a procura de cuidados de saúde ao nível de SNS e outros sistemas alternativos. Nesta 
secção se elucidam os factores que atraem e os que repelem as utentes das US’s. 
 
A sétima e oitava secção apresentam as crenças e cuidados do posparto, onde se descrevem os 
cuidados imediatos do recém nascido e as respectivas práticas alimentícias, numa perspectiva 
comparativa tomando e conta os locais de pesquisa. Nesta secção são apresentados os contextos, 
procedimentos em relação ao diagnostico de vida, solução em caso de asfixia, prescrições especificas 
do posparto (contacto e abstinência sexual) e respectivas praticas rituais que se realizam tanto para 
integrar o recém nascido na comunidade como para purifica-lo. Nas praticas alimentícias aborda-se 
essencialmente dois temas críticos: as concepções e práticas sobre o colostro e o aleitamento 
exclusivo.   
  
Como que a finalizar o estudo apresenta as principais ilações tiradas do estudo e propõe 
recomendações por áreas estratégicas. 
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II. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
Moçambique é um pais situado na região austral da africa e que apresenta um dos níveis mais altos da 
pobreza. Com uma superfície de 799,380 km2  o país possuía até a realização do II Recenseamento 
Geral da População e Habitação do período pós-independência 16.1 milhões de habitantes dos quais 
cerca de 70% vive nas áreas rurais. No que se refere aos principais indicadores demográficos, as 
estimativas para o ano de 2005 indicaram que população total em Moçambique seria de 19,420,036 
habitantes, a taxa de fecundidade total de 5,4 filhos por mulher; a taxa bruta de natalidade de 40.5%, a 
taxa bruta de mortalidade de 16% e a taxa de mortalidade infantil estimada para o ano de 2005 seria de 
107,9 mortes em cada mil crianças e a taxa de crescimento populacional médio anual para o período 
de 2000/5 foi calculada em 2.4% (INE, 2004). 
 
Em Moçambique não existe um mecanismo de produção sistemática e de forma permanente de dados 
que possibilitem visualizar regularmente e até mesmo determinar não apenas a magnitude do problema 
da morbi-mortalidade neonatal, como também, identificar as causas epidemiológicas, sócio culturais e 
estruturais que afectam as condições de saúde dos recém-nascido. Os dados existentes e divulgados 
derivam do IDS conduzido quinquenalmente, da sistematização feita anualmente pelas repartições de 
estatísticas locais e centrais no SNS e de outros inquéritos e/ou projecções efectuadas pelo INE e 
organismos independentes, mas com pouca articulação entre si. 
 
Uma das principais razões que pode explicar esta lacuna de dados prende-se ao facto de a saúde do 
recém nascido em Moçambique não constituir um sector autónomo nas estruturas e instituições de 
saúde. No SNS a saúde neonatal  é abordada como um subsector e componente da Saúde Materno 
Infantil. Embora tecnicamente esta realidade institucional faça sentido, devido a correlação intrínseca e 
umbilical entre a saúde da mulher/mãe e do filho, em termos de prática institucional é observável e 
notório que a especificidade da saúde neonatal  é secundarizada; ou seja, abordada por tabela e/ou 
indirectamente quando os programas e politicas focalizam-se em fenómeno e problemas associados à 
maternidade, à mulher e à criança de uma forma geral. Ademais, os indicadores existentes se 
apresentam de forma agregada em termos geográficos e longitudinais em relação ao período coberto, o 
que limita de certa forma a análise de factores específicos e localizados que determinam níveis e 
tendências sobre a saúde do recém nascido; como pode exemplificar a tabela abaixo. 
 

Tabela - Mortalidade Infantil e na Infância nos Últimos15 anos 
 

Período Mortalidade 
Neo-natal1

 

Mortalidade 
Pos-neonatal2

 

Mortalidade 
Infantil3

 

Mortalidade pos-
infantil4

Mortalidade 
Infanto juvenil5

1998 – 2003 37 64 101 58 153 
1993 – 1998 60 89 149 68 207 
1988 – 1993 59 92 151 88 226 
 Fonte: Inquérito Demográfico de Saúde, 2003 
 
Em termos de níveis e tendências de mortalidade infantil, de um modo geral, nos últimos 10 anos esta 
observou reduções consideráveis. Dados estatísticos sobre Moçambique avançados pelo IDS, durante 
o período mais recente (1998-2003), revelam que em cada mil nascidos vivos, 101 morreram antes de 
completar o seu primeiro ano de vida e 58 faleceram entre o primeiro e o quinto aniversário. A 

                                                 
1 Probabilidade de morrer durante o primeiro mês de vida (de 0 a 30 dias) 
2 Probabilidade de morrer depois do primeiro mês de vida, porém antes de completar o primeiro aniversário (1-11 meses) 
3 Probabilidade de morrer durante o primeiro ano de vida (0-11 meses) 
4 Probabilidade de morrer entre o primeiro e o quinto aniversário (12-59 meses) 
5 Probabilidade de morrer antes de completar cinco anos de vida (0-59 meses) 
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probabilidade de morrer durante o primeiro mês de vida é de 37 por mil, enquanto que morrer entre o 
primeiro e o décimo segundo mês é de 64 por mil.  
 
Adicionalmente, e como mostra a tabela seguinte,  o documento refere ainda que os níveis de 
mortalidade são mais elevados nas áreas rurais do que nas urbanas, nas crianças cujas mães têm 
baixo nível de escolarização e nas crianças nascidas de mães muito jovens: a mortalidade infantil é de 
95 por mil nascimentos nas áreas urbanas contra 135 das zonas rurais; é de 65 por mil entre as 
mulheres com nível secundário contra 142 das que não possuem nenhum grau de escolaridade. A 
mortalidade também varia por províncias de acordo com o seu desenvolvimento sócio-económico. 
Maputo Cidade —a mais urbanizada do País— apresenta taxas de mortalidade mais baixas 
comparativamente às restantes províncias. Os níveis extremos em termos de mortalidade infantil, 
situam-se entre 51 por mil em Maputo Cidade e 178 por mil na Província de Cabo Delgado. Outras 
províncias com taxas de mortalidade infantil altas são Nampula (164 por 1,000), Sofala (150 por mil) e 
Niassa (140 por mil); duas das quais se situam os distritos estudados  (IDS, 2003:141/143). 
 

Tabela - Mortalidade Infantil e na Infância por Área Geográfica 
 

Características Mortalidade 
Neo-natal 

Mortalidade 
Pos-neonatal 

Mortalidade 
Infantil 

Mortalidade pos-
infantil 

Mortalidade 
Infanto-juvenil 

Província      
Niassa 57 92 140 77 206 
Cabo Delegado 62 115 178 77 241 
Nampula 74 90 164 66 220 
Zambézia 31 59 89 37 123 
Tete 42 83 125 92 206 
Manica 47 81 128 64 184 
Sofala  40 109 149 66 205 
Inhambane 35 56 91 64 149 
Gaza 38 54 92 71 156 
Maputo 31 30 51 50 108 
Maputo Cidade 22 29 61 40 189 
      
Área Rural 53 82 135 66 192 
Área Urbana 35 60 95 53 143 
 Fonte: Inquérito Demográfico de Saúde, 2003 
 
A saúde do recém nascido está intrinsecamente ligada à saúde e cuidados providenciados à 
mulher/mãe. Os cuidados a ela providenciados durante a gravidez e parto tem um impacto directo no 
potencial de sobrevivência do recém nascido, principalmente em contextos como o de Moçambique, 
onde apesar da extensão da rede sanitária persistem ainda dificuldades no acesso à cuidados médicos 
por parte de mulheres. Em Moçambique a maior parte dos nascimentos têm lugar fora da maternidade 
(nos agregados familiares e nas comunidades), fora do raio de cobertura do Sistema Nacional de 
Saúde : apenas 47 por cento dos nascimentos que tiveram lugar nos cinco anos que precederam o 
último IDS ocorreram em uma unidade sanitária; uma proporção similar de crianças nascidas durante 
esse período foi assistida por profissionais de saúde e 60 por cento de mulheres do país que tiveram 
parto não institucional, não tiveram nenhum cuidado pós-parto (IDS, 2003). 
 
Neste contexto, a componente de pesquisa, aparece como necessidade e abordagem que vai permitir 
elucidar as tendências do problema de saúde neonatal assim como disponibilizar  informação sobre as 
determinantes sócio culturais, económicos e estruturais que afectam as condições de saúde dos 
recém-nascido. Esta realidade é indispensável para a tomada de decisões na implementação de 
programas e políticas públicas na área de saúde, num país em que as taxas de mortalidade infantil são 
identificadas como sendo um dos principais problemas populacionais a resolver.  
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III. METODOLOGIA 
 
Este estudo sobre aspectos comportamentais e práticas relacionadas com cuidados para com o recém-
nascido seguiu uma abordagem metodológica holística que  combina diferentes técnicas de pesquisa 
de natureza qualitativa característica dos Rapid Anthropological Assessement Procedures (RAAP). Esta 
abordagem metodológica tem sido aplicada para estudar atitudes, condutas, comportamentos e 
motivações dos actores individuais e colectivos envolvidos em programas e actividades no âmbito da 
saúde. 
 
A) Revisão Bibliográfica 
 
Esta constituiu a primeira etapa da pesquisa e centrou-se essencialmente na recolha e análise da 
literatura existente sobre o tema com vista a familiarizar a equipe de pesquisa com pesquisas 
precedentes, assim como aceder ao material que permitisse a abertura de pistas de reflexão e a 
elaboração de instrumentos de pesquisa que se adequam ao contexto da pesquisa. 
 
De uma maneira geral a revisão da literatura permitiu constatar que em Moçambique existem poucos 
estudos actualizados que tem documentado as crenças e práticas sócio culturais locais associados aos 
cuidados do recém-nascidos. Os relatos existentes, estão sob a forma de monografias, ou seja, 
descrições globais sobre a vida e cultura dos povos de Moçambique mas escritos no período colonial e 
algumas tentativas de sistematização e aplicação desse conhecimento na área da saúde em período 
pós-independência. 
 
Embora haja no país pouca literatura sobre o tema, informação revista em outros contextos revelam a 
existência de múltiplos factores e aspectos que influenciam os cuidados do recém-nascido e sua 
potencial possibilidade/capacidade de sobrevivência. Muitos desses escritos são manuais ou guiões 
práticos que apresentam os itinerários e/ou pacotes temáticos que conduzem à compreensão do 
fenómeno numa perspectiva sistemática, compreensiva e operativa. Tais manuais e guiões 
disponibilizam um cenário que evidencia um conjunto de aspectos interrelacionados que afectam e 
envolvem a situação do recém-nascido e que foram considerados como eixo temáticos principais da 
pesquisa. Igualmente foram objectos de revisão materiais bibliográficos produzidos no âmbito da 
iniciativa SNL em outros contextos, nomeadamente análises situacionais, estudos e/ou levantamentos 
de bases e relatórios de avaliação de programas em intervenções em curso. 
 
 B) População Abrangida Pelo  Estudo  
 
A pesquisa abrangeu dois grupos de sujeito de estudo. O primeiro grupo foi o de informantes chave que 
incluiu: Líderes comunitários; Matronas ou parteiras tradicionais; Mulheres idosas que assistem partos; 
Curandeiros/médicos tradicionais; Profetas6; Mwalimos7; Enfermeiras de SMI e Representantes de 
ONG’s com programas dirigidas à saúde da mulher grávida e do recém nascido. 
O segundo grupo refere-se a simples respondentes, no qual se inclui todos aqueles inquiridos sem 
nenhum estatuto especial, mas que respondiam aos objectivos e critérios da pesquisa, principalmente 

                                                 
6 Os profetas são indivíduos com poderes espirituais e curativos através da revelação divina. Estes pertencem às igrejas sincréticas do 
tipo zionista, evangélicas, pentecostais e outras.  Para além das actividades religiosas  prestam assistência e cuidados de saúde à 
pessoas com problemas de saúde considerados de natureza espiritual e resultantes de feitiçaria. Esta assistência é feita através de 
orações e também pelo uso de remédios provenientes de plantas misturadas com outro tipo de substâncias cujo poder e eficácia curativa, 
se acredita proveniente e revelado por Deus.      
7 Estes são actores com mesmos poderes mas na religião muçulmana: são líderes religiosos (orientam cultos religiosos), são professores 
em escolas corânicas mas igualmente são considerados indivíduos com capacidades e poderes teraupéticos. 
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mulheres e homens que tenham tido filhos. A sua selecção foi feita com base no seu estatuto a nível 
local, seu conhecimento cultural e/ou experiência vivênciada em relação aos tópicos da pesquisa, 
nomeadamente o facto de ter vivênciado uma experiência de parto e pós-parto. 
 
 C) Área Geográfica do Estudo 

O estudo foi realizado nas províncias de Nampula (distritos de Angoche), Sofala (distrito de Búzi), e  
Gaza (distrito de Chibuto). Esta variação geográfica da localização das províncias e respectivos 
distritos visou essencialmente fornecer uma visão geral da diversidade étnica, da estrutura sócio 
cultural e da situação das crenças e práticas relacionados com os cuidados de recém nascido nas 
regiões norte, centro e sul do país. À excepção do distrito de Búzi, os outros distritos correspondem à 
locais onde a Save the Children USA implementa projectos de desenvolvimento local em diferentes 
áreas. 
  
D) A recolha de dados  
 
O processo de recolha de dados ocorreu em simultâneo nos diferentes locais de pesquisa durou em 
média 10 dias de trabalho de campo. A recolha de dados privilegiou a combinação de várias técnicas: 
as entrevistas semi-directivas, a própria observação directa, os grupos focais de discussão com vista a 
aproveitar/explorar o potencial de cada uma. O uso e combinação de diferentes técnicas de 
investigação social mais qualitativas visa apreender a significação que é dada pelos indivíduos em volta 
da temática em estudo.  
 
As entrevistas semi-directivas e em profundidade individuais foram realizadas com base num guião que 
contenha as questões chaves e temas relativos ao objecto de pesquisa e que deverão ser abordados 
aos entrevistados, tanto informantes chave como simples inquiridos. Os tópicos a considerados 
incluíram: a compreensão do próprio contexto social da área do estudo; a apreensão do valor sócio-
cultural atribuído ao recém nascido e à procriação; a descrição e análise das crenças e práticas sócio 
culturais durante a gravidez, o parto e posparto e; um breve olhar às dinâmicas e barreira em volta do 
acesso e uso dos serviços de saúde.  Estes instrumentos foram objecto de avaliação e consequente 
aprovação pelo CNBS do MISAU. 
 
Para além de entrevistas individuais o estudo realizou Grupos focais de Discussão aplicados a homens 
e mulheres adultos  e jovens com fundo e experiências semelhantes que tenham vivênciado 
experiência de parto e pós-parto consigo mesmo e em suas famílias. O propósito principal com esta 
técnica é extrair ideias e experiências diversificadas num contexto onde uns e outros estimulam-se e 
confrontam suas próprias visões conhecimentos sobre os tópicos da pesquisa. 
 
De uma forma geral, a pesquisa cobriu e até em alguns casos ultrapassou o número de entrevistas 
individuais e de grupo realizados. Eis os dados gerais sobre entrevistas e discussões:  
 

Angoche Buzi Chibuto Instrumento de recolha 
de dados Previsto  Realizado Previsto Realizado  Previsto Realizado 

Total 
realizado 

Entrevistas individuais 12 15 12 13 12 13 41 
Entrevistas Informantes 
chave 

5 6 5 8 5 6 20 

Grupos de Discussão 4 4 4 4 4 4 12 
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IV. RESULTADOS DA PESQUISA 
 
IV.1 - BREVE CARACTERIZAÇÃO DOS LOCAIS DE PESQUISA  
 

a) O distrito de CHIBUTO 
 
O distrito de Chibuto, com uma superfície de 5.653 Km² localiza-se na região sul da província de Gaza. 
Tem como fronteira Norte o distrito de Chigubo e o distrito de Panda (pertencente a província de 
Inhambane). A Sul faz fronteira com os distritos de Bilene-Macia e Xai-Xai, a Este faz limite com o 
distrito de Madlakazi e a Oeste com os distritos de Chókwè e Guijá (MAE 2005).  
 
Segundo os indicadores demográficos avançados pelo Instituto Nacional de Estatísticas a população do 
distrito de Chibuto para o ano de 2006 seria estimada em 177.294 sendo 101.511 do sexo feminino e 
75.782 do sexo masculino (INE 2004). Os habitantes do distrito tem com língua principal o Xitsonga, 
sendo relativamente baixa a percentagem de fluência na língua Portuguesa (2005). 
 
A população deste distrito tem como principal fonte de rendimento a agricultura. Apesar de se 
verificarem fracos níveis de precipitação no interior [principalmente na região norte nos postos 
administrativos (PA) de Alto Changane e  Changanine ] a presença do rio Limpopo favorece a prática 
da agricultura garantindo a existência de terras férteis e pastos para a criação de gado.  
 
A agricultura praticada no distrito é basicamente de carácter familiar e tem como principais produtos o 
milho, o arroz, o feijão, a mandioca e as hortícolas. A colheita do caju para fornecimento a indústria de 
castanha de caju da província é também uma importante fonte de rendimento. Existe um elevado 
potencial para a cultura de algodão no distrito e o cultivo do arroz teve também um papel 
preponderante no distrito com a presença da fábrica de descasque de arroz SOGAZA, que neste 
momento não se encontra em funcionamento. Outras actividades económicas incluem: a pequena 
indústria local (pesca, carpintaria, artesanato), uma extensa rede comercial que possui tanto grossistas 
como retalhistas, uma reduzida rede hoteleira e similares. 
  
A estrutura sócio cultural de Chibuto é patrilinear e a família nuclear é a predominante neste distrito, 
embora várias destas famílias tenham um carácter poligâmico  - várias esposas coabitam (em casas 
separadas ou em casa comum) no mesmo espaço com o mesmo marido. É comum que os agregados 
familiares abranjam parentes mais idosos e dependentes como avós, assim como sobrinhos ou outras 
crianças menores cujos pais estão separados, migraram ou faleceram.  
O casamento tradicional do sistema patrilinear – lobolo -  é o mais frequente em Chibuto. Neste tipo de 
união matrimonial a mulher muda-se para a casa do seu esposo que pode ser tanto uma nova 
residência ou a residência dos pais do esposo. Quando este é o caso, no quintal dos pais o filho 
constrói uma casa onde habita com a sua nova família.   
 
Observa-se que a média do número de filhos oscila em torno dos 7 por casal8. Mas, uma vez que a 
poligamia é uma prática frequente, um homem acaba tendo muito mais filhos pois os tem com diversas 
mulheres – por isso a média aqui descrita é por casal e não por indivíduo. Embora o discurso geral 
sobre as possíveis preferências do sexo dos filhos tende a ser baseado nos valores religiosos, com os 
indivíduos a afirmarem que o sexo do filho depende da “vontade de Deus” é notória certa preferência 
para filhos do sexo masculino pois permitem a reprodução da família e do apelido desta.   

                                                 
8 INE. 1999. II Recenseamento Geral da População e Habitação: Resultados definitivos  - Província de Gaza. Maputo 
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A religião mais praticada no distrito é Sião/Zione. Existe também um número considerável de 
praticantes do Cristianismo, embora transversalmente todas estas religiões sejam praticadas em 
conjunto com o sincretismo – culto as antepassados.  
 

b) O distrito de BUZI 
 
O distrito de Buzi está localizado a cerca de 150 km a sul da cidade capital da província de Sofala, 
Beira. É limitado a norte pelos distritos de Nhamatanda e Dondo, a oeste pela província de Manica  e 
pelo oceano Indico a sul. Segundo MAE (2005),  Buzi ocupa uma superfície de 7.329 km e apresenta 
uma densidade populacional de 24,8 hab/km². De acordo com a mesma fonte habita neste distrito uma 
população recenseada  em 1997 de 143.123 em cerca de 179 000 habitantes estimados em 2005.   
INE (2004) prevê que em 2006 a  mesma população venha a atingir os 153 806 habitantes.  
 
Em termos administrativos, Buzi conta com  sete localidades ― Buzi Sede(onde se localiza a 
administração do distrito e maior parte dos serviços sociais públicos e privados), Bandua, Grudja, 
Estaquinha Sede, Chissinguana, Nova Sofala e Ampara inseridas em três postos administrativos ― 
Buzi Sede, Estaquinha e Sofala. As ligações internas entre estas localidades e entre o distrito e as 
restantes zonas da província de Sofala é principalmente feita pela via terrestre embora também sejam 
utilizadas as vias fluvial e marítima graças a fronteira com o mar e ao Rio Buzi que atravessa esta 
região. Contudo, estas ligações tornam-se bastante difíceis entre os meses de Dezembro e Março 
devido as chuvas que frequentemente caracterizam este período.  
 
A maior parte dos habitantes deste distrito pertencem ao grupo étnico Ndau, predominante na região. 
Assim as línguas cindau e portuguesa são as mais faladas no distrito, seguidas pelo cisena que 
também é falada nesta zona graças a presença do grupo Sena embora em menor grau em relação aos 
Ndau.  É um distrito em que a transmissão do parentesco é, tendencialmente, feita pela via paterna 
pelo que na maior parte dos casos os  filhos fazem parte da família do pai. Porém, este processo 
caracteriza-se actualmente por uma certa ambiguidade visto que também existem casos em que os 
filhos fazem parte tanto da família do pai assim como da mãe. Do ponto de vista religioso coexistem 
diferentes religiões em Buzi sendo que as igrejas cristãs ― Católicas, evangélicas e zionistas ― são as 
mais predominantes. 
 
O distrito de Buzi tem como principais actividades económicas a agricultura e pecuária familiar, a 
pesca, o comércio formal e informal de pequena escala, e alguns serviços públicos e privados 
(transportes, turismo etc.). Uma parte da força de trabalho deste distrito é também absorvida pela 
companhia de Buzi(uma fabrica produtora e transformadora de algodão e cana-de-açúcar  presente 
neste distrito desde o tempo colonial) que reabriu as suas portas recentemente depois de um longo 
período de encerramento devido, entre outros factores, a guerra. 
 

c) O distrito de ANGOCHE 
 
O distrito de Angoche está localizado na zona costeira da província de Nampula. Faz limite a Norte com 
o distrito de Mongicual, a Sul com o distrito de Moma, a Este com o Oceano Índico e a Oeste com o 
distrito de Mogovolas. O distrito possui uma superfície de 3.311 km2 e uma população recenseada de 
228.506 habitantes em 1997. Estimativas e projecções do INE para o ano de 2006 previam um 
aumento da população para 275.807 habitantes (137.398 homens e 138.409 mulheres). Dados de 
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1997, indicavam que a população é maioritariamente jovem (perto de 43% abaixo de 15 anos de idade) 
maioritariamente feminina e rural 
 
Em termos de divisão politico administrativa, o distrito para além da cidade de Angoche, possui mais 
três postos administrativos, nomeadamente Aube, Namaponda e Boila Namitória. Estes postos 
administrativos, possuem por sua vez 6 localidades: Aube Sede, Catamoio, Namaponda Sede, Boila 
Sede, Naiculo e Napruma. 
 
No que concerne à infra-estruturas e serviços sociais básicos, o distrito possui 84 escolas, das quais 74 
são do ensino primário do 1º grau e 115 centros de alfabetização. Na área de saúde Angoche possui 
17 US, das quais 1 é HR e 9 maternidades, mas que não cobrem as necessidades de todo o distrito. O 
acesso à água é uma necessidade crítica do distrito, e foi testemunhado pela equipa de pesquisa. a 
maior parte das comunidades não tem acesso à fonte melhorada da água; existindo comunidades onde 
a população tem que percorrer cerca de 5 km de distância até a fonte mais próxima. 
 
A população deste distrito dedica-se essencialmente a agricultura como principal actividade económica. 
Esta actividade é realizada em condição de sequeiro, tendo como principais culturas a mandioca, feijão 
e amendoim. Igualmente o distrito produz arroz, sendo de registar também a importância do coqueiro e 
do caju, como produtos que garantem a segurança alimentar e também servem de fonte de rendimento 
para a maioria das famílias principalmente da zona costeira. A outra actividade principal é a pesca, 
principalmente voltada par o camarão e algumas espécies de peixe. O produto desta actividade é 
escoado maioritariamente para a venda na cidade de Nampula 
 
Em relação à estrutura sócio cultural do distrito, a população é maioritariamente do grupo 
etnolinguístico Emakuwa e matrilinear. Embora seja matrilinear, na actualidade verificam-se elementos 
de mudança, manifesta pela coexistência no mesmo distrito de traços de diferentes sistemas de 
descendência. A família é maioritariamente extensa e/ou alargada, cerca de 90% segundo dados do 
INE/MAE/METIER: para além de cônjuge e filhos regista-se presença de mais 3 a 5 membros. 
 
Um dos aspectos principais e dominantes da estrutura sócio cultural do distrito é a grande influência da 
religião muçulmana, praticada pela maioria da população do distrito. Paralelamente a esta religião, 
verificam-se expressões culturais de crença e culto dos antepassados, e que muita influência tem nos 
modelos locais de procura de cuidados de saúde. 
 
 
IV.2 - O SISTEMA DE CUIDADOS DE SAÚDE MATERNO INFANTIL NOS 3 DISTRITOS- 
ESTRUTURA, DINÂMICAS E CONSTRANGIMENTOS  

IV.2.1 - Perfil e disponibilidade de serviços de SMI 
 
Como referido anteriormente, em Moçambique a saúde neonatal não constitui um sector autónomo nas 
estruturas e instituições de saúde, ela apresenta-se como uma componente de um sector mais amplo 
denominado da Saúde Materno Infantil (SMI) devido a ligação intrínseca entre os cuidados prestados à 
mulher grávida e a mãe/filho.  
 
Os cuidados básicos e ampliados de SMI no Sistema Nacional de Saúde em Moçambique são 
prestados em todas unidades sanitárias (US’s) com maternidade e estas existem na rede sanitária que 
dispõe de CS II, Hospitais Rurais (HR), Hospitais Distritais (HD), Hospitais Provinciais (HP), Hospitais 
Gerais (HG) e Hospitais Centrais (HC). Esta classificação do MISAU é baseada em critérios tais como 



CRENÇAS, ATITUDES E PRÁTICAS SÓCIO - CULTURAIS RELACIONADOS COM CUIDADOS DE RECÉM-NASCIDO 
 

 

 
 
KULA: ESTUDOS & PESQUISAS APLICADAS, LDA.  SAVE THE CHILDREN USA - MOÇAMBIQUE 

17

tipo de infra-estrutura, recursos humanos e físicos existentes,  população atendida, raio de influencia, 
actividades realizadas que por sua vez definem a capacidade resolutiva de cada US, entre outros 
critérios. 
 
A disponibilidade de serviços de SMI nos distritos objectos do estudo é condicionada estruturalmente 
pela baixa cobertura da rede sanitária, por sua vez determinada pelo limitado número de infra-
estruturas sanitárias com estes serviços: o distrito de Angoche em Nampula possui 17 unidades 
sanitárias, das quais apenas 9 prestam serviços de SMI incluindo o HR. Neste distrito existe 1 US sem 
maternidade mas que presta outro tipo de serviços de SMI, o CSI de Inguri, localizado na vila sede do 
distrito. O distrito de Chibuto possui 10 unidades sanitárias, incluindo um HR e no momento todas tem 
maternidade e efectuam actividades de SMI. Por sua vez o distrito de Buzi possui 13 US das quais 9 
prestam serviços de SMI. A referência ao HR é importante porque trata-se do primeiro nível de US com 
capacidade de resolução cirúrgica e a maior parte de complicações que surgem durante o parto 
requerem este tipo de intervenção. 
 
Para além das US, como forma de fazer chegar estes serviços à população distante, associado à 
grande dispersão da população que os distritos registam nas zonas rurais, as autoridades sanitárias 
locais tem recorrido à realização de brigadas móveis, que se caracterizam pela deslocação periódica do 
pessoal de saúde aos locais mais periféricos e que não dispõem de US. Geralmente as brigadas 
móveis constituem equipas integradas compostas por um clínico que faz as triagens/consultas normais, 
a ESMI que é responsável pela realização de consultas pré-natais, de pós-parto, aconselhamento com 
vista ao planeamento familiar (em forma de palestras), e o agente de medicina preventiva que faz 
vacinação às mulheres e recém-nascidos que por falta de US’s que não conseguem chegar às US’s. 
 
Porém, como se pode constatar no terreno, o trabalho das brigadas móveis é de minimizar os efeitos 
que a variável distância joga para determinar o acesso à cuidados de serviço de SMI nas US’s públicas. 
Por outro lado, estas brigadas prestam apenas cuidados básicos e ou primários, e não incluem por 
exemplo, a assistência ao parto. Contudo, em quase todos os distritos visitados, a eficácia e impacto 
destas brigadas é condicionada pela limitada capacidade humana e material que as autoridades 
sanitárias locais enfrentam. Em todos os distritos a deslocação das brigadas não é regular por limitação 
de recursos humanos e por falta de equipamento como transporte (viaturas e motorizadas), bem como 
do fornecimento irregular de alguns consumíveis, como o combustível. 
 
Uma breve análise sobre o acesso e utilização dos serviços de SMI nos três distritos revela uma 
disparidade observável entre os indicadores de cobertura pré natal com os de parto institucional e pôs 
parto. Estas taxas constituem os indicadores mais apropriados para avaliar a oferta, o uso dos serviços 
de saúde e barreiras vinculadas com a assistência à mulher e ao recém nascido. As disparidades que 
se observam na tabela abaixo caracterizam-se por taxas de cobertura prenatal muito altas, mas que 
baixam acentuadamente quando se trata de parto e do posparto. Dito de outro modo, quase metade 
das mulheres que afluem as consultas pre-natais para saber do estado da sua gravidez e fazer o 
respectivo acompanhamento não voltam para dar parto e cuidar da saúde do seu recém-nascido. 
 

Tabela com Indicadores de SMI nos Três Distritos Abrangidos 
 

Txs Cobertura de 
Partos (%) 

 
Distritos 

Total de 
Consultas 
Pré natais 

1ªs  
Consultas 
Pré natais 

1ª s 
Consultas 
pôs parto 

Partos 
Institucionais 

Atendidos 

Partos 
Tradicionais 

2004 2005 
Angoche 34 446 14 306 7 061 7 316 209 41, 5 59, 9 
Buzi 76 816 17 061 8 286 8 429 - 53, 0 54,7 
Chibuto 30 560 11 158 3 156 4 085 393 53, 2  54, 6 
 Fonte: Repartição de Estatísticas Provinciais do MISAU, 2006 



CRENÇAS, ATITUDES E PRÁTICAS SÓCIO - CULTURAIS RELACIONADOS COM CUIDADOS DE RECÉM-NASCIDO 
 

 

 
 
KULA: ESTUDOS & PESQUISAS APLICADAS, LDA.  SAVE THE CHILDREN USA - MOÇAMBIQUE 

18

 
Como se observará mais adiante, existem três ordens de factores que interactuam para determinar o 
acesso e uso de serviços de SMI: os factores da oferta relacionados com as características do sistema 
nacional de saúde e compreendem recursos, infra-estruturas, equipamentos, pessoal sanitário e 
procedimentos através das quais se disponibilizam cuidados de saúde; os factores da demanda, que se 
referem às percepções individuais sobre o problema de saúde e os modelos explicativos construídos 
para a gestão do risco, bem como aspectos de ordem sócio cultural e étnico; e os factores facilitadores 
que se referem aos meios disponíveis para que a população utilize os serviços. 
 
Tipo de Cuidados de Saúde Materno Infantil  
 
De uma forma geral, os cuidados e/ou actividades de saúde prestados no âmbito da SMI incluem 
consultas e cuidados pré natal, cuidados de parto, de posparto, e actividades no âmbito do Programa 
Alargado de Vacinação.  
 
Cuidados Pré natal e de parto 
 
Segundo protocolos do MISAU, os cuidados pré-natais devem ser iniciados o mais cedo possível, 
durante o primeiro trimestre, e consistem em várias visitas/consultas de rotina: desde o primeiro 
trimestre numa periodicidade de 30 dias até a 32ª semana,  deste período para a 36ª semana de 15 em 
15 dias e depois deste de 7 em 7 dias.. A mulher que procura cuidados pré-natais geralmente fá-lo 
porque primeiro necessita confirmar sua gravidez, obter segurança de que a sua gravidez está decorrer 
normalmente, informar-se sobre a data provável de parto assim como obter conselhos sobre cuidados a 
considerar nesse período. O protocolo  oficial destes cuidados prevê o seguinte:  
 

• análise/controlo do estado de saúde da gravidez,  
• agora com PTV aconselhamento e testagem voluntária ao HIV/SIDA 
• Imunização contra Tétano 
• Suplementação com ferro 
• Conselhos sobre dieta e aspectos nutricionais 
• Diagnostico e tratamento de doenças venéreas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (Siflis, 

Gonorreia, etc.) 
• Prevenção e tratamento da malária. Esta inclui venda e ou distribuição de redes mosquiteiras 

 
  Cuidados de posparto e básicos do recém nascido 
 
O período pós-parto é definido como o tempo que decorre entre a retirada da criança da placenta e 42 
dias (6 semanas) depois do parto. Este consiste essencialmente na observação da mãe, do recém 
nascido, na imunização e controle do processo de desenvolvimento e crescimento da criança (controle 
de peso). Se não ocorre nenhuma complicação durante o parto para a mãe e para o recém nascido, 
estes controles iniciam 7 dias apôs o parto, e incluem os seguintes itens: 
 

• Higiene e laqueação do cordão umbilical 
• Gestão e controle da temperatura 
• Aleitamento imediato e exclusivo 
• Identificação/reconhecimento de sinais de perigo e respectiva procura de cuidados 
• Aconselhamento em planificação familiar 
• Prevenção da Transmissão Vertical (estes serviços não são extensivos a todas US’s, 

normalmente estão disponíveis nas US’s das sedes dos distritos) 
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• Imunização: BCG, Pólio, Sarampo, Suplementação de vitamina A – 1ª doses na maternidade e 
depois nas US’s mais próximas da residência  

• Controle de peso que é feito mensalmente até os 5 anos de idade  
• Um mês depois submete-se o recém nascido à consulta de criança sadia onde se define se é 

de risco ou não, se for de risco merece atenção especial e de 15 em 15 dias vai à consulta e 
beneficia de outros programas de assistência social pelo INAS (a maioria com problemas de 
mal nutrição devido à seca e fome)  

• Seguimento das mães e do recém nascido 
 
Embora existam protocolos oficiais sobre a natureza e procedimentos sobre cuidados à mulher e recém 
nascido, a pesquisa de terreno revelou que nem todos os cuidados e procedimentos aqui referenciados 
existem na mesma extensão e em todas as US’s. Na prática, observou-se que a capacidade das US’s 
salvarem vidas das mães e recém nascidos é limitada pela escassez de recursos humanos (ESMI), 
falta de equipamento, limitada formação e reciclagem em matéria de saúde infantil, falta de infra-
estruturas e o baixo acesso e uso de serviços de SMI pelas utentes. 

 

IV.2.2 –Principais complicações e problemas de saúde relacionados a mulher grávida e recém 
nascidos 

 
As principais complicações que ocorrem frequentemente na mulher grávida nos três distritos são: 
 

• rupturas uterinas: estas são geralmente associadas ao fenómeno de casamentos prematuros 
(a partir dos 14 anos) que se regista nas comunidades, principalmente do norte do país 
(Angoche)  

• Eclampsia e prê-eclampsia: devido a pouca frequência às consultas pré natais o que não 
permite um controlo rigoroso da tensão arterial. Estas são normalmente descobertas tarde e 
quando chegam às US’s ou apresentam em estado grave e tarde para salvá-las,  ou ainda 
porque a US não tem capacidade resolutiva para a devida complicação; 

• Parto arrastado: esta complicação é associado à demora na tomada de decisão em levar a 
mulher até a US. Esta tem sido a causa principal da maioria de nados mortos registados pelas 
US’s dos distritos visitados  

• Abortos: os três distritos apresentam número elevados de casos de aborto, alguns provocados 
mas sendo que a maioria está associada às DTS não tratadas. O pessoal sanitário referiu que 
muitas mulheres contraem DTS e sentem vergonha de ir à US; das poucas que lá se dirigem 
entram num ciclo de reinfecção contínua devido a dificuldade que tem de convencer os maridos 
e parceiros a ocorrer a US para respectivo tratamento  

• Gravidez ectopica : esta é uma complicação que quando não descoberta cedo tem resultado 
em óbitos maternos associados ao choque hipovolémico (hemorragia). 

• Hemorragia: causada pela identificação tardia de casos de gravidez etopica e pelo facto de boa 
parte das mulheres grávidas não cumprirem com conselhos em relação à redução de exercício 
de tarefas domésticas que acarretam muito trabalho físico 

• Placentas prévias; Descolamentos prematuros de placenta normalmente inseridas 
• ITS, principalmente leucorreias que são bastante frequentes (por exemplo, em Chibuto, a cada 

cinco mulheres que iniciam as consultas pré natais, quatro são diagnosticadas com uma 
Leucorreia) 

 
As principais complicações que ocorrem frequentemente nos recém nascidos dos três distritos são: 
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• recém nascido com siflis congénita,  
• conjuntivite gonocóccica;  isso tem causado muitos nados mortos e partos prematuros 
• Partos Prematuros: os distritos registam muitos casos cuja maioria associa-se à malária 
• recém-nascido com baixo peso à nascença (menos 2, 5 kg): associados à infecções do grupo 

TORCH, anemia, HIV/SIDA e na maioria das vezes a casos de malnutrição materna, elevados 
devido a seca e pobreza que se vive na maioria da população rural (os distritos de Buzi e 
Angoche são os mais críticos nesta matéria) mas também às crenças que se constroem e se 
disseminam em relação a alimentação da gestante. 

• registo de casos de nados mortos associados à abortos e DTS, 
• erupções cutâneas: a maioria associados à doenças oportunistas relacionadas com 

DTS/HIV/SIDA 
• infecções respiratórias agudas (IRA) 
 

IV.2.3 - Constrangimentos e dificuldades de carácter profissional enfrentados na 
disponibilização de cuidados básicos ao recém-nascido 
 
Para a análise da questão da disponibilidade de cuidados de saúde para recém-nascidos, foi 
considerado importante neste estudo a identificação das dificuldades laborais enfrentadas pelo pessoal 
sanitário na realização do seu trabalho. Com esta informação pretendia-se explorar e ressaltar por um 
lado, o impacto das condições laborais na prestação de cuidados; e por outro, visualizar as implicações 
destas dificuldades na potencial capacidade do sistema de saúde para salvar a vida das mães e recém 
nascidos. 
 
Dados recolhidos no terreno e junto do pessoal de saúde revelam que a prestação de serviços de 
saúde materna e do recém nascido é limitada por um conjunto de factores, ligados à recursos 
humanos, à equipamento, formação e capacitação, infra-estruturas e natureza de relacionamento com 
utentes dos serviços.  
 
Em relação à componente de RRHH verificou primeiro a escassez de técnicos de saúde para prestação 
de assistência sanitária à mulheres e recém nascidos. Esta escassez tem resultado em situações de 
sobrecarga de trabalho e é acentuada nas US’s periféricas onde está alocado um a dois técnicos de 
saúde. Nestas, a ESMI normalmente atende todos os sectores: fazer as consultas externas, atender 
consultas pré-natais, assistir partos, atender consultas de posparto, vacinação, farmácia e pediatria nos 
casos em que existem estes serviços. Este é um problema que afecta todos os distritos.  
 
Ainda associado aos RRHH foi registado à falta de oportunidades para sua capacitação. O pessoal 
sanitário fica muito tempo sem aceder à capacitações e reciclagens em matéria de cuidados à mulher e 
a criança, principalmente nas US’s periféricas.Todas as enfermeiras entrevistadas, que participaram 
num curso de Atenção Integrada às Doenças de Infância (AIDI), o único especializado em cuidados 
essenciais da criança, há mais de 4 e 5 anos, referem que nunca foram recicladas. Para além do tempo 
prolongado sem formação, e devido a alta rotatividade e mobilidade do pessoal de saúde em alguns 
distritos, os conhecimentos adquiridos raramente chegam a ter impacto naquele meio em que foi 
identificado uma necessidade de formação. 
 
No que concerne ao equipamento, muitas US’s debatem-se com a falta de material médico cirúrgico, 
nomeadamente, insuficiência de kits de parto (também considerados muito antigos), falta de 
esfignomanómetros (aparelhos para medir a tenção arterial), falta de estufas para esterilizar material  
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de penso e kits de parto para penso.9 Ainda nas componente de equipamento, as US’s debatem-se 
com a falta de serviços de neonatalogia e outros equipamentos para cuidados imediatos ao recém-
nascido. Este constrangimento está associado à exiguidade de espaço para prestar cuidados. Para 
além da existirem poucas maternidades e casas de espera de mãe grávida, há falta de espaço 
destinado especificamente a cuidados do recém nascido. Em muitas US’s existe apenas uma sala de 
partos e uma enfermaria onde ficam as mulheres em observação juntamente com recém nascidos, 
independentemente da patologia que padecem e do tipo de cuidado e atenção que é necessário prestar 
lhes.  
 
De acordo com o pessoal de saúde entrevistado, torna-se evidente que a acção conjugada destes 
constrangimentos estruturais do sistema de cuidados de SMI limita a potencial capacidade resolutiva  
das US’s em prestar cuidados de saúde eficazes, assim como afecta a motivação e até mesmo a 
atitude do quadro do pessoal da saúde perante o trabalho. 

 

IV.2.5 - A situação actual das Parteira Tradicionais e/ou Matronas: Dinâmicas Actuais e Natureza 
de Relacionamento com o Sistema Nacional de Saúde 
 
Como foi referido atrás, dados do último IDS indicam que apenas 47 % de mulheres dão parto numa 
US, o que significa que a maior parte delas dão parte em casa e na comunidade assistidas por 
parteiras tradicionais e outras mulheres idosas (vizinhas, mães, cunhadas, avós, etc.), que detêm certo 
conhecimento local e experiência empírica em relação à questões de maternidade.  
 
A actual política do MISAU em relação às PT’s não está clara e as práticas institucionais seguidas 
pelas autoridades sanitárias localmente não são uniformes ao longo do país. Esta falta de clareza na 
política do MISAU em relação ao tratamento a reservar a esta categoria de actores tem resultado num 
relacionamento paradoxal, ambíguo, que oscila entre o conflito, exclusão e a integração ou colaboração 
destas com o SNS, em função das dinâmicas de funcionamento e de compreensão de cada DDS/DPS. 
 
Em entrevistas com as autoridades sanitárias locais, a equipa de pesquisa pôde constatar que ao longo 
da história institucional do SNS, as PT’s foram parceiras incontornáveis nos esforços do ministério do 
sector com vista a assegurar cuidados e assistência ao parto em condições mínimas e básicas de 
segurança. Nesse sentido, foram identificadas  e treinadas PT’s por quase todo o país, a quem lhes 
eram igualmente distribuídos kits de parto com lâminas, luvas e outros utensílios para assistirem os 
partos. Em contrapartida, estas tinham que notificar/reportar o número de partos realizados, número de 
óbitos e natureza de complicações às US’s mais próximas. 
 
Na actualidade, e com a reconstrução e extensão da rede sanitária assim como com a formação de 
mais pessoal técnico, as autoridades sanitárias reorientaram a sua abordagem. As PT’s  não mais 
seriam para atender partos normalmente, senão em situações de emergência, pois segundo o SNS, 
estava provado que elas não ajudavam a resolver as complicações de parto quando elas aparecessem, 
e por consequência, não reduziam os altos índices de mortalidade materna. Desde então, a oferta de 
kits de parto foi desincentivada e foi estipulado que elas deveriam funcionar essencialmente como 
activistas para promoção de partos institucionais, e seu papel deveria restringir-se apenas ao 
aconselhamento e acompanhamento das mães/mulheres até as US’s.  No entanto, era admitida a 
possibilidade de se oferecer Kits as PT's  de áreas de difícil acesso  e  sem US  perto , pelo menos num 
raio não menos de 20 km da US. 

 
9 Por  exemplo, a maternidade do HR de Angoche, que é maior US do distrito não possui nenhuma estufa,  o pessoal sanitário que nela 
trabalha é obrigada a acumular kits de parto e pedir emprestados estufas de outros serviços como enfermaria e a medicina 
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Independentemente da abordagem do MISAU em relação a estas, importa contudo realçar que ao nível 
das comunidades há preferência das mulheres pelas PT’s e/ou mulheres idosas. Os dados das 
coberturas institucionais dos partos nos três distritos apresentados atrás elucidam e confirmam o facto 
de que quase metade de mulheres grávidas fazem o parto fora do controle do SNS. Esta preferência, 
que é quase imperativa nas regiões periféricas onde não existe US, ocorre igualmente em áreas 
próximas de centros de saúde e hospitais com maternidade. Esta legitimidade/credibilidade ocorre 
porque na maior parte dos casos, as PT’s são igualmente ervanários, advinhas, curandeiras, enfim 
praticantes da medicina tradicional que não somente assistem o parto, mas podem igualmente 
diagnosticar as causas das complicações num contexto em que se acredita que estas estão ligadas à 
feitiçaria.  
 
As parteiras tradicionais entrevistadas para este estudo tinham idades que variavam entre os 40 e 65 
anos e quase todas não receberam nenhuma formação. Elas tornaram-se PT’s pela via empírica, 
algumas delas sucedendo suas mães e avós que realizavam o mesmo trabalho e para as quais eram 
auxiliares10. A totalidade delas considera e recomenda que a sua capacitação constitui uma saída para 
minimizar riscos de óbitos maternos e nados mortos nas comunidades. No entanto, estas consideram 
que a mudança de abordagem do SNS em relação à distribuição de kits de parto, tem tido implicações  
negativas na qualidade dos partos que realizam.  
 
Devido a indefinição da politica nacional de saúde sobre as PT’s, a natureza do seu relacionamento 
entre estas e as autoridades sanitárias locais varia de distrito para distrito e mesmo no interior do 
distrito. No entanto em todos distritos há um reconhecimento explícito do papel actual desempenhado 
pelas PT’s na assistência de mulheres em regiões periféricas. Em Angoche, se por um lado, as 
parteiras entrevistadas referiram ter medo de se aproximar às US’s porque dizem se insultadas e 
culpadas pela demora das mães em dirigir-se aos cuidados oficiais de saúde; por outro, a pesquisa 
registou experiências positivas de colaboração onde a DDS local forma e supervisa-as: nos CS’s de 
Sangage, Namitória e Namaponda as PTs foram integradas no espaço da maternidade e elas assistem 
alguns partos  com supervisão das ESMI  e existe um sistema de registo no qual se pode saber que 
foram elas a assistir parto. Embora seja uma estratégia de atrair as mulheres que confiam nas PT’s, a 
iniciativa concorre também para motiva-las pois sentem-se prestigiadas pelo reconhecimento atribuído 
pelo SNS. 
 
O distrito de Buzi possui 50 PT’s em reconhecidas e formadas que trabalham em colaboração com a 
DDS em duas localidades e a maioria delas são membros da OPROMO. Para as autoridades sanitárias 
locais, este grupo de parteiras é pertinente porque  ajudam a mulher que está longe da US a ter um 
parto no mínimo higiénico e depois acompanha a nova mãe para a US. Neste distrito, a colaboração 
com as PT’s constitui também uma oportunidade para o SNS obter dados sobre os partos que ocorrem 
fora da maternidade. Esta colaboração com as PT’s tem se manifestado em participação e organização 
de encontros conjuntos onde se definem mecanismos de complementaridade e de trabalho conjunto. 
 
Finalmente em Chibuto, os serviços de SMI trabalham em conjunto com matronas que realizam partos 
e primeiros socorros em bairros específicos nas localidades. Estas recebem o kit de partos e alguns 
instrumentos das unidades sanitárias. Todavia, a relação entre PT’s e autoridades sanitárias locais é 
ambígua marcada sobretudo pela insatisfação das PTs pelo facto de não receberem nenhuma 
recompensa e/ou incentivo pelo trabalho que prestam  na comunidade. Por outro lado, as PTs neste 

 
10 Esta situação está parcialmente relacionada com uma crença local que considera que quem já foi mãe está preparada par assistir um 
parto. A crença, está implicitamente associada à normativa existente na cultura e tradições Macua/Nkoti que regulamenta que o primeiro 
parto deve ocorrer em casa porque constitui o momento para a premigesta adquirir conhecimentos que lhe permitam futuramente gerir 
aspectos relativos com maternidade e a infância. 
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distrito organizam-se em pequenos postos de atendimento a emergências na comunidade, mas tem 
tido grandes dificuldades de obter instrumentos (esterilizantes e kits de parto) e medicamentos de 
primeiros socorros. 
 

IV.2.6 – A Medicina Tradicional no Contexto da Saúde Materno Infantil 
 
Para quase todos os entrevistados nos três distritos, a maioria das complicações graves que ocorrem 
durante a gravidez, no parto e no recém nascido estão associados à feitiçaria, acção de espíritos 
malignos e à relutância em seguir as normas de tradição local. Estes problemas apenas podem ser 
diagnosticados e curados pelos médicos tradicionais, sejam eles curandeiros, profetas, mwalimos e 
outros.  
 
Foi igualmente notório para os pesquisadores que a maioria da população está consciencializada sobre 
a relevância de recorrer às US’s para obter cuidados de saúde eficazes. Contudo, apesar dessa 
tomada de consciência, na prática as mulheres procuram cuidados de saúde simultaneamente nos 
Praticantes da Medicina Tradicional (PMT) e nas unidades sanitárias do SNS. Localmente existe um 
consenso quase generalizado e incorporado de que “...existem doenças de fora, e existem doenças do 
hospital...”, e o que determina o itinerário terapêutico a seguir é a percepção que se tem e se constrói 
sobre a origem e gravidade da doença e/ou complicação. 
 
Esta crença é tida como partilhada igualmente pelo pessoal sanitário que trabalha nas US’s. Entrevistas 
com PMT e mulheres que experimentaram a maternidade, realçaram que em alguns casos são os 
próprias enfermeiras das US’s que perante eventos de complicações sem solução ou consideradas 
inéditas, aconselham ou recomendam as pacientes à procurar cuidados de saúde tradicionais. Para 
evitar complicações durante o parto, parte significativa das mulheres grávidas tem recorrido aos PMT 
que prescrevem lhes remédios que em alguns casos, dado o grau da sua toxicidade, o que não poucas 
vezes agrava o seu quadro clínico aumentando o risco de exposição da mulher à complicações que 
podem conduzir à sua morte e/ou do recém-nascido. 
 
Tal como acontece com as PT’s, a natureza do relacionamento entre os PMT e as autoridades 
sanitárias não é uniforme, variando de distrito para distrito e também marcada por ambiguidades. Em 
Chibuto existem evidências de envolvimento de médicos tradicionais (curandeiros) em actividades 
promovidas pelas autoridades sanitárias locais, mas estes sentem-se apenas co-optados com vista à 
satisfação dos interesses do SNS.  
 
No distrito de Angoche, não há evidências de engajamento e envolvimento dos PMT, embora se 
reconheça que estes são incontornáveis em qualquer estratégia de informação e educação para a 
saúde, pois são actores respeitados, com muita legitimidade e sobretudo com capacidade e potencial 
de influenciar o comportamento e atitudes das pessoas ao nível da comunidade.  
 
Buzi constitui o único distrito com uma experiência singular de articulação com a medicina tradicional. 
Tal como ilustra-se no texto do quadro abaixo, as autoridades sanitárias locais compreenderam que os 
profetas da OPROMO constituem referências culturais importantes nos esforços para a salvação da 
vida das mulheres e das crianças. Contudo, embora as experiências variem, uma articulação efectiva 
do SNS e a medicina tradicional no campo da SMI, com vista a mudança de comportamento nos 
indivíduos, famílias e comunidades, constitui ainda um grande desafio para Moçambique. 
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OPROMO NO DISTRITO DE BUZI 
UM EXEMPLO DE IMPLICAÇAO DA MEDICINA TRADICIONAL NA SALVAÇÃO DE MULHERES E RECÉM 

NASCIDOS  
A Organização dos Profetas de Moçambique é uma organização de carácter religioso que congrega indivíduos, 
homens ou mulheres,  que afirmam ter adquirido alguns poderes espirituais e curativos através da revelação 
divina. Estes indivíduos estão ligados a algumas igrejas sincréticas ( do tipo zionista, evangélicas entre outras)  
caracterizadas essencialmente pela mistura do culto dos antepassados e preceitos do cristianismo. A OPROMO  
para além das actividades especificamente religiosas é conhecida por promover acções e prestar assistência e 
cuidados de saúde à pessoas com problemas de saúde considerados espirituais e resultantes de feitiçaria, 
principalmente mulheres e crianças. Esta assistência é feita através de orações e também são e podem ser 
utilizadas algumas plantas e  outras produtos/substâncias cujo poder e eficácia curativa, se acredita inspirado, 
proveniente e revelado por Deus.  
 
No distrito de Buzi a OPROMO possui uma rede de unidades sanitárias onde trabalham profetas em escalas e 
que atendem a comunidade principalmente para aqueles casos em que a medicina científica é considerada 
inapta e/ou incapaz de resolver ou curar. As unidades sanitárias da OPROMO estão situados em Buzi-sede, 
Guará-guara, Bândua. Neste momento a organização está perspectivando a expansão para outras localidades 
do distrito onde ela possui membros. Estas unidades sanitárias em forma de postos e/ou centros de saúde 
tradicional atendem muitas mulheres grávidas que vão porque primeiro necessitam confirmar sua gravidez,  
procurar saber o seu estado de saúde, obter a segurança de que a sua gravidez está decorrer normalmente 
assim como obter conselhos sobre cuidados a considerar para que o processo de gestação ocorre sem 
problemas e complicações, incluindo o parto e o próprio recém-nascido.  
 
As consultas de pré natal junto da OPROMO são caracterizadas pelas orações feitas pelo/as profetas com vista 
a repelir os maus espíritos. Segundo evidências orais junto de mulheres obtidas no terreno, a maioria das 
mulheres grávidas procuram e passam pelos profetas antes mesmo de dirigir à uma unidade sanitária do 
sistema oficial de saúde, sobretudo para diagnosticar potenciais problemas de carácter “tradicional” ligadas à 
feitiçaria e à possessão por espíritos malignos; como evidencia o discurso do presidente da organização: 

 
“...nós recebemos as pessoas, aconselhamos, tratamos  e vemos se tem alguma coisa ou não...se tem 
tratamos, se não tem vai no hospital onde tem outros cuidados. Se tem espírito mau nós damos tratamentos de 
ovo, leite  ou aqueles que forem indicados pelo espírito santo...quando chega sempre as datas, a pessoa vem 
fazer controlo. Damos também medicamentos que facilitam a gravidez, para não ter operações... para que o 
canal, a porta, abrir-se e a criança nascer sem problemas. E aconselhamentos também no caso das pessoas 
seropositivas ...enviamos ao GATV para pessoa confirmar e depois volta de novo... aconselhamos na mudança 
de comportamento, na atitude com a criança e outras coisas. Depois do parto as pessoas voltam para 
apresentar a criança... de modo que a criança seja recebida no mundo. ...oramos e agradecemos a Deus pela 
criança salva, de modo que tenha vida. Então se há pequenos problemas, tradicionais....nós tentamos corrigir 
externamente, não medicamos nada a criança... protegemos a pessoa com orações, águas que tem que tomar 
banho para que não tenha doença, e consiga desafiar as questões do mundo. Na mãe verificamos se ainda 
está bem ou não, se ainda tem espírito mau ou não; se está cansada nós tentamos  fazer qualquer coisa, 
podemos dar água, leite, ovos para facilitar que retorne de novo a força para continuidade de vida. E voltam 
para as suas casas felizes, e quando houver qualquer problema correm primeiro para cá e nós logo dirigimos ao 
hospital, só depois do hospital é que recebemos a criança...” 
 
A OPROMO para além de consultas pré natais e de posparto para a mulher e o recém nascido possui uma rede 
de parteiras tradicionais, igualmente profetas que para além de sensibilizar as mulheres a ocorrer às unidades 
sanitárias do SNS e somente assistem partos em casos de emergência quando a mulher já não dispõe de 
tempo para chegar a US.  
 
Para além da prestação de cuidados de saúde propriamente dita, os membros da OPROMO, por iniciativa 
própria tem providenciado amparo e apoio psicossocial feito através de visitas e aos doentes internados nas 
US’s oficiais onde oram por eles. Igualmente tem feito visitas domiciliares à doentes nas suas casas com o 
mesmo objectivo. É um trabalho voluntário, o serviço de Deus para que haja uma vida são na comunidade.  
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IV.2.7 - Aspectos Transversais: PTV E HIV/SIDA 
 
A pesquisa procurou captar/apreender as percepções do pessoal sanitário sobre as tendências actuais 
e o impacto do HIV/SIDA na comunidade, mas com maior destaque para as mulheres e crianças. De 
uma forma geral o pessoal da saúde constata uma subida de índices de prevalência das DTS/HIV/SIDA 
em mulheres grávidas que afluem às US’s. Todos distritos visitados possuem programas de PTV 
integrados nos protocolos de cuidado de SMI. São programas que na sua maioria funcionam apenas 
em US’s de referência ao nível do distrito e são implementados nas vilas sedes. 
 
No entanto, a implementação dos programas de PTV confronta-se com as seguintes dificuldades:  

• pouca aderência dos parceiros às consultas e tratamento de ITS;  
• não seguimento por parte das utentes da prescrição terapêutica sugerida pelo pessoal de 

saúde;  
• a não revelação por parte das mulheres diagnosticas seropositivas, do seu estado aos 

parceiros e cônjuges, preferindo confidenciar a outros parentes como mãe, irmã ou avó. Nos 
casos em que estas revelam o seu estado, elas são abandonadas e/ou mandadas embora do 
lar.  

 
Um dos aspectos considerados críticos nas estratégias de prevenção e combate ao HIV/SIDA é a 
tendência para o não uso do preservativo que ainda se verifica em muitas comunidades. O preservativo 
é desencorajado porque, por um lado, a maternidade e a paternidade são bastante valorizadas mesmo 
quando se é adolescente (15 anos) pois eleva o estatuto social; e por outro, devido a crenças e 
concepções generalizadas de que o preservativo é a fonte da doença/vírus. E como forma de provar 
esta crença, molha-se o preservativo e depois deixa-se ao sol; nesse processo sobressaem algumas 
substâncias em forma de micróbios ou pequenos vermes que depois são apresentados aos demais 
como se tratando do próprio HIV. Este exemplo ilustra claramente a necessidade e desafio que se 
coloca de promoção estratégias de informação e educação sanitária que dialoguem com estas ideias 
construídas e circulantes mas que limitam os esforços tendentes a prevenção face a esta pandemia. 
 
Outro dos aspectos críticos com relação ao HIV/SIDA, sobretudo em programas de PTV é a questão do 
aleitamento. De acordo com as enfermeiras entrevistadas, A maior parte das mães não segue o 
prescrito com vista ao aleitamento exclusivo durante 6 meses.  A partir dos 3 ou 4 meses introduzem 
alimentos sólidos e outros líquidos na dieta dos recém nascidos, o que aumenta o risco de infecção 
destes.   
 
Existem várias razões que explicam esta tendência, mas as principais são de ordem sócio económica e 
culturais. A maioria das mães seropositivas não desmamam aos seis meses porque não tem condições 
económicas e financeiras que lhes permitam adquirir alimentação alternativa para dar ao recém 
nascido, optando por continuar a amamentar até o primeiro ano de vida. Por outro lado, o aleitamento 
exclusivo tem sido fonte de situações e comportamentos de estigma e descriminação diante da mãe 
que desmama. Em Angoche foi muito referido que ao nível da comunidade, uma mulher que não 
amamenta é considerada seropositiva. Ademais, a mesma mulher pode ser vista como alguém que 
ficou grávida de novo; ou seja, que começou muito cedo a manter relações sexuais com o 
marido/parceiro quando as normas locais prescrevem um período de abstinência apôs o parto. 
 
Em todos os distritos visitados, a implementação dos programas de PTV confrontam-se com o 
problema de malnutrição infantil e materna, associada a seca e às condições de pobreza em que vive a 
maioria das mulheres. De forma a fazer face a este problema, as autoridades distritais da saúde em 
Buzi e uma ONG denominada «Projecto Comusanas» iniciaram em Junho de 2006 um programa 
nutricional  realizado com um grupo de mães portadoras de HIV, que são ensinadas a preparar papas 
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enriquecidas a partir de produtos localmente disponíveis e acessíveis. Isto permite minimizar alguns 
custos decorrentes da alimentação das crianças e tirar maior proveito das potencialidades de produtos 
locais. O programa pretende igualmente que estas mães divulguem os conhecimentos adquiridos e 
mostrem a importância da nutrição na sua própria comunidade de origem. Através deste programa 
estas mulheres aprendem a conhecer o valor nutricional de alguns produtos que existem no distrito.  
 
 
 
IV.3 - O VALOR SOCIOCULTURAL ATRIBUIDO AO RECÉM-NASCIDO 
 

     IV.3. 1 Significado social atribuído a um filho 
 
Não existe uma significação atribuída ao recém-nascido específica aos distritos em análise. O valor 
social atribuído a este enquadra-se na valorização dada a um filho de uma maneira geral. Os filhos são 
encarados como garantia da reprodução material (através do trabalho doméstico, nas machambas, 
actividades remuneráveis e ainda da compensação matrimonial) e simbólica da família (elevação do 
estatuto social dos progenitores e do prestigio para as suas famílias no seio da comunidade, 
continuidade dos papeis sociais de pai e mãe, sinónimo de virilidade para os pais, garantia de respeito 
para as mães etc.).  
 
Por outro lado, os filhos são considerados uma riqueza e esperança para o futuro da família e do 
próprio Estado. Isto porque tem potencialidades de crescer e ajudar os pais em situações diversas 
relacionadas com dificuldades de carácter sócio-económico (pobreza, doenças) e física dos 
progenitores (velhice, incapacidade de trabalhar, invalidez).  

 

IV.3.2 Preferência de sexo 
 

De uma forma geral não há diferenças significativas em relação à preferência entre filho de sexo 
masculino ou feminino visto que, segundo os entrevistados,  tudo depende da sorte e do 
comportamento de cada um no futuro. Assim, os benefícios de ter um filho ou uma filha serão avaliados 
pelas capacidades que estes demonstrarão de ajudar os seus progenitores. Esta aparente indiferença 
na preferência do género dos filhos pode estar associada às mudanças que ocorrem nestas sociedades 
devido à notável mobilidade populacional que se regista e que por sua vez gera uma incorporação de 
novos valores, que se confrontam com antigos conceitos configurando uma nova hierarquia de 
preferências.  
 
Embora, de uma maneira geral, haja poucas diferenças significativas, foi possível registar algumas 
tendências regionais em termos de preferências; tendências essas associadas às especificidades  e 
dinâmica de mudança das estruturas sócioculturais locais. Para entrevistados de Angoche, existia 
anteriormente maior preferência pelo sexo feminino visto que em sociedades de tendência matrilinear 
os filhos das mulheres pertencem as suas respectivas famílias diferentemente do homem cuja prole, 
após o casamento e reprodução, faz parte de outra família. Assim, a vantagem das raparigas em 
relação ao rapazes é que estas garantiriam o aumento e continuidade da família e sobretudo da própria 
linhagem.  
 
Porém, esta preferência não é considerada tendência dominante na actualidade. De acordo com os 
entrevistadas, nos contextos actuais, os rapazes gozam de mais preferência porque estes contribuem 
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mais do ponto de vista económico que as raparigas, sobretudo em aspectos relacionados com a gestão 
do património (construção e gestão de casas). Como revelaram os dados das entrevistas, as opções 
sobre o sexo do recém nascido são igualmente permeadas por dinâmicas de poder, de sucessão e 
herança. 
 
Em Buzi, maior preferência é dada aos rapazes, e justificada pela capacidade que se atribui a estes de 
resolução de conflitos, garantia de reprodução material e social da família além de que os homens 
trazem mulheres(noras) para casa que substituirão as que partiram, através do casamento, nos 
serviços da casa.  Diz-se por exemplo que os homens, contrariamente as mulheres, não tem medo de 
resolver conflitos sociais que emergem na família e ainda que são os homens que constroem as casas 
e sustentam as famílias.   
 
Contudo, existem também casos em que a preferência reside nas raparigas graças a possibilidade que 
estas tem de contrair matrimónio com um homem que poderá ajudar a família da sua esposa nas 
despesas do quotidiano, construção de casas e outras eventuais  necessidades (por ex. Doenças).    
 
Os entrevistados em Chibuto, apesar de expressarem alguma indiferença em relação aos sexos dos 
recém nascidos, manifestaram a vontade de ter pelo menos um filho do sexo masculino pois espera-se 
que estes, tal como é comum nas sociedades de tendência patrilinear, assegurem a continuidade do 
apelido e a estabilidade sócio-económica da família.  
 
No entanto, é de referir que na sociedade contemporânea, o novo estatuto que a mulher adquire 
diminui a ansiedade de ter um grande número de filhos do sexo masculino para servirem de provedores 
uma vez que os filhos do sexo feminino podem cada vez mais assumir esta responsabilidade e tendem 
a ser mais apegados aos pais. Este facto é agravado pelo elevado índice de migração juvenil masculina 
(para os principais centros urbanos assim como para os países vizinhos) que se verifica no distrito de 
Chibuto à semelhança do que acontece  em muitos outros distritos de Moçambique.  
 

IV.3.3 Integração recém nascido na comunidade 
 
O indivíduo é, em geral, considerado pessoa ou membro da comunidade após observação de um 
conjunto de acontecimentos e em circunstâncias diversas. Em Chibuto isto acontece após a cerimónia 
de introdução do recém nascido aos antepassados – Kuphalha em que um curandeiro ou pessoa idosa 
da família identifica o defunto que representa o recém nascido e este ganha o nome tradicional deste 
defunto. Oferece-se uma galinha e bebida tradicional ao defunto de modo a apresentar o mais recente 
membro da família, especialmente se o parto tiver sido difícil. 
 
Em Buzi, o recém nascido é considerado pessoa desde o dia em que nasce e lhe é atribuído um nome, 
quando cai o umbigo, quando casa e já tem filhos e membro da comunidade depois de ser apresentado 
publicamente através de pequenas festas ou sessões de apresentação nas famílias ou nas igrejas.  E 
em Angoche, o recém nascido é considerado pessoa desde o primeiro dia em que nasce, mesmo 
durante a gravidez na cultura koti o feto pode se atribuir um nome (escrevem-se dois nomes, um 
masculino e outro feminino, e quando a mulher dá parto atribuem-se os nomes previamente indicados 
de acordo com o sexo do recém-nascido) depois de participar nos ritos de iniciação, ao casar e fazer 
filhos já que ganha respeito e sobretudo responsabilidade, quando ele/a já pode contribuir em ideias e 
sugestões e quando já pode ir aos ritos “donzelar.” 
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IV.3.4 número ideal e real de filhos e factores determinantes 
 
Em Angoche, existem mulheres que sentem a necessidade de limitar a prole ainda que o contexto 
cultural e ideológico em que vivem valorize a procriação contínua e na maior parte dos casos a 
responsabilidade de decisão sobre este assunto seja atribuída aos homens.  Esta necessidade de 
limitação é estratégica e motivada pelas condições sócio-económicas em que vivem as quais exigem 
precauções na vida das suas famílias. Assim, pensa-se que um número reduzido de filhos11 ampliará 
as possibilidades de oferecer melhores condições de vida aos mesmos(por ex. em termos de 
educação, alimentação, vestuário e afecto).    
 
Contudo, em contextos de instabilidade sócio-económica e de elevada mortalidade infantil, ter um 
número elevado de filhos também é considerada uma estratégia de gerir as incertezas (para substituir 
aqueles que já morreram ou que podem morrer). É estratégia para assegurar a transmissão de 
capacidades e garantias de reprodução social e económica da família. Uma das entrevistadas em 
Angoche referiu que “se faço poucos filhos, podem não querer saber dos pais, mas se faço muitos, ai 
sairão alguns bons que ajudarão os pais.”  
 
De forma semelhante, em Chibuto e Buzi, ainda que para alguns entrevistados o número de filhos seja 
considerado  aleatório, inestimável e dependente da vontade divina, o número ideal de filhos também é 
determinado pelas limitações que as famílias enfrentam no quotidiano. Impõe-se a necessidade de ter 
um número de filhos que seja compatível com as possibilidades sócio-económicas da família.  
 
A expectativa de que pelo menos alguns dos filhos sejam bem sucedidos no futuro de modo que 
poderão cuidar dos seus pais, também influencia o estabelecimento do número de filhos. No caso de 
Chibuto o número de filhos é ainda determinado pelo desejo de ter filhos do sexo masculino, uma vez 
que o casal continua a ter filhos até ter pelo menos um filho do sexo masculino, e pelo tipo de relação 
entre os pais.  
 
 
IV.4 - CRENÇAS E PRÁTICAS DE CUIDADOS ANTES DO NASCIMENTO   
 
Nos três distritos abrangidos pela pesquisa, as comunidades possuem um número de crenças que 
regem as práticas que devem ser seguidas durante o período de gravidez. Embora seja generalizada a 
ideia de que a gravidez é um estado natural e típico para a mulher, existe uma concepção generalizada 
de que o período da gravidez é de risco. O risco associa-se a incerteza sobre a o decorrer da gravidez; 
o mal-estar e doenças que costumam acontecer e as prescrições em volta  (muitos cuidados a ter em 
conta) que levam algumas entrevistadas a considerar a gravidez uma enfermidade. 
 
Os conselhos domiciliários sobre condutas e práticas a seguir são transmitidos no âmbito do primeiro 
parto e referem-se à dieta/alimentação, vestuário e relacionamento interpessoal. As CPN em US 
incluíram experiências de conselhos sobre  a dieta alimentar, precaução e prevenção de doenças, 
análises diversas, imunização e distribuição de fármacos.  
 
 

 
11 Refira-se que para os entrevistados, de forma geral, o número de filhos é elevado quando situa-se acima dos 5 e reduzido quando não 
excede este número. 
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IV.4.1 Cuidados e prescrições/obrigações para gravidez e recém-nascido saudável 
 
Com resultado das crenças, mas também seguindo os conselhos recebidos nas US as mulheres 
grávidas e seus familiares seguem uma série de prescrições e obrigações durante o período de 
gravidez. E grande parte destas prescrições e obrigações são similares nos três distritos abrangidos 
pelo estudo, mas distinguem-se algumas peculiaridades específicas a cada contexto.  
 

IV.4.1.1 Em relação à dieta alimentar 
 
No referente a alimentação as mulheres são recomendadas a incluir legumes, frutas, leite, peixe, carne, 
ovos e todo o tipo de vitaminas para que ela e o feto estejam bem nutridos.  Em Chibuto, algumas 
entrevistadas referiram-se a necessidade de tomar sal ferroso (por indicação médica), enquanto em 
Angoche se valoriza a ingestão de preparados com base em amendoim. É comum em todos os distritos 
que se incentive a mulher grávida a não suprimir os seus desejos alimentares, comendo tudo aquilo 
que desejar. Por outro lado, foi referido que este desejo é condicionado pela condição sócioeconómica 
da mulheres e pela insegurança alimentar que estes últimos anos caracteriza parte dos contextos rurais 
  
As proibições alimentares incluem a não ingestão de alimentos muito salgados, aconselhando-se a 
redução ao máximo da ingestão deste produto de modo a reduzir o edema nos membros inferiores. Em 
Chibuto, algumas famílias não aconselham que a mulher grávida coma feijão (manteiga e nhemba) e 
banana pois são considerados produtos “pesados” que não farão bem ao feto e podem criar potenciais 
complicações durante o parto, dando preferência a uma alimentação baseada em produtos mais leves.  
 
Segundo algumas tradições em Angoche existem peixes que não podem ser ingeridos – raia e garoupa 
– pois se faz uma analogia simbólica/metafórica entre a maré, habitat destes mariscos e potenciais 
complicações durante o parto. Por exemplo, considera-se que em caso de comer raia, as dores do 
parto durarão quanto tempo for necessário para que a maré baixa suba e se torne maré alta. É 
igualmente proibido o consumo de abóbora/melão, porque crê-se que o umbigo do recém nascido não 
cicatrizará nos primeiros 7 dias. O peixe seco aberto é outro dos produtos interditos neste distrito sob o 
risco de obter uma complicação durante o parto que levaria à uma cesariana. Para algumas famílias 
era/é proibido comer ovos, bananas sob o mesmo risco, assim como gergelim pois se acredita que o 
recém nascido nascerá com borbulhas e/ou erupções cutâneas. Finalmente se interdita a ingestão de 
um peixe denominado localmente de chimbulumbula pois este é tido como tendo efeito o retardamento 
do parto, com a possibilidade de a gravidez atingir os 12 meses.  
 
É importante notar que a dinâmica da mudança em relação às crenças está associado ao facto de as 
pessoas não terem ninguém que lhes possa transmitir os conhecimentos. 
 

IV.4.1.2 Em relação à relações sexuais   
 
Nos três distritos é consenso generalizado a prática de relações sexuais durante a gravidez, sendo esta  
estimulada e incentivada, com mais destaque para Angoche onde se acredita que deve ser praticada 
todos os dias. O consenso se aplica ao facto de que a mulher grávida deve estabelecer contacto sexual 
apenas com o seu parceiro, o pai do criança que ela espera, caso contrário pode provocar um aborto. A 
interdição de relações sexuais com outros indivíduos fundamenta-se na necessidade de se evitar a 
mistura de sangue. Nos distritos se aconselha a interrupção ou redução da prática do acto sexual no 7º 
mês. Em Búzi, a mulher grávida não pode se juntar com o marido depois do 7º mês senão a criança 
pode nascer com sujidade (Nsila), particularmente nas orelhas e no nariz.  Contrariamente, em 
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Angoche a regularidade da pratica diária de relações sexuais é estimulada até ao 7º  mês,  passando a 
ser semanal até ao  9º mês. A prática constante e permanente de relações sexuais é considerada como 
tendo efeitos preventivos relativamente à potenciais complicações durante o parto.  Embora as 
entrevistas realizadas em Chibuto não se especifiquem a regularidade que deve ser mantida após ao 7º  
mês, no entanto, foi referido que a vantagem da prática de relações sexuais é de amenizar as dores do 
parto e ajudar a abrir caminho para a passagem da criança. 
 

IV.4.1.3 Em relação ao trabalho quotidiano e relacionamento com a comunidade 
 
Em geral se apela a que a mulher grávida não realize esforço e nenhum tipo de trabalho pesado. 
Algumas vezes tais esforços são incontornáveis, principalmente no caso de mulheres grávidas 
abandonadas, mães solteiras ou cujos maridos migraram e elas gerem o lar sozinhas (caso particular 
de Chibuto). Estas mulheres não tem, muitas vezes quem faça o trabalho doméstico por elas e como 
consequência tem que fazer várias viagens a carregar as latas de água na cabeça, assim como 
produzir na machamba para o seu sustento. 
 
Foram identificadas as seguintes regras: 

• não dormir vestida;  
• não amarrar a capulana até ao cimo da barriga;  
• não usar roupa interior; 
• vestir saco (batas, vestido de grávida sem pregas nem cortes) quando a barriga já estiver 

grande para que a criança se movimente e circule bem pois existe a crença que se amarar a 
capulana em cima da barriga a criança desce; 

• acordar e se lavar antes do marido de modo a evitar doenças para o recém nascido; 
• evitar urinar na rua pois caso passe por ela alguém que tenha tido relações sexuais, a criança 

pode nascer doente.  
• não beber água/líquidos na garrafa a partir dos 8 meses para evitar que a criança saia com a 

parte de cima da cabeça grande; 
• não levar farinha na peneira quando estiver a cozinhar, caso contrário nascerá uma criança 

pequenina pois o ”txapo”(placenta) fica muito grande e a criança fica pequena; 
• não parar na porta quando quiser entrar ou sair, deve fazê-lo imediatamente, não pode se 

aproximar da porta, ficar parada e depois voltar, caso contrário no dia de parto a criança 
também virá só espreitar e depois retornará a barriga.   

• no caso da primeira gravidez não se aconselha o contacto com outras mulheres menstruadas; 
• não cometer adultério pois pode provocar complicações durante o parto (parto arrastado); 
• evitar contactos e aproximações com mulher menstruada, que abortou ou que teve nado morto 

e com famílias ou casas onde tenha havido falecimentos, pois estas categorias são 
consideradas impuras e podem transmitir tais impurezas para o feto.  

 
 
As crenças tradicionais em Chibuto velam que a mulher grávida não amarrar a capulana de modo que 
apertar a barriga, quando tiver dores de barriga deve usar uma capulana em que se embrulham folhas 
trituradas de seringa (por um curandeiro ou mulher idosa) e amarra-se no baixo ventre para segurar a 
criança, curando as dores de barriga durante a gravidez (Kutika). Foi igualmente referido que em caso 
de problemas no início da gravidez, aconselha-se a procurar o curandeiro para que ele faça o controle 
da gravidez. Este, após analisar a mulher vira um pote com a abertura para a terra até que a mulher 
complete os nove meses e só abre quando se aproxima a época do parto; isto porque na tradição 
Changana a fertilidade da mulher está simbolicamente associada à fertilidade da terra. 



CRENÇAS, ATITUDES E PRÁTICAS SÓCIO - CULTURAIS RELACIONADOS COM CUIDADOS DE RECÉM-NASCIDO 
 

 

 
 
KULA: ESTUDOS & PESQUISAS APLICADAS, LDA.  SAVE THE CHILDREN USA - MOÇAMBIQUE 

31

 
Em todos os distritos existem muitas mulheres que vão aos curandeiros/adivinhos e em alguns casos 
sob recomendação do pessoal da saúde. Os cuidados destes incluem toma de remédios e banhos para 
purificar/limpar maus espíritos. Em Angoche, antigamente os curandeiros davam muanandrimo as 
mulheres grávidas para que elas se lavassem para permitir que a criança nascesse sem feridas. 
 

IV.4.2 Frequência aos cuidados pré-natais 
 
Em todos os distritos abrangidos pela pesquisa é generalizada a necessidade e frequência as US para 
o controle da gravidez e crescimento da criança. Segundo as enfermeiras do SMI o controle faz-se 
mensalmente a partir do inicio da gravidez até as 32 semanas, quando começa a ser realizado 
quinzenalmente e passa a ser semanal a partir das 36 semanas. A maior parte das entrevistadas 
mencionou fazer visitas mensais a US durante a gravidez. 
 
No geral as mulheres começam as consultas entre o 3 º e 4 º mês de gravidez. Em Angoche, várias 
mulheres explicaram que tendem a não ir no primeiro trimestre,  se tal ocorre é quando sentem alguma 
anomalia/mal estar fisiológico. Caso se sintam bem, começam no 6º mês e seguem uma frequência  
mensal a partir do 7º mês. 
 
Os conselhos nas consultas pré-natais consistem em cuidados sobre a dieta alimentar (o que comer e 
o que não pode comer); sobre a necessidade de reduzir trabalho pesado; sobre a o conhecimento e 
necessidade de evitar as ITS, este  conselhos incluem convocatória do marido. Nestas consultas 
também se realizam análises que permitem diagnosticar doenças ou potenciais complicações; observar 
a posição do feto; faz-se o teste  e aconselhamento sobre HIV/SIDA. Existe ainda a campanha de 
imunização onde as mulheres grávidas recebem a vacina contra o tétano e recebem rede mosquiteira 
para prevenir malária durante o período prenatal e no puerperio. Finalmente, existe a disponibilização 
de fármacos e suplementação em sal ferroso. 
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Tabela Resumo de Crenças e Práticas Antes do Nascimento 
 

Temas Buzi Angoche Chibuto Observação 
 
Alimentação  

comer ovos, peixe, verduras, 
tomar leite e vitaminas e todas 
as coisas que deseja comer.  

 comer legumes, 
frutas,verduras, 
leite, ovos,  
preparados de 
amendoim. 
Não  comer  
raia,garoupa e 
chimbulumbula  
peixe seco aberto 
nem 
abóbora/melão. 
 

 comer ovos, carne 
e peixe. Tomar leite, 
vitaminas e ingerir 
sal-ferroso. Comer 
tudo aquilo que tem 
vontade de comer.. 
Reduzir a ingestão 
de sal. 

Percebe-se que a MG deve 
consumir alimentos  
nutritivos. Embora nos 
casos de Angoche e 
Chibuto essa percepção 
coexista com algumas 
proibições tradicionais que 
se não forem levadas em 
conta o parto poderá ter 
complicações ou a mulher 
grávida e o recém nascido 
contraírem doenças. 

 
Trabalho 
quotidiano/esforço 
físico 
 
 
 
 
 

Não carregar muitos quilos na 
cabeça, não ir tirar água com 
bebé nas costas, não trabalhar 
na machamba, não dormir todo 
o momento. 
Fazer alguns serviços 
leves(Varrer, lavar pratos), 
andar muito e ter um tempo de 
repouso.  

Não realizar 
trabalho muito 
pesado 
 
 
 
 
 
 

Não carregar nem 
fazer trabalhos 
pesados 

 

 
 
Prática de relações 
sexuais 
 

A mulher grávida não pode 
praticar sexo com o marido 
depois do 7º mês.   
Deve andar só com um único 
homem. 

Tem que se praticar   
todos os dias até ao 
7º mês e 
semanalmente até 
ao 9º mês. 

 Em ambos os casos 
pretende-se prevenir 
eventuais complicações de 
parto, e possíveis doenças 
na mulher grávida. 

Cuidados pré-natais 1.Ir a US para controlar se o 
bebé  está bem na barriga ou 
não está, evitar aborto, pesar e 
ter comprimidos. 
2. Ir ao PMT para saber se tem 
boa «porta» ou não, se tem 
espíritos no corpo e como vai 
correr o parto e proteger -se 
contra feitiçaria/maus espíritos. 
 
 
 
 

1.Ir a US para 
controlar se a 
criança está a 
crescer bem.  
2.Ir ao PMT para 
tomar remédios e 
banhos para 
purificar/limpar 
maus espíritos. 

1. Ir a consulta na 
US para controlar o 
peso e o 
desenvolvimento da 
criança e obter 
conselhos diversos. 
2. Ir ao PMT em 
caso de  problemas 
no inicio da 
gravidez, para 
diagnóstico e 
controle até ao dia 
de parto. 

As consultas nos PMT e nas 
US são vistas como 
relevantes porque se 
considera que a gravidez é 
um período em que a 
mulher grávida e o feto 
estão particularmente 
expostos a vários riscos. 

Condutas preventivas 
em relação à potenciais 
complicações 

 Não discutir com as pessoas 
depois ficar com rancor no 
coração, não pode insultar as 
pessoas, tem que 
cumprimentar sempre as 
pessoas, não beber água na 
garrafa quando tem 8 meses, 
não parar na porta depois 
voltar, não pode sair de costas 

Não comer/beber 
fora de casa, parar 
na porta de casa e 
cometer adultério, 
ter contactos e 
aproximações com 
mulheres 
menstruadas, que 
abortaram ou que 
tiveram nado morto 
e em famílias, 
casas onde houve 
falecimentos 

Não sentar torta, 
não deve urinar na 
rua. Tem sempre 
que acordar e se 
lavar antes do 
marido 

 O  incumprimento destas 
recomendações provoca 
abortos, complicações de 
parto ou a criança pode 
nascer com doenças. 
Contudo verificamos que 
actualmente as mesmas 
não são seguidas por todos 
entrevistados. 
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IV.4.3 Enfermidades típicas de mulher grávida e influência em recém-nascido: nomes, sintomas 
e processo terapêutico 
 
As enfermidades mais frequentes na mulher grávida nos distritos em estudo estão descritas abaixo:  
 

III.4.3.1 ITS e venéreas 
 

As leucorreias são bastante frequentes nas mulheres grávidas, sendo que em Chibuto 4 de 5 mulheres 
que iniciam a consulta pré – natal são diagnosticadas com uma leucorreia. A leucorreia e o HIV 
(principalmente em Búzi) são também frequentes e fazem com que a criança nasça com os sintomas 
da doença ou morra.  A Gonorreia = “Exsonono”(em Macua), “Ntungu” (em Tsonga) tem como 
consequência que o recém nascido nasce com conjuntivite); Siflis = “Etoko” (em Macua) pode fazer 
com que o recém nascido nasça morto, enquanto que o  “Uphasiku”(Macua) que se manifesta por 
feridas nos órgãos genitais femininos e nas fossas nasais pode criar os mesmos sintomas na criança. 
“Mbatata”(Tsonga) caracteriza-se por borbulhas no sexo – pode ser tratada tanto no Hospital como no 
curandeiro. 
 
 
  

III.4.3.2 Males causados por feitiçaria 
 

 Existem um conjunto de enfermidades cujo a maioria das entrevistadas associam a sua origem à 
feitiçaria e causas sobrenaturais. Destas as mais referidas foram as seguintes, de acordo com a visão 
cosmogónicas de cada local: 
 

• “Makawa” – esta é uma designação da lingua Macua maioritariamente falada  em Angoche. 
Trata-se de um mal considerado como tendo origem na feitiçaria. De acordo com as 
entrevistadas, esta manifesta-se pelo aborto e crê-se que tal ocorre quando há retaliação de 
actos de feitiçaria (comer uma criança) praticados entre grupos familiares e que resulta em 
morte de crianças e/ou abortos. Outro sinal do mal pode ser a demora do parto. 

 
• “Matchini” – igualmente designação em língua Macua, refere-se a um problema e/ou mal de 

saúde que afecta a mulher grávida e é igualmente tido como provocado e originado pela acção 
de maus espíritos proprietários e/ou na posse de feiticeiros que envia para outrem. De acordo 
com concepções localmente partilhadas, o mau espírito se acasala com a mulher grávida e 
esta enfrenta dificuldades e complicações em conceber. Por outro lado, este mau espírito pode 
se manifestar em forma de fantasma que circula no período nocturno e que quando se 
encontra com uma mulher grávida, esta poderá igualmente enfrentar complicações durante o 
parto, caso não se submeta à tratamento junto ao curandeiro. Para a  terapia põe-se amuleto 
fio na cintura ou com remédios apropriados dá-se banho à paciente. Os sintomas são apenas 
diagnosticados pelo curandeiro. 

 
• Males fruto de situações de inveja: Em Búzi, os entrevistados explicaram que existem casos de 

pessoas com inveja que podem enfeitiçar a mulher grávida fazendo com que esta passe mal e 
tenha que ir ao curandeiro ou profeta para se tratar. Estes casos são mais frequentes quando 
um homem é polígono e uma das esposas é estéril, normalmente à mais velha. Assim, ela 
pode enfeitiçar as restantes mais novas, por questão de inveja. Ainda segundo os 
entrevistados, este tipo de males podem ocorrer em situações de conflitos intra-famialires, por 
exemplo nos casos em que algum familiar morre zangado com alguma situação.  Supõe-se e 
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acredita-se que estes eventos e cenários de interacção interpessoal podem igualmente originar 
enfermidades e/ou situações de complicações obstétricas junto à gestante. 

 
• “Khuya” – designa um problema que ocorre quando o esposo/marido desconfia da paternidade 

ou quando a família da esposa ofende-o. Segundo crenças locais em Angoche,  este pode 
recorrer a forças sobrenaturais e/ou a espíritos malignos para retaliar, podendo a situação 
resultar em complicações na gravidez e que pode levar até ao aborto. 

 
Para além das doenças cuja origem é atribuída à feitiçaria, existe outra categoria de males e: ou 
complicações que surgem na mulher grávida com influência no recém nascido cujo causas são 
consideradas naturais: 
 

•  “Muanandrimo” – designação em Macua que se refere a um mal que nas concepções locais 
impedem a mulher de dar parto. Segundo descrições dos entrevistados os sintomas 
correspondem a situações de sintomas e/ou hemorróides. A designação Muanandrimo refere-
se igualmente à planta donde são extraídas as raízes, folhas e/ou cascas que são aplicadas 
no processo de cura, efectuado pelos quase que em exclusivo pelos PMT. 12   

 
• “Muanhama” – designação Macua à Edemas que ocorrem  nos membros inferiores (inchaço 

nas pernas). Este problema igualmente é tratado recorrendo ao Muanandrimo que pode ser 
tanto em forma de suspensão oral ou mesmo aplicado directamente nos membros inferiores 
em forma de pomada. 

 
• “Liale” – designação Macua a problema de saúde que manifesta-se por febres e borbulhas que 

aparecem nas fossas nasais. Todas as entrevistadas referiram que já foram afectados directa 
e indirectamente por este problema. 

 
•  “Ixika” – no idioma Macua refere-se ao equivalente à Metrorragia, uma hemorragia uterina 

disfuncional, identificada pelas entrevistadas como sendo menstruação durante a gravidez e 
associado ao trabalho excessivo que a mulher realiza no seu quotidiano. 

 
No entanto, para além das doenças propriamente ditas, as entrevistadas identificaram uma variedade 
de sinais de perigo em mulher grávida e que cobrem situações anteriormente descritas e cuja maioria 
correspondem incluem diarreias, hemorróides, dor lombar, gravidez ectopica (sinal de gravidez fora do 
lugar), vertigens, cefaleias constantes, hemorragia e dor abdominal. Nesta lista de sinais foram também 
mencionadas situações em que as mulheres tiram o leite materno antes do parto, bem como o facto de 
a barriga “não descer “ aos 7-8 meses da gestação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Muanandrimo trata-se de um conjunto de doenças que afectam a mulher e recém nascido com manifestações diversas e que tem como 
terapia o uso de planta/raizes de uma planta com o mesmo nome. 
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Tabela Resumo de Doenças Características da Mulher grávida e do Recém nascido 
 

Tema  Buzi Angoche Chibuto Observação 
 
Doenças 
na/enfermidades sociais 
na  mulher grávida 

1.Cefaléias, vertigens, 
tuberculose, 
malária, 
DTS/SIDA, 
Inchamento dos pés, da 
cara e das mãos, Anemia, 
corrimento 
2.Dores no corpo 
provocadas, 
Parto arrastado, 
Falta de “porta”, 

1.DTS 

 HIV/SIDA 
2..“Uphasiku” 
 “Matchini”  
“Muanandrimo” 
“Liale” 
“Muanhama” 
“Ixika” 
“Khuya” 
“Muacoca” 

1. HIV/SIDA 
Anemia 
Tuberculose 
Malária 
2. Mbatata (Herpes) 
Ntungu (Gonorréia) 

 O primeiro grupo de 
doenças é percebido como 
tratável nas US e o segundo 
na MT. Contudo, existem 
algumas doenças que se 
considera serem tratáveis 
em ambos os serviços. 
 
A partir do 8º mês deve 
tomar medicamentos 
tradicionais 

Doenças/males 
relacionados com o 
aleitamento materno  

1.Edema/abcesso 
HIV/SIDA,Malária 
Borbulhas nas mamas 
(mastites e 
eczemas),Tuberculose 
Ausência de leite 
2.Doenças que resultam 
do contacto com indivíduos 
“quentes” 
 
 

1.Bronquites 
Febres,Diarréias 
Raízes,malária 
Sarampo;Tosse 
“Liale”,paralisia 
“Warueliwa”: 
2.Edjie 

 
1. Dores nas 
costelas/coluna 
Dores nos órgãos 
genitais 
Dores de barriga 
(Xilumu) 
 
2.Doença da Lua 
(Uweti) 
Kutsamia 
Magrinhos (MUSIA) 

O primeiro grupo de 
doenças é percebido como 
tratável nas US e o segundo 
nos PMT. Contudo, existem 
algumas doenças que se 
considera serem tratáveis 
em ambos os serviços. 
Notou-se que existe um 
conhecimento precário 
sobre a transmissão vertical 
do HIV 
 

 
 
 
 
IV.5 - CRENÇAS E PRÁTICAS DE CUIDADOS DURANTE O PARTO 
 
Uma grande percentagem das mulheres entrevistadas neste estudo revelou que realiza/ou os seus 
partos na Maternidade da US, embora os responsáveis de Saúde Materno Infantil informem que nos 
três distritos o número de utentes das consultas pré-natal decresce no parto. Existe, por parte da 
comunidade a noção generalizada de que o local ideal para a realização dos partos é a US pois possui 
segurança e capacidade de resolver qualquer complicação que possa surgir, tem pessoal (médicos, 
enfermeiros e serventes) e instrumentos e possui os fármacos necessários para possíveis 
eventualidades 
 
Em todos os distritos existe uma corrente de opinião de que actualmente e pelo menos nas zonas 
urbanas e/ou próximos das US’s são escassos os casos de partos que ocorrem em casa, porque há 
muita sensibilização nesse sentido. Nos casos de parto que ocorrem em casa intervêm as avos,  
sogras e cunhadas. Os poucos casos de partos domiciliários que acontecem nas zonas urbanas estão 
ligados a imprevistos  como mau tempo, ausência de transporte a tempo, parto surpresa, entre outros. 
Na maior parte dos casos, a mãe e a criança são encaminhadas para a US assim que a criança nasce.  
 
O parto domiciliário é também praticado devido a vários factores. Em Angoche, foi muito referido o 
medo de ir morrer na US devido a natureza de cuidados prestados o que faz com que optem pelo parto 
domiciliário que já era praticado há muito tempo e normal. Ainda em Angoche contribui para ocorrência 
de partos domiciliários a noção e normativa existente na tradição e/ou cultura local de que a primeira 
sorte (primeiro parto ) tem que ser em casa porque, para dar oportunidade de ensinar transmitir 
conhecimentos relativos à maternidade e saúde da mulher. Por outro lado, o parto é um mecanismo de 
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controle social e tem servido como oportunidade exercer mecanismos de pressão tendo em conta a 
necessidade que as famílias aliadas tem de provar a paternidade e diagnosticar adultério.  
 
Esta realidade foi referenciada em Búzi independentemente do lugar onde o parto ocorra, é importante 
que momentos antes a mulher grávida confesse alguns dos males que cometeu perante um grupo de 
mulheres mais velhas, especialmente no caso de adultério. Crê-se que se tal não aconteça a criança 
poderá não nascer saudável, demorar sair ou mesmo nascer morta. Este aspecto foi considerado 
crítico pelo pessoal da saúde no acesso das mulheres aos cuidados nas US’s. Foi referido que muitas 
mulheres optam pelo parto em casa ou na comunidade porque nas US’s às acompanhantes não lhes é 
permitido aceder ao espaço onde este ocorre (parto não humanizado) e por consequência não poderão 
exercer mecanismos de pressão diante da parturiente. 
 
Em todos os distritos, a distância e ausência de maternidades próximas, principalmente nas zonas 
rurais, é outro dos factores que contribui para a ocorrência frequente de partos domiciliários. Outros 
factores incluem a ausência de transporte, o mau tempo, o facto de não ter acompanhante para a levar 
ao US ou falta de comida para se sustentar na US.  
 
As opiniões concernentes ao serviço prestado nas US são dicotómicas: por um lado as mulheres 
afirmam que a US possui os instrumentos e pessoal para garantir um parto seguro; por outro lado 
muitas mulheres não vão à maternidade devido ao tipo de atendimento prestado: há muita negligência 
por parte do pessoal da maternidade, quando uma parturiente chega para dar parto e com dores 
deixam-na a espera por muito tempo; em alguns casos (em Angoche) as parturientes foram proibidas 
de levar acompanhantes, algumas tem medo do tipo de tratamento e a existência de cobranças ilícitas: 
 

 “quando não tem dinheiro para suborno nem vale a pena levar a mulher para 
o hospital...cobram 30 Mtn e quando não paga deixam a mulher sem 
assistência e até acaba dando parto sozinha no corredor...”(Angoche) 

 

 IV.5.1 Práticas rituais durante o parto e sua justificação 
 
De acordo com dados do terreno, a maior parte dos rituais durante o parto são realizados em caso de 
partos considerados difíceis e/ou complicados. Estes rituais são praticados tanto por curandeiros como 
por profetas Zione ou ainda (em Chibuto) por um membro da família do pai da criança que vai nascer, 
em casos de sociedades patrilieneares. Os rituais traduzem-se no apelo e evocação aos antepassados, 
especialmente aqueles considerados não satisfeitos com o nascimento da criança. Embora haja 
variedades, grosso modo, na região sul do país faz-se uma cerimónia denominada KuPhalha (culto dos 
ancestrais) pedindo permissão para que a criança nasça.  Esta cerimónia toma também nome de 
Kubatilholo (Tsonga) e permite que o parto seja realizado com sucesso após se clarificar e satisfazer os 
motivos de descontentamento do antepassado. Estes tipo de rituais são sempre dirigidos pelos 
curandeiros que apôs identificação da causa da complicação do parto prescrevem a respectiva terapia. 
 
Segundo as entrevistadas, estes rituais não se realizam apenas quando o parto ocorre no domicilio. 
Dados de Chibutos, referem que mesmo quando o parto ocorre na US, existem alguns curandeiros que 
trabalham em parceria com as US (apenas aqueles registados na AMETRAMO), para tratar certas 
complicações. Estes são chamados a auxiliar reduzindo a possibilidade de se realizar uma cirurgia 
(cesariana) para o nascimento da criança. Contudo, dados deste distrito referiram que parte 
significativa de gestantes, antes de sair de casa para a US, submete-se ao kupalha igualmente com a 
finalidade de informar os espíritos dos antepassados da proximidade do parto e da necessidade da sua 
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protecção. Estas práticas rituais são realizadas com a finalidade de prevenir potenciais complicações 
que possam ocorrer durante o parto.  
 

IV.5.2 Complicações e problemas da mulher durante o parto com efeito no recém-nascido:    
Explicações e terapia 
 
A maioria das complicações mais frequentes que ocorrem durante o parto correspondem às doenças e 
males igualmente frequentes com implicações na saúde do recém nascido, anteriormente descritas: a 
eclámpsia (convulsões), a hemorragia, a distócia durante o parto, a dequitadura tardia, que 
normalmente tem provocado um  trabalho de parto arrastado. No caso de partos prolongados referidos 
em Angoche, para solucioná-los, segundo relatos de experiências das entrevistadas,  procurava-se 
uma garrafa  e partia-se muito próximo da parturiente para que a criança nascesse. A justificação para 
este tipo de partos está ligada a feitos de outrem através de feitiçaria ou ainda a existência de espíritos 
ancestrais que se zangaram porque houve ruptura com a tradição manifesta pelo não seguimento de 
certas normas prescritas.  
 
Em Búzi, por exemplo, estas situações de complicação são solucionados com “mugurujamba” (folhas 
de uma planta trepadeira) que se aplicam nos órgãos genitais da mulher grávida para que se possa 
abrir. Outra alternativa é mergulhar o “mugurujamba” em água e depois dar de beber este líquido a 
mulher. Experiências relatadas em Angoche revelaram que por sua vez são vários os procedimentos 
que são adoptados para fazer face as estas complicações: no caso de demora e/ou dificuldades para a 
criança nascer, usa-se palha e mete-se na boca da parturiente ou lhe é dado suco de thukulo -  planta 
com efeitos enjoativos -  criando uma sensação de vómito e nesse momento ocorre um esforço que 
impele a criança a sair. Igualmente, pode lhe ser dado uma garrafa vazia para sopra-la – este 
procedimento é também utilizado nos casos em que  a placenta não sai ou demora sair 
 

IV.5.3 Tratamento do Cordão Umbilical e Placenta: crenças e práticas associadas 
 
Existe uma convergência de práticas e similitude de concepções relativas a placenta nos três distritos 
visitados pela pesquisa. A placenta (“kotoro”celeiro em koti ou “Ithokwa”= peneira em Macua; “Txapo” 
em Ndau) é sempre enterrada e a cavidade por onde se acredita que saiu o nado fica na parte superior. 
Esta prática baseia-se na crença predominantemente partilhada segundo a qual se for adoptado o 
procedimento contrário (enterrada virada para baixo) a mulher não terá mais filhos.  
 
No entanto, esta prática generalizada vai assumindo contornos específicos segundo contextos locais: 
em Angoche, enterra-se a placenta num lugar húmido e sugere-se que o recém-nascido seja lavado 
durante 7 dias até o umbigo cair/cicatrizar, caso contrário, se a mulher voltar a fazer filhos terá apenas 
rapazes. Considera-se igualmente que a placenta depois de enterrada não pode estar susceptível de 
contacto por terceiros e ninguém pode entrar em contacto com ela pois, tal facto, pode causar doenças 
e não cicatrizar o umbigo do recém nascido. Em Búzi a normas recomendam que quem enterra a 
placenta deve ser a própria mãe do recém nascido porque se for outra pessoa crê-se que ela não irá 
mais conceber. Ainda em Buzi, experiências de entrevistadas referem que  a placenta é colocada numa 
panela de barro com um buraco em cima depois enterra-se numa árvore que dá frutos  para  que a 
mulher se possa manter fértil. Já em Chibuto, apenas uma mulher idosa da família é que enterra a 
placenta juntamente com o cordão umbilical.  
 
No que concerne ao cordão umbilical (“Injombué” em koti ou “Inteko” em Macua; “Xinkuvu” em Ndau ), 
embora as concepções variem, as práticas são quase homogéneas: em Angoche, no caso dos partos 
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que ocorrem fora das US’s, o cordão umbilical é tratado/laqueado usando um pedaço de bambu afiado, 
caniço, tronco/pau de mapira ou capim cortante para cortar o cordão umbilical e depois amarra-se com 
um pano de capulana, Também laqueia se o umbigo com folha de mapira e usa-se um pedaço de pano 
para amarrar, este cicatriza/cai em 7 dias. Experiências de entrevistadas de Chibuto referiram-se à 
práticas de laqueação do cordão com tesoura ou linha. Após o corte  algumas informantes revelaram 
lavar com água e  sabão, outras revelaram aplicar substâncias terapêuticas locais (por exemplo, óleo 
“Hlhanpura”)  no umbigo e na pele dos recém nascido após o banho para evitar borbulhas e infecções.  
 
A diversidade de práticas no tratamento de cordão umbilical revela situações de uso de instrumentos e 
substâncias que concorrem para expor o recém nascido ao risco de infecções, erupções cutâneas e 
outros perigos que concorrem negativamente na vida deste. As práticas referenciadas em Búzi para 
além da laqueação usando casca de cana de açúcar, incluem a aplicação de óleo de cozinha depois de 
fervido e arrefecido ou tira-se óleo de bicicleta com pena de galinha e põem-se em volta do umbigo 
para este secar/cicatrizar. Pode se também recorrer à floresta procurar raízes de uma planta chamada 
«wnveve» e outra chamada «murere», que se queimam, esmagam-se e juntam-se com óleo e depois 
põem-se no umbigo do recém nascido para cicatrizar.  
 

IV.5.4 Parto: género, papéis, instrumentos usados e praticas rituais 
 
Quando o parto ocorre no domicilio, em Chibuto, as matronas ou parteiras tradicionais estende-se um 
tapete forrado de plástico no local do parto  para não permitir que o sangue e outros fluidos que 
escorrem durante o parto toquem a esteira onde a parturiente se encontra deitada. Nos outros distritos 
não existe nenhuma preparação especial para o parto. No Hospital o parto ocorre em salas de parto, 
salas especializadas com os acessórios e instrumentos lá existentes, tais como kits de parto e 
aspiradores.  
  
Em termos de utensílios existe uma disparidade dos objectos/instrumentos usados: enquanto a parteira 
tradicional entrevistada em Chibuto usava luvas, tesouras, vasilhas, algodão, desinfectante (Savlon), 
linha (para medir e cortar o cordão umbilical) parte do kit de parto, em Angoche não costuma ter luvas, 
assiste os partos manualmente, usa lâmina para laquear o  cordão umbilical depois amarram-no com 
um fio/linha e mesmo pano de capulana. Em casa usa esteira, capulana, lamina para laquear o cordão 
e pedaços de capulana para amarrar o cordão.  
 
Embora haja disparidade no que diz respeito à disparidade de instrumentos usados, em todos os 
distritos as condições técnicas em que o correm a quase totalidade dos partos domiciliários são críticas 
para a sobrevivência dos recém nascido e da própria mãe. As parteiras da OPROMO em Búzi utilizam 
somente  capulanas durante os partos e assistem os partos sem luvas.  
 
As matronas e parteiras tradicionais são do sexo feminino e tendem a ser idosas ou com algum tipo de 
formação para a realização de partos. Mulheres mais velhas, da família da parturiente podem assisti-la 
como ajudantes. Durante o parto não podem entrar pessoas estranhas para além de quem está assistir, 
porque se entra alguém que tenha mantido relações sexuais a parturiente pode morrer.  
 
O papel do homem durante todo o processo de gravidez, parto e pós-parto tende a circunscrever-se na 
criação de condições para que a esposa se alimente bem e depois do parto é o responsável pela 
aquisição do enxoval. É tabu na sociedade Macua que o homem assista o parto, é um escândalo 
“mwikho”. Em Chibuto O homem não participa no parto. O papel deles durante a gravidez se 
circunscreve em garantir que a mulher é bem alimentada e cuidada, muitas vezes ele controla a 
deslocação da mulher ao Posto de Saúde para fazer o controle da gravidez. No caso de uma doença 
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em que o marido também tem que ser curado este é chamado a US para tratamento e aconselhamento 
(principalmente em relação ao evitar relações sexuais com mulheres que não sejam a sua parceira). 
Em alguns casos o marido faz parte da comitiva que acompanha a esposa ao Hospital. 
 
 
Tabela Resumo de Crenças e Práticas Associadas ao Parto 
 

Temas Buzi Angoche Chibuto 
Rituais para partos 
difíceis 

Tratamentos levados a 
cabo por profetas. 

Realizados por médicos 
tradicionais e líderes 
religiosos (mwalimos) 

Apelo aos antepassados 
que não estão satisfeitos 
com o nascimento da 
criança (KuPhalha, 
Kubatilholo). Realizado 
por curandeiros/ profetas 
Zione  

Mecanismo de controle 
social 

Mulher deve divulgar 
males e segredos 
principalmente os 
referentes ao adultério  

O parto domiciliário é 
oportunidade para revelar 
a paternidade da criança 
e possíveis desvios 
cometidos 

 

Placenta Enterrada pela parturiente 
com a cavidade por onde 
saiu a criança virada para 
cima 

Enterrada com a cavidade 
por onde saiu a criança 
virada para cima 

Enterrada por mulher 
idosa da família da 
parturiente, com a 
cavidade por onde saiu a 
criança virada para cima 

Cordão umbilical Para cicatrizar usa-se 
óleo de cozinha, óleo de 
bicicleta e/ou raízes de 
“unveve” ou “murere” 
queimadas e passadas 
em óleo 

Cortado com pedaço de 
bambu afiado, caniço, 
tronco/pau de mapira ou 
capim e folha de mapira. 
Para cicatrizar amarra-se 
com um pano. 

Cortado com tesoura ou 
linha. Lavado com sabão 
e untado com óleo de 
“Hlhanpura”   

 
 
 
IV.6 - ACESSIBILIDADE A CUIDADOS PRÉ-NATAIS, PARTO E PÓS-PARTO-BARREIRAS E 
PERCEPÇÕES  
 
As principais barreiras que a comunidade enfrenta  para o acesso aos serviços SMI estão relacionados 
a exiguidade de meios financeiros para suportar as despesas de transporte para as US que na maior 
parte das vezes se encontram distantes da comunidade. Assim, a distância, a falta de dinheiro para 
pagar o transporte associado ao mau estado das vias de acesso acabam limitando a capacidade da 
comunidade participar nos serviços de SMI. 
 
Como consequência são comuns os casos de mulheres que têm o filho a caminho da US seja na 
estrada a andar ou no transporte público ou nos barcos (que ligam as duas margens do rio Búzi). A 
falta de condições económicas não permite que as mulheres aguardem o parto na casa das mães a 
partir dos 8 meses, como é recomendado nas US, pois estas não tem como sustentar os outros filhos 
que deixam em casa e não tem a capacidade de se sustentarem na US enquanto aguardam sem 
realizar qualquer actividade de rendimento ou benefício.   
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O baixo nível de escolaridade leva a não conhecer as vantagens de ir ao hospital.  A falta de infra-
estruturas sanitárias na maior parte das zonas periféricas, a exiguidade de pessoal de saúde que 
promove um lento atendimento, assim como a pouca confiança nos serviços oficiais de saúde devido 
aos vários incidentes de maus tratos, medo das autoridades,  uso de linguagem inapropriada, longas 
esperas, nepotismo, corrupção e algumas percepções sobre a preferência no atendimento dada aos 
mulatos em detrimento de negros em Chibuto também contribui para a não participação nos serviços 
de SMI. 
 
Nem todas as parteiras tradicionais em Angoche estão formadas a maioria o são por aquisição de 
conhecimentos pela via empírica e consideram a capacitação destas é uma saída para minimizar riscos 
de óbitos maternos e nados mortos nas comunidades. Muitas delas foram formadas por familiares a 
quem auxiliavam e continuam a trabalhar após reforma ou morte da praticante. 
  
As parteiras tradicionais da OPROMO (Búzi) referiram que tem participado em encontros com as 
autoridades distritais da saúde assim como representantes desta tem participado em alguns dos seus 
encontros. Nestes encontros discutem-se mecanismos de complementaridade entre os hospitais 
oficiais e a OPROMO. Em Chibuto, Existe uma coordenação entre as parteiras tradicionais que efectuam 
partos na comunidade e o sistema de saúde. Em Chegwé existe uma parteira tradicional e uma técnica 
polivalente de saúde que trabalham em coordenação na realização de partos nos dois bairros. Elas trabalham 
tanto com o Posto de saúde de Malehise como com o Hospital de Chibuto.  
 
Devido a distância a que a US se localiza bem como a dificuldades financeiras enfrentadas por grande 
parte dos residentes para custear as despesas de transporte, muitas mulheres de Chegwé procuram os 
serviços da parteira quando chega a altura do parto.  A coordenação entre a PT e o sistema de saúde 
envolve a distribuição de instrumentos esterelizantes e fármacos mas tal coordenação não tem sido 
eficaz uma vez que há mais de um ano que a parteira não recebe nada. Esta trabalha com os produtos 
que tem sem realizar qualquer tipo de esterilização. Por outro lado ela queixa-se da falta de subsidio 
para se deslocar a Malehise e Chibuto para prestar contas e receber os utensílios para o seu trabalho. 
Por outro lado, ela se sente a prestar um serviço a comunidade mas não recebe nenhum tipo de 
recompensa pelo serviço que presta. 
 
Em Búzi, existe um entendimento com as autoridades da saúde, segundo uma das parteiras, porque 
quando o hospital tem alguém doente que não consegue ajudar manda para elas, e elas também 
quando tem alguém que não conseguem tratar mandam para o hospital. As parteiras afirmaram que 
também fazem visitas regulares ao hospital, onde fazem orações pelos doentes. Para além das visitas 
às US’s as parteiras beneficiam-se de formação para conhecer  os mecanismos de prevenção da 
malária.  
 
 
IV.7 - CUIDADOS ESSENCIAIS E IMEDIATOS DO RECÉM-NASCIDO 

 

IV. 7.1 - Diagnóstico da vida e Gestão de Asfixia 
 
Segundo as entrevistadas, o diagnóstico de vida do recém nascido  segue os mesmos procedimentos 
em quase todos distritos, onde este é dado pelos movimentos fetais (ainda no útero) da mãe, pela 
respiração, através do choro (que é sinónimo de vida) e pelo reflexo de tosse. Quando a criança não 
chora dá-se uma palmadinha, injecta-se ar ou sacode-se o recém nascido pelas pernas para que reaja 
e chore, sopra-se no ouvido,  verifica-se se o coração ou o pulso tem movimento. Em caso de asfixia os 
actores intervenientes no parto procedem fazendo manobras de ressuscitação diversas que incluem o 
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sacudir uma peneira para disponibilizar mais oxigénio recém nascido, pode-se deitar água no seu corpo 
até a criança chorar.  
 
Embora haja semelhança de práticas nos três distritos existem algumas variações e especificidades 
locais  Búzi, quando nasce sem respirar não se faz a laqueação do cordão umbilical. As práticas 
correntes recomendam que a parturiente espire fundo, de modo a transmitir o oxigénio e a força ao 
recém nascido. Em caso de asfixia as parteiras sopram ou desentopem as narinas chupando com a 
boca; dá-se ar abanando uma peneira ou uma palmadinha para que  a criança se assuste e reaja.  Em 
Angoche, para resolver ressuscitar o recém nascido, pode-se recorre a um coco que é partido perto 
deste com a expectativa de que o ruído assuste-o e chore. Contudo, como se pôde notar, parte 
significativa destas práticas apenas são registadas em comunidades que se situam distante das US, 
onde há cada vez mais consciência da parte das entrevistadas de se aplicar os procedimentos mais 
adequados e que potencialmente concorrem para salvar a vida dos recém nascidos  
 

IV.7.2 Higiene e limpeza do recém nascido  
 
Na US, após o parto limpam a criança com algodão e a mãe dá banho com água morna entre 24 e 48 
horas após o nascimento. Normalmente este primeiro banho é dado ainda no Hospital.  A maior parte 
das mães não recebeu nenhum tipo de instrução sobre a limpeza e não sabe porque as crianças não 
tomam banho na US. Ao regressarem a casa elas dão banho cerca de três vezes ao dia com água 
morna. 
 
Em casa, o banho é imediato e com água morna de modo a retirar os resíduos que envolvem o recém 
nascido logo a seguir ao parto. Estes resíduos são designados pelos entrevistados de sujidade. Este 
banho é normalmente dado por uma mulher idosa da família. Em Angoche, a avó põe alguns grãos de 
arroz e/ou milho num recipiente com água fria e dão banho ao recém-nascido; 

 
 

IV.7.3 Doenças ou males do pós-parto e específicos ao recém-nascido e à infância 
 
Nos 3 distritos foram indicados várias doenças como sendo especificas do recém nascido. As doenças 
mais comuns indicadas foram: a malária, a diarreia, as constipações, as febres, o sarampo, cólicas 
(“Inkhoro” em Macua), bronquite, a conjuntivite que está associada a ITS que a mãe possuía durante a 
gravidez. Para além destas, existem a nível particular de cada distrito doenças específicas do recém 
nascidos cuja sintomatologia e etiologia está ligado ao universo cosmogónico em que as comunidades 
vivem e sobretudo à interpretação que se constrói localmente sobre a sua origem. 
 
Assim as doenças apontadas pelos entrevistados que costumam afectar as crianças entre o 
nascimento até aos 6 meses nos três distritos foram as seguintes: 

• a doença da Lua (“Uweti”) - segundo os entrevistados em Chibuto, esta doença é provocada 
por uma lombriga dentro do recém nascido que faz com que a criança desenvolva um atraso 
mental e termine maluca. A preferência de cura é dada  a medicina tradicional pois acredita-se 
que a doença esteja relacionada à insatisfação dos antepassados. Os informantes afirmaram 
que nunca viram nenhum caso que a bio medicina tenha conseguido curar a doença da lua. 
Tanto os entrevistados na comunidade como os curandeiros afirmaram que existem rituais 
preventivos que se fazem para evitar esta doença que incluem a presença de idosos da família. 
A cura é feita com uma mistura de raízes e água morna preparada pelo curandeiro e também 
se usa o envólcro do caracol como recipiente apropriada para o remédio. 
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• o “Kutsamiwa” – igualmente referida em Chibuto,  esta doença faz com que a criança tenha 

dificuldades de crescer e se desenvolver  - o recém nascido apresenta sinais de má-nutrição, 
crescimento anormal, demora no desenvolvimento psico-motor. A cura preferencial em Chibuto 
é a medicina tradicional onde, segundo informaram, se realiza a extracção da pele de um 
animal selvagem, corta-se uma pequena parte desta pele e se amarra no braço da criança.  

 
• O Sarampo – esta doença é tratada em casa com folhas  de cacana piladas e esfregadas em 

todo corpo. Outra parte é fervida e dada a criança para beber. Este tratamento ao domicilio 
pode ser complementado com tratamento disponibilizado nas US’s, onde o recém nascido é 
imunizado. 

 
• “Txipande” – designação do idioma Sena falando em Buzi. Esta é uma doença com muitos 

sinais: dores, diarreia, febre e vómitos. De todos os entrevistados, nenhum deles pôde explicar 
as causas da doença, apenas referiram que é congénita. O tratamento da criança, passa por 
ingerir uma raiz  chamada «mussocossa» depois de fervida numa panela. Outros entrevistados 
afirmaram que mais sintomas do  “txipande”  incluem a divisão da parte de cima da cabeça o 
crescimento da cabeça da criança. Ainda segundo a mesma fonte, estes sintomas, são 
tratados com uma raiz chamada “muchonga”  que se amarra numa fita colocada no pescoço da 
criança. A outra parte é fervida e dada em forma de suplemento oral ao recém nascido. 

 
• “Wasiwa”/”Wapindua”  - esta doença foi referida em Buzi e de acordo com as entrevistadas 

acontece quando a mulher pratica relações sexuais com o marido enquanto o bebé é ainda 
pequeno e ainda não foi submetido práticas rituais de purificação, que normalmente ocorre nos 
primeiros três meses de vida.  

 
• “Chinhamucaca” - esta é uma doença identificada pelos entrevistados em Buzi e ocorre durante 

o período de amamentação. Esta doença manifesta-se pela saída do leite materno pelas 
narinas do recém nascido e por diarreias. O tratamento é segundo, os entrevistados feito à 
base “Mono”, uma árvore de onde se retiram as folhas, misturam-se com fezes do recém 
nascido e põem-se na estrada para as pessoas as saltem. Por outro lado, retira-se um bocado 
da terra misturada com as fezes e prepara-se um xarope que se dá de tomar ao enfermo 

. 
• “nveze” - esta doença foi referenciada em Buzi e manifesta-se por borbulhas que dão muita 

comichão e é tratado com pomada feita à base de enxofre moído e misturado com óleo de 
cozinha.  

 
• “Edjie” -  esta foi identificada em Angoche e tem várias manifestações que se assemelha a mal 

nutrição, demora ao andar (leva ± 2 anos) com aparência de paralisia e fraco desenvolvimento 
psicomotor. Esta doença é tida como tendo causa a ruptura de normas prescritas no que toca à 
prática de relações sexuais antes e depois do parto. Antes do parto, as normas locais 
estimulam e incentivam a prática permanente de relações sexuais como forma de evitar 
potenciais complicações e no posparto as normas são contrárias, pois  prescrevem a 
abstinência sexual, principalmente durante os três primeiros meses de vida. 

 
• “Warueliwa” -  esta doença foi igualmente referenciada em Angoche e manifesta-se por 

anorexia do recém nascido (falta do reflexo de sucção). Normalmente a causa deste 
mal/doença é atribuída ao facto de a mãe não ter seguido certas normas e prescrições relativas 
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à alimentação no período prenatal, nomeadamente não comer ovos e banana verde. Outros 
sinais são a anemia e a icterícia (coloração amarelada da pele e mucosas).  

 
• “Liale” -  é uma doença em que  o recém nascido manifesta asteria, fraqueza e mal estar 

permanente. 
 

IV.7.4 Sobre prematuros e baixo peso 
 
Nos três distritos os partos prematuros e o baixo peso ao nascer constituem os maiores problemas de 
saúde identificados pelo pessoal de saúde em recém nascidos. Tanto em Chibuto como em Angoche 
os partos prematuros são explicados como tendo origem no aborto espontâneo igualmente associado 
ao não cumprimento de normas prescritas durante o período prenatal, principalmente a não 
manutenção de relações sexuais regulares durante a gravidez (Angoche) ou resultam de uma doença 
que a mãe desenvolve durante a gravidez e que literalmente em Chibuto se afirma que a criança foi 
comida dentro da barriga (xi dzu hi dzele) (Chibuto).  
 

IV.7.5 Normativas e prescrições do pós-parto 
 

IV.7.5.1 Relações sexuais 
 
Em todos os distritos  a abstinência posparto está prescrita como um dos aspectos importantes a 
considerar na provisão de cuidados essenciais do recém nascido. Esta abstinência é generalmente 
prescrita até os 3 meses. Todavia, esta prática concorre para proteger a saúde do recém nascido. A 
prática de relações sexuais dos progenitores do recém nascido é tida como podendo provocar 
problema de saúde a este. A abstinência é igualmente extensiva a outros membros do agregado 
familiar do recém nascido. 
 
 
 
 IV.7.5.2 Contacto/separação com o mundo exterior 
 
A pesquisa observou que em todos os distritos existem concepções e ideias que prescrevem o contacto 
do recém nascido com o mundo exterior nos primeiros sete dias de vida. Por exemplo, em Angoche, 
acredita-se que o recém-nascido tem de ficar 7 dias sem sair de dentro de casa e não pode manter 
contacto/ser tocado ou visitado por uma mulher menstruada ou alguém que tenha mantido relações 
sexuais na véspera porque pode adoecer e mesmo morrer. Após a separação de 7 dias realiza-se um 
ritual/cerimónia de purificação chamada “usekiwe”, a partir desse momento a mãe pode começar a 
cozinhar para o marido, (ela é tida como impura nos primeiros dias 3) os estranhos e mulheres 
menstruadas não podem manter contacto com recém-nascido, antes que este seja submetido a um 
tratamento. Depois do parto a mãe não pode ingerir carne de animais quadrúpedes porque o umbigo 
demorará cicatrizar. Para além desta última prática que concorre para limitar o acesso da mulher a 
nutrientes, a prescrição do contacto concorre para reduzir a exposição do recém nascido à diversas 
infecções. 
 

IV.7.5.3 Cerimónias e Rituais  
 
O estudo evidenciou um conjunto de práticas cerimoniais e rituais que se realizam depois do parto. Em 
Angoche pratica-se o  “Wakuleliwa”, cerimónia Macua feita pelos curandeiros locais. Embora seja uma 
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prática considerada “típica” localmente, a sua realização ocorre mais em comunidades rurais e 
periféricas. As entrevistas diante de mulheres em contexto semi - urbano, revelaram que a mesma está 
sujeita à mudança. Consideraram que anteriormente ela era realizada para todos recém nascido, mas 
na actualidade ela é feita para os recém nascidos que se suspeita não estarem saudáveis. É uma 
prática com efeito preventivo e purificador em relação ao recém-nascido. 
 
A separação é de 7 dias e em seguida realiza-se um ritual/cerimónia de purificação chamada “usikiwa”, 
a partir desse momento a mãe pode começar a cozinhar para o marido, é tida como impura nos 
primeiros dias [cerimonias que se realizam ao 1º ou 3º mês], faz-se para o bem estar da mãe e do 
recém-nascido. Normalmente apôs o parto domiciliar solicita-se um curandeiro que dá remédio ao 
recém-nascido e à mãe com vista a purificação dos dois e sobretudo evitar que este contraia doenças 
4) tem outras cerimónias: “Mavuka”, “khulule”, “Namavuka” e “Namahaka” e tem a finalidade de purificar 
o recém nascido e respectiva mãe; Whakula (feita pelo curandeiro no sétimo dia).  
 
Em Chibuto, após o nascimento da criança pratica-se a cerimónia de introdução do recém nascido aos 
antepassados – KuPhalha. Nesta cerimónia um curandeiro ou pessoa idosa da família identifica o 
defunto que representa o recém nascido e este ganha o nome tradicional deste defunto. Oferece-se 
uma galinha e bebida tradicional ao defunto de modo a apresentar o mais recente membro da família. É 
importante notar que apesar de a maior parte das famílias ter mencionado esta prática nem todos a 
efectuam. Algumas vezes a prática só acontece quando a criança nasce de um parto ou gravidez difícil. 
  
IV.7.6 Frequência e tipos de cuidados com a mãe e recém nascido 
 
Existe uma consciencialização em relação à pertinência e periodicidade dos cuidados posparto. Para 
as entrevistadas a consulta ao recém nascido começa depois de 7 dias para apanhar vacina e continua 
com o controle de peso e toma vitaminas até o recém nascido completar 4 anos. Quando a criança 
nasce em casa, deve imediatamente seguir à US para ser observada. Foi também referido que tal não 
costuma acontecer imediatamente devido a dores que a mãe sente e tem dificuldade de se movimentar 
e/ou ausência de transporte para se deslocar nos casos em que a US se encontra muito distante e as 
próprias normas existentes sobre o período posparto.  
 
Tabela Resumo De Crenças E Práticas Associadas Ao Pós-Parto  
 
Temas Búzi Angoche Chibuto 
Relações sexuais Mulher só pode realizar 9 

meses após o parto  
Mulher só pode realizar 3 
meses após o parto  

Mulher só pode realizar 3 
meses após o parto  

Separação com o exterior  Recém nascido não pode 
entrar em contacto co o 
exterior nos primeiros 7 
dias 

 

Rituais  Wakuleliwa, praticada por 
curandeiros para purificar 
e prevenir o recém 
nascido de possíveis 
males 

Kuphalha, realizado por 
curandeiro ou pessoa 
idosa da família para 
apresentar o recém 
nascido aos seus 
antepassados  
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IV.8 - PRÁTICAS ALIMENTICIAS DO RECÉM NASCIDO 
 

IV.8.1 - Iniciação e percepção sobre a relevância do aleitamento materno 
 
Nos distritos abrangidos por este estudo existe uma relativa consciencialização sobre a relevância do 
aleitamento materno para saúde do recém nascido. Está também presente a ideia de que é preciso dar 
leite ao recém nascido desde o primeiro dia de vida (por ex. depois de lavadas as mamas ou, no caso 
do parto domiciliar, depois de se enterrar a placenta e a mãe e o recém nascido tomarem banho). Isto 
porque este é percebido como o seu alimento apropriado e complementado com outros alimentos 
(como as papas)  permitirá que esta cresça forte e saudavelmente. O aleitamento materno é 
considerado particularmente importante nos casos em que a família do recém nascido não tem poder 
de compra para adquirir o leite artificial. Esta importância associada à ao aleitamento está também 
relacionada ao valor que se atribui ao colostro em alguns contextos.   

 

IV.8.2 - Concepções e praticas sobre o colostro 
 

Entretanto, apesar de se acreditar que o primeiro leite é nutritivo, muitas mães acreditam também que o 
colostro não deve ser dado ao recém nascido porque é sujidade e provoca doenças. No distrito de Buzi 
esta crença é sustentada  pelo carácter amarelado do colostro (designado “mukaka ucutanga” ) que 
sugere a ideia de impureza deste liquido, pelo que não deve ser dado especialmente se for o primeiro 
filho. Em Angoche, está presente a crença de que o colostro (designado “Mukhakha oxera”) é 
resultante de uma concentração de esperma decorrente de relações sexuais mantidas nos últimos dias 
da gestação. Em Chibuto, existe também a ideia de que o colostro (designado “nsila” que significa 
sujidade) contém  impurezas resultantes do parto. 
 
Nestes casos, acredita-se que se o colostro for dado poderá provocar várias doenças ao recém nascido 
tais como diarreias, dores de barriga, cólicas, crescimento da barriga ou mesmo criar lombrigas e 
impedir a realização de necessidades maiores. E por essa razão acredita-se que o colostro deve ser 
deitado fora e as mamas exprimidas até que apareça o leite bom que é identificado pela sua cor 
branca. Chegando se a ficar um dia inteiro a exprimir o leite amarelado. E como alternativa, enquanto o 
leite branco não sai, a criança pode ser alimentada com leite artificial.  
 

IV. 8.3 - Sobre aleitamento exclusivo 
 
Em alguns casos as mães realizam o aleitamento exclusivo, especialmente quando os recursos 
financeiros para aquisição de outros produtos alimentares são limitados. Mas o estudo constatou que 
nos  três distritos existem muito poucos conhecimentos sobre as vantagens desta prática, e em várias 
ocasiões são introduzidos outros alimentos na dieta da criança ainda nos primeiros meses de vida. 
 
Alguns entrevistados revelaram que o aleitamento materno exclusivo deve se manter até pelo menos 6 
meses. Porque antes desta idade o bebé ainda é incapaz de digerir outros alimentos que, além de 
serem pesados para as crianças, podem provocar algumas doenças como as diarreias. E 
paralelamente a esta ideia, outros referiram que é necessário dar água fervida ou fresca a criança nos 
primeiros dias de vida para que a garganta da criança não fique seca devido ao calor ou ao leite que, 
apesar de ser bom, provoca sede e secura na garganta.  
 



CRENÇAS, ATITUDES E PRÁTICAS SÓCIO - CULTURAIS RELACIONADOS COM CUIDADOS DE RECÉM-NASCIDO 
 

 

 
 
KULA: ESTUDOS & PESQUISAS APLICADAS, LDA.  SAVE THE CHILDREN USA - MOÇAMBIQUE 

46

Outros líquidos e alimentos tais como papinhas de milho misturadas com amendoim pilado e sumo 
também são dados as crianças. No distrito de Angoche diz-se que as papinhas são dadas nos 
primeiros meses, por obrigação das sogras, para abrir as tripas do recém nascido e que não se deve 
dar peixes as crianças.    

 

IV.8.4 - Duração do aleitamento 
 
Sobre a duração do aleitamento nenhum entrevistado referiu-se a um período abaixo de um ano. Os 
informantes afirmaram que a idade para o desmame depende de cada um, das recomendações dos 
serviços de saúde e das condições sócio-económicas que determinam a possibilidade de oferecer 
alimentação alternativa.  
 
É assim que muitas senhoras, especialmente portadoras de HIV, não desmamam aos 6 meses porque 
não tem condições para adquirir outro tipo de alimentos para dar a criança. E outras referiram ainda 
que desmamaram ou desmamariam as suas crianças, por ex. aos 18, 19, 20 ou 24 meses porque nesta 
fase a criança já é capaz de consumir alguns alimentos tal como os mais crescidos.    
 
No distrito de Buzi, a duração do aleitamento é ainda associada, por um lado, a percepção de que se a 
criança for desmamada cedo poderá ficar magra, com barriga grande e outro tipo de doenças. E por 
outro lado, a crença de que se o período da amamentação for excessivo a criança poderá crescer com 
uma memória fraca.   

 

IV.8.5 – Práticas de desmame 
 
O fim do aleitamento materno é acompanhado por um conjunto de práticas que visam desencorajar a 
procura do leite de peito e simultaneamente a introdução de novos alimentos na dieta da criança. Assim 
pode-se por exemplo aplicar nos mamilos da mãe algumas substâncias picantes que alteram o sabor 
do leite de peito e amedrontam a criança tais como piripiri, plantas amargas e verniz.  

 
Em outros casos podem-se colocar medicamentos tradicionais em alguns alimentos que são dados as 
crianças para que se “esqueçam” do aleitamento. Para que possa “esquecer” da mama a criança é 
também separada da mãe por alguns dias e é alimentada com outras substâncias como o maheu, 
papas de milho e amendoim. 
 
Neste processo, particularmente em Buzi, os sogros/sogras(dependendo de quem atribuiu o nome a 
criança) desempenham um papel fundamental pois as vezes o desmame só pode acontecer depois de 
estes terem sido informados ou mediante a sua autorização. E alguns casos são os próprios sogros 
que realizam ou pelo menos decidem quando é que deve ser praticado o desmame. 
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Tabela Resumo de Crenças e Práticas Alimentícias do Recém-nascido 
 

Temas Buzi Angoche Chibuto Observação 
Relevância/Tempo de 
inicio do aleitamento 

Inicia-se no mesmo dia do 
parto e é importante para 
um crescimento forte e 
saudável da criança. 
Minimiza a falta de dinheiro 
para compra de leite e 
outros alimentos. 

Inicia-se logo apôs 
lavar as mamas, 
enterro da placenta,  
do banho da mãe e  do 
recém nascido. 
 

O aleitamento é feito 
logo após o parto e a 
mãe se lavar. 
 

Os entrevistados atribuem 
relevância ao aleitamento 
materno que é considerado 
um importante meio para  
alimentar a criança.  

Duração do aleitamento Depende de cada um e  
das capacidades 
económicas de oferecer 
alimentação alternativa. 

Nenhum entrevistado 
referiu a um 
aleitamento abaixo de 
um ano. 

Pode durar entre 1ano 
e 6 meses e dois anos 
por desejo das mães e 
por indicações dos 
serviços de saúde.  
 

Em vários casos o 
aleitamento é prolongado 
devido a limitações 
financeiras que condicionam 
a aquisição de outros 
produtos, especialmente 
nos casos das mães 
portadoras de HIV.  

Concepções e práticas 
sobre o calostro 

Designa-se “mukaka  
ukutanga” 1.É bom porque 
faz lavagem na barriga 2. 
Não é bom porque é 
amarelado e provoca 
doenças como cólicas e 
diarréias. 

Designa-se “Mukhakha 
oxera”: 1.dá se 
calostro depois de se 
lavar os seios, 
2.considerado como 
resto de esperma e 
impróprio para o 
recém-nascido porque 
provoca doenças 

Designa-se 
“nsila”(sujidade): dá-se 
normalmente,apesar do 
nome, pois tem 
conhecimento que 
possui os nutrientes. 
Apenas uma 
entrevistada referiu que 
não deu porque contém 
impurezas. 

Existe conhecimento da 
importância de dar o 
calostro, embora 
paralelamente a crenças 
que o relacionam com 
impurezas e sujidade. 

Aleitamento exclusivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduz-se água fervida 
nos primeiros dias. 

Já no 2˚ e 3˚ mês se 
introduzem líquidos 
como água e sumos e  
papas diversas. 
As sogras obrigam a 
dar papinhas  cedo 
para abrir as tripas do 
recém nascido 

Amamenta-se até aos 
3-4 meses apenas com 
leite materno, embora 
incluam água por causa 
do calor.  Após os 4 
meses introduzem papa 
de farinha de milho e 
alguns vegetais cozidos 
e moídos assim como 
fruta e sumo. 

Existem muito poucos 
conhecimentos sobre as 
vantagens e desvantagens 
da prática do aleitamento 
exclusivo. 
 

Duração do aleitamento 
exclusivo 
 
 
 

Deve ser até aos 4/5 
meses porque a criança 
ainda é bébé e outros 
alimentos são pesados e 
podem criar diarréias. 

Depende de quando a 
criança a cria 
necessidade de comer. 

 Deve ir até aos 6 
meses porque depois a 
criança tem cada vez 
mais necessidades de 
se alimentar pois já 
começa a ter bastante 
actividade (tenta 
gatinhar, brinca, etc) 
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V. CONCLUSÃO 
 
De uma forma geral o estudo permitiu a recolha de evidências do terreno, em relação à crenças, 
atitudes  e práticas com relação à cuidados a ter com o recém nascido e que sirvam de base para 
determinar a magnitude do problema da morbimortalidade neonatal, identificação das causas 
associadas em cada contexto que intervêm e outros elementos que concorrem para a sua 
configuração. 
 
Os serviços de cuidado ao recém nascido em Moçambique são providenciados num contexto 
determinado pela estrutural baixa cobertura da rede sanitária,  e por outros factores relacionados com a 
escassez de recursos humanos, em quantidade e qualidade; falta de equipamento especializado; falta 
de cursos de formação e capacitação que transmitam aspectos específicos relacionados com o recém 
nascido; estrutura de crenças e concepções localmente construídas e enraizadas; assim como a 
percepção que as utentes tem e constrói sobre os serviços prestados. 
 
A realização deste trabalho permitiu perceber  e apreender um conjunto de expectativas, estratégias e 
incertezas que permeiam o acto da procriação. Neste sentido, além de procriação em si assegurar o 
prestigio para os progenitores, espera-se que os filhos contribuam futuramente para a elevação e 
manutenção da condição social e económica das suas famílias. Ao mesmo tempo que as próprias 
condições sociais e económicas influenciam os limites e as necessidades de procriação. 
 
 É em função das potencialidades dos filhos, independentemente dos sexos, de contribuir para a 
materialização das expectativas e tranquilização das incertezas do quotidiano que se avaliam os 
benefícios de ter um filho homem ou mulher. Contrariamente ao que acontecia anteriormente onde as 
preferências e vantagens de cada sexo eram estabelecidas a priori, conforme a sociedade fosse 
patrilinear ou matrilinear. As culturas abrangidas por este estudo não são isentas das constantes 
mudanças caracterizadoras das sociedades humanas de modo que a patrilinearidade ou 
matrilinearidade das mesmas encontra-se até certo ponto indefinida. Existe uma crescente coexistência 
dos processos de transmissão de parentesco e valorização da descendência. 
 
Dados sobre a história reprodutiva das entrevistadas revelaram que ao nível das comunidades dos há 
alguma relativa preferência das mulheres em serem assistidas o seu parto pelas PT’s e/ou mulheres 
idosas. As baixas taxas de coberturas institucionais dos partos nos três distritos apresentados atrás 
elucidam e confirmam o facto de que quase metade de mulheres grávidas fazem o parto fora do 
controle do SNS. Os esforços para aumentar as taxas de cobertura institucional de partos tem se 
confrontado com a falta de uma política clara do MISAU em relação às PT’s o que resulta num 
relacionamento paradoxal, ambíguo, que oscila entre o conflito e hostilização em certos contextos e 
colaboração noutros. 
 
As comunidades possuem e constroem um conjunto crenças que regem as práticas que devem ser 
seguidas durante o período de gravidez. Embora seja generalizada a ideia de que a gravidez é um 
estado natural e típico para a mulher, existe uma concepção também hegemónica de que a gravidez é 
um período de risco. O risco associa-se a incerteza sobre o processo de gestação, o mal-estar e 
doenças que nesse processo surgem e as prescrições em volta. Essas práticas expressam-se em 
conselhos domiciliários sobre condutas e práticas a seguir aplicam-se ao domínio da dieta/alimentação, 
vestuário e relacionamento interpessoal. Embora as práticas visem garantir uma gravidez saudável, na 
realidade muitas dessas prescrições e normas tem efeitos perversos, aumentando a exposição de risco 
da mulher diante de potenciais complicações obstétricas. 
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Todavia, em todos os distritos abrangidos pela pesquisa é generalizada a necessidade e frequência as 
US para o controle da gravidez e crescimento da criança. O controle faz-se mensalmente a partir do 
inicio da gravidez até as 32 semanas, quando começa a ser realizado quinzenalmente e passa a ser 
semanal a partir das 36 semanas. A maior parte das entrevistadas mencionou fazer visitas mensais a 
US durante a gravidez, onde se diagnosticam enfermidades que colocam em risco as possibilidades de 
uma gravidez saudável. 
 
A análise sobre o local experimentado de parto, revela que as condições de assistência ao parto em 
contexto domiciliário são críticas para a potencial sobrevivência do recém nascido devido a falta de 
material apropriado. O tratamento ao cordão umbilical e à placenta se faz com material localmente 
disponível o que concorre para a exposição deste à infecções variadas. Este facto é agravado pelo 
facto de que durante o parto, quando existem complicações apela-se ao tratamento dos curandeiros ou 
profetas que ajudam a relacionar a posição da criança e resolvem disputas com antepassados 
descontentes para que permitam que a criança nasça. Em algumas circunstâncias o parto funciona 
como mecanismo de controle social pois enquanto este decorre obriga-se a mulher a confessar maus 
comportamentos principalmente religados ao adultério como condição para o nascimento da criança.  
 
Tal como no período de prenatal e parto o período posparto é objecto de normas e prescrições diversas 
que variam segundo o contexto cultural de cada local. Em todos distritos existe um conjunto de regras 
com proibições e permissões no período após o parto e maioria estão associadas à prática de relações 
sexuais, contacto e separação com o mundo exterior e praticas rituais. Muitas delas tem a finalidade de 
proteger o recém nascidos, mas na sua prática algumas acabam por expor a saúde deste em risco. 
 
A placenta representa a fertilidade da mulher, por isso, quando o parto é realizado em casa esta é 
enterrada com o orifício por onde saiu a criança (assim se crê) virado para cima de modo a garantir que 
esta possa ter mais filhos. Os instrumentos para cortar o cordão umbilical variam desde o convencional 
– bisturi/tesoura, a caniço ou bambu afiado à linha. 
 
Os papéis de género durante o pré, o parto e o pós parto é marcadamente feminino desde os seus 
intervenientes aos seus praticantes. Os homens que são mencionados, são os maridos e os 
curandeiros ou profetas. Os primeiros tem como principal função garantir o bem-estar da mulher 
grávida e várias vezes controlam o seguimento das consultas tanto da mãe como da criança. Os 
curandeiros e profetas intervêm caso haja dificuldades ou complicações durante a gravidez, o parto e 
realizam os rituais em todas as fases do processo.  Existe necessidade de maior incorporação dos 
homens na comunidade, principalmente no concernente as visitas as US pois grande parte das 
enfermidades que atacam a mulher grávida estão relacionadas com ITS e é generalizada a recusa dos 
homens participarem/visitarem as US para se curarem. Por outro lado, é necessário maior esforço de 
integração dos homens para que, uma vez que estes tendem a ser os provedores dos agregados 
familiares, possam garantir que as mulheres grávidas tenham acesso a transporte ou possam aguardar 
o parto na casa das mães espera na US de modo a que se reduza o número de mortes em recém 
nascidos devido a falta de cuidados ou que se verifiquem complicações no parto devido a chegada 
tardia a US.   
 
O acesso aos serviços de SMI é central nos três distritos em estudo devido a exiguidade de recursos 
económicos para o deslocamento/transporte, a longa distância das US, a escassez de pessoal nas US, 
o que promove longas esperas para o atendimento. Por outro lado o comportamento do pessoal de 
saúde e a ignorância em relação as vantagens de o usar os serviços de SMI também contribuem para a 
dificuldade de aceder a estes serviços. 
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Constatou-se que nos três distritos estudados existe uma percepção da relevância de amamentar a 
criança particularmente nos primeiros dias de vida. Entretanto, esta percepção coexiste paralelamente 
com um conjunto de crenças e práticas de cuidados ao recém nascido algumas das quais contrariam 
as recomendações oficiais. É preciso destacar o facto de muitas mães acreditarem que o colostro 
contém sujidade e impurezas e que, por isso, não deve ser dado a criança porque provocaria várias 
doenças. E também o facto de em muitos casos serem introduzidos novos alimentos  e líquidos na 
dieta das crianças ainda nos primeiros meses de vida associado ao fraco conhecimento que se tem das 
vantagens  do aleitamento materno exclusivo. 
 
O estudo verificou que a referida crença na impureza do colostro condiciona a prática do  aleitamento 
exclusivo. Especialmente no caso das mães portadoras de HIV, esta prática é também condicionada 
pelas suas fragilidades financeiras que limitam as possibilidades de estas oferecerem outras 
alternativas alimentícias as crianças depois dos 6 meses.  
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VI - RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS  
 
VI.1 - Intervenções ao nível de Sistema de Saúde 
 

1. Promoção da Advocacia Político Institucional 
 

O estudo revela que a salvação da vida dos recém nascidos é um desafio para o país e para o sector 
de saúde em particular. Embora haja vontade politico institucional de reduzir as taxas de mortalidade 
infantil e neonatal em particular, não se manifesta como prioridade nas acções estratégicas do MISAU. 
Recentemente foi aprovada uma política de saúde infantil e neonatal, mas esta ainda é desconhecida 
nos diferentes níveis do SNS. A nível local, as autoridades sanitárias não incorporam o tema de morbi 
mortalidade neonatal como prioridade na sua agenda. Perante este cenário, é imperioso desenvolver 
estratégias de influência política tanto a nível nacional como local para criar um ambiente que favoreça 
a protecção da saúde do recém nascido com predisposição manifesta para intervir em áreas 
especificas de mudança que devem ser definidas. 
 

2. Estabelecimento de Redes e Grupos de Trabalho entre Diferentes Actores Sociais  
 

A Integração da componente neonatal da saúde na agenda da maioria de planos e intervenções da 
área de saúde existentes pode ser feito mobilizando e gerando um compromisso entre diferentes 
actores sociais organizados existentes e que trabalham na área de saúde a nível nacional e local. Em 
termos práticos pode ser feito incentivando uma aliança estratégica a favor dos recém nascidos, 
criando e encorajando grupos de trabalho e/ou fóruns entre actores governamentais, ONGs 
estrangeiras a nível nacional e local. Estes grupos e/ou redes de trabalho permitiriam capitalizar 
sinergias, mobilizar recursos com vista a materialização e fortificação a nível operacional das 
estratégias e planos actualmente existentes. Igualmente serviria de oportunidade para integrar acções 
que actualmente se desenvolvem de maneira isolada no contexto da promoção de saúde neonatal. 

 
3. Articulação, Gestão e Articulação Integrada de Programas e Estratégias de SSR 
 

O estudo revelou que a maioria dos programas existentes, devido a estrutura de serviços de SMI, 
centram-se na atenção à mulher/mãe. Estes programas e intervenções são incipientes em acções que 
visem a promoção do aconselhamento, assistência, diagnóstico, referência e resolução de 
complicações e ou problemas dos recém nascidos. Nesse sentido o desafio é articular cada vez mais a 
assistência dos recém nascidos com outros programas e estratégias de saúde sexual e reprodutiva 
como por exemplo de MS, de PTV, HIV/SIDA. Esta articulação impulsionaria uma gestão integral de 
problemas de saúde à um custo mais baixo e igualmente mobilizaria recursos. 

 
4. Investimento em Infra-estruturas Sanitárias 

 
A pesquisa mostra que as infra-estruturas sanitárias nos três distritos é limitada e precária, o que 
condiciona o acesso, uso e disponibilidade de serviços de assistência aos recém nascido por parte da 
população sobretudo em zonas periféricas. Por outro lado, foi observado que onde existe uma rede de 
assistência sanitária para a mulher e recém nascido, há afluência relativa às US’s. Para fazer face a 
esta situação o estudo recomenda que haja investimentos significativos na ampliação, reabilitação e 
construção de mais maternidades. Este processo deverá priorizar as regiões e comunidades mais 
periféricas e US’s de referência com vista por uma lado, reduzir o efeito de barreiras geográficas e 
económicas; e por outro lado, proporcionar serviços com maior capacidade de resolução de casos 
relativamente mais complexos. 
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5. Alocação de Recursos Humanos 
 
Em todos os distritos visitados, a escassez de recursos humanos na área da saúde materno infantil é 
uma limitante que condiciona a disponibilidade e oferta de serviços e cuidados ao recém nascido. A 
extensão da rede sanitária deve ser acompanhada e incluir o aumento de pessoal de saúde como um 
elemento  imprescindível nos esforços que visam salvar a vida do recém nascido. Isto contribuirá para 
aumentar a qualidade de atendimento, reduzir o tempo de espera para atendimento, a própria carga de 
serviço e até melhorar a estrutura motivacional e atitude deste diante do trabalho. 
 

6. Formação e Capacitação de Recursos Humanos 
 
Outro dos constrangimentos para a disponibilização de serviços eficientes e adequados para salvar a 
vida do recém nascido é falta de capacitação regular e reciclagem do pessoal de saúde sobretudo a 
nível local. Investir na melhoria das capacidades e/ou qualificações técnicas destes provedores de 
saúde terá implicações na melhoria da qualidade de serviços prestados ao recém nascido e das 
comunidades no geral.  
 
Foi igualmente evidenciado que as normas/protocolos da assistência materna e neonatal priorizam a 
área materna e possui uma componente neonatal débil. É necessário rever  e actualizar 
constantemente as normas e os protocolos de assistência materna e do recém nascido e adequa-las a 
cada nível de assistência. A incorporação e actualização de normas e protocolos de assistência aos 
recém nascido em todos os níveis de assistência tem o potencial de permitir por uma lado, o 
desenvolvimento de habilidades dos pessoal de saúde ; e por outro, fortalecer a própria rede de 
serviços.  
 
Esta sugestão passa pela necessidade de incorporar nos programas de formação existentes (MS, 
COE, PTV, AIDI e outros) pacotes de temáticos de gestão e maneio clínico de complicações neonatais  
bem como aspectos preventivos e promocionais da saúde materna e neonatal. Por outro lado, as 
experiências de formação já desenvolvidas proporcionam importantes lições apreendidas que vem ser 
resgatadas para orientar a definição dos conteúdos e a abordagem metodológica a seguir. É crucial 
que esta seja mais participativa e que inclua estudos de casos, práticas em serviço e até mesmo 
conceitos da medicina tradicional para permitir maior compreensão  das práticas benéficas e incentivar 
uma adaptação sócio cultural dos cuidados prestados. As formações e capacitações devem ser 
acompanhadas por mecanismos de monitoria e seguimento que avalie os efeitos dessas formações 
pela observação de potenciais mudanças registados na prestação de serviços e igualmente se 
identificar continuamente áreas que necessitem de actualização periódica. 
 

7. Investimento em Equipamento e Material Médico Cirúrgico 
 
As USs debatem-se com a falta de equipamento para garantir melhor cuidados aos recém nascidos. A 
assistência aos recém nascidos é condicionada pela falta de berçários, meios de transporte e/ou de 
contra referência e pela falta e estado obsoleto de certo material médico cirúrgico. O investimento em 
berçários e incubadoras permitiria a disponibilidade de maiores e melhores cuidados apropriados à 
recém nascidos em US’s com maior capacidade resolução. Os meios circulantes e de contra referência 
permitiriam o acesso rápido e atempado da mulher e da criança à assistência adequada em caso de 
complicação e urgência. Este investimento permitiria uma operacionalização cada vez mais eficaz e 
eficiente das brigadas móveis que actualmente não são funcionais devido a acção conjugada destes 
factores. 
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8. Sistema de Informação para a Saúde (SIS) 
 
O SIS actual não permite visualizar a componente de saúde neonatal de forma objectiva e autónoma. 
Nas fontes existentes a informação neonatal está integrada na componente de saúde infantil de forma 
geral (≤ 5 anos). As fontes de informação a nível local, embora disponham de indicadores nesse 
sentido providenciam informação sobre morbimortalidade neonatal incompleta, não sistematizada e 
fragmentada. E a nível central ela é apresentada de forma agregada o que não permite aprender a 
magnitude do problema e as causas associadas. A verificação da objectividade e importância de 
informação colectada, a inclusão de variáveis específicas ao problema, a coordenação e integração de 
diversas fontes temáticas de informação na saúde, a institucionalização de análises e avaliação da 
eficácia dos serviços via informação colectada; constituem propostas que o estudo sugere para 
melhorar o SIS neonatal.   
 
VI.2 - Estratégias Baseadas na comunidade  
 

1.Informação, Educação e Comunicação sobre CERN 
 
O estudo descreve e evidencia um conjunto complexo de crenças e práticas relacionados com 
cuidados de mulheres grávidas e de recém nascidos. Parte destas crenças e práticas são críticos para 
assegurar o potencial de sobrevivência do recém nascido. Por outro lado, ficou patente que a 
comunidade dispõe de pouca informação sobre cuidados essenciais que requerem os recém nascidos 
e que há falta de canais e mecanismos de fluxo de informação entre o SNS e as comunidades a este 
respeito. No entanto o estudo recomenda o desenvolvimento de uma estratégia de IEC que promova 
estes cuidados tomando em conta as características especificas de cada região. Na prática significa a 
disseminação de mensagens(informações e conhecimentos) que facilitem as famílias e comunidade no 
geral sobre:  

• Reconhecimento de sinais de perigo 
• Acções preventivas para cuidar a saúde do recém nascido 
• Higiene e assistência segura do parto e recém nascido 
• Prevenção de hipotermia 
• Cuidados ao cordão umbilical 
• Aleitamento imediato e exclusivo assim como a importância do colostro de acordo com as 

especifidades de cada região ou comunidade 
• Prazos de aleitamento 

 
A operacionalização da estratégia seguirá uma abordagem participativa e interactiva usando os 
seguintes meios ou canais: 

• Rádios 
• Brigadas móveis 
• Activistas capacitados para o efeito e que saiam do meio em que vão ser difundidas as 

mensagens 
• Grupos de activistas e/ou actores colectivos locais que tenham experiência em trabalhos do 

género na área da saúde 
• Influentes e notáveis locais com potencial de influenciar mudanças de comportamento segundo 

dinâmicas localmente contextualizadas 
• Uso de materiais áudio visuais seguidas de sessões de debate e discussão como forma de 

monitorar e avaliar a compreensão e assimilação dos mesmos 
• Provedores de cuidados de saúde nas US’s 
• Uso de línguas locais  
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2. Promover Articulação e Capitalização de Outras Fontes de Provisão de Cuidados 

 
O estudo elucida que nos três distritos a implicação de outro tipo provedores de cuidados de saúde é 
uma realidade incontornável. Os curandeiros, profetas, parteiras tradicionais, mwalimos são actores 
importantes de prestação de cuidados de saúde na comunidade, sobretudo em relação à mulher e à 
criança. Igualmente foi observado a falta de uma politica clara sobre o estatuto que estes actores tem 
repelido utentes em aceder e utilizar serviços de saúde oficiais. O Estudo recomenda que futuras 
intervenções deverão capitalizar a intervenção destes actores promovendo maior interactividade com 
estes e até valorizando suas experiências e saberes. Esta capitalização pode ser feita provendo lhes de 
informação e conhecimentos adicionais para a prestação de assistência segura à mulher e recém 
nascido  e também de material àquelas que estejam longe das US’s. A articulação e capitalização 
destes actores também é imprescindível em acções que visem a mudança de comportamentos dada a 
sua capacidade de influência junto das comunidades 
 

3. Capitalizar recursos e potencialidades locais na área da saúde e nutrição 
 
Parte significativa de crenças são preconceitos que concorrem para limitar o acesso da mulher à uma 
dieta e alimentação rica em nutrientes e que permitiriam um processo de gestação sem exposição à 
riscos de malformação congénita, baixo peso ao nascer e malnutrição em recém nascidos. Neste 
domínio, o estudo recomenda a necessidade de estreitar parcerias com o sector de agricultura e US’s 
locais para fazer levantamentos sistemáticos sobre alimentos disponíveis ou que podem ser cultivados 
na comunidade, que tenham valor nutricional que responda às necessidades da mulher grávida e 
recém nascidos, como parte de estratégias holísticas de comunicação sobre saúde materno infantil. A 
finalidade destes levantamento é o desenho e promoção de pacotes de IEC direccionados para 
responder ou dialogar com os preconceitos e ideias culturalmente construídas, aceites e circulantes 
sobre dietas alimentares, proibições e permissões, como por exemplo as proibições de comer carne, 
peixe e banana, significativamente referenciada em Angoche, Buzi e Chibuto 
 

4. Género e Maternidade Segura 
 
Segundo o estudo, os homens pouco participam e aderem em actividades de saúde na área materno 
infantil e esta situação constitui um aspecto crítico no sucesso de programas em implementação, 
sobretudo de prevenção e combate ao HIV/SIDA. O estudo recomenda que se adoptem medidas que 
visem estimular o envolvimento dos homens nestas actividades pois eles são actores chave no 
processo de tomada de decisões sobre quando e onde procurar cuidados de saúde 
 

VI.3 Pesquisa e Documentação de experiências 
 
São poucos ou quase inexistentes os estudos que documentam a diversidade dos aspectos que 
concorrem para determinação da magnitude da saúde neonatal. Qualquer estratégia deverá promover 
a realização de pesquisas de carácter sócio antropológico, demográficos e epidemiológicos que 
permitam elucidar não apenas as tendências do problema mas também dispor de informação que torne 
possível a eficácia e avaliação das estratégias em curso. Estas pesquisas focalizariam a análise das 
reais taxas de morbimortalidade neonatal; distribuição geográfica e espacial dos problemas de saúde 
neonatal confrontada com especificidades demográficas locais e sócioculturais; a relação entre morte 
dos recém nascidos e algumas doenças endémicas; análise das causas biológicas e sociais da morte 
neonatal a nível da comunidade; análise da relação entre práticas comunitárias de cuidado ao recém 
nascido com o potencial de sobrevivência e morte deste ; a análise do impacto dos aspectos culturais 
na utilização de serviços de saúde neonatais. 
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