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Cuidados de Saúde Primários

Município de Maputo realiza II Reunião Municipal
de Cuidados de Saúde Primários
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Município de Maputo realiza II Reunião Municipal
de Cuidados de Saúde Primários
O Pelouro de Saúde e Acção Social do Município de Maputo e a
medicusmundi realizaram no passado dia 15 de Outubro de 2021, a II
Reunião Municipal de Cuidados de Saúde Primários. Um evento que
teve como objectivo analisar e fazer um balanço das actividades e
definir estratégias para alcançar metas no sector de saúde. O evento
contou com a apresentação do relatório sobre a Situação
Epidemiológica da Cidade de Maputo e a medicusmundi teve a
oportunidade de apresentar reflexões sobre o Diagnóstico de
Necessidades dos serviços de Violência Baseada no Género (VBG), e a
VBG na perspectiva dos Órgãos de Comunicação Social e das vítimas.
A abertura oficial desta reunião contou com o discurso do Presidente do
Municipal de Maputo, Dr. Eneas Comiche, o qual em nome da/os
munícipes da cidade e dos restantes membros do Conselho Municipal e
dos quadros de apoio directo ao Presidente, endereçou cumprimentos
de boas-vindas a toda/os, desejando que a participação na II Reunião
Municipal sobre Cuidados de Saúde Primários concorresse para o
desenho de estratégias tendentes a se alcançar todo o sentido do lema
sob o qual se realizou: “Fortalecendo os Cuidados de Saúde Primários
em Tempos da COVID-19”.

Eneas Comiche – Presidente do Município de Maputo
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Ainda na sua intervenção destacou que os princípios básicos que
estabelecem de forma contínua o processo de assistência à saúde das
populações, como parte integrante do sistema de saúde de um país, de
uma cidade, de uma comunidade ou família, fundamentam o conceito
de Cuidados de Saúde Primários, paralelamente, a prestação de
cuidados de saúde essenciais e básicos, tarefa atribuída a todas a
unidades sanitárias de nível primário, afigura-se como um
compromisso para com a melhoria e observância dos determinantes da
saúde.
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Para Comiche, os determinantes da saúde encerram os factores-chave
para a melhoria da saúde pública, sendo esta a razão da necessidade de
se criar sinergias multissectoriais que contribuam para o reforço e
resposta aos cuidados de saúde. Das considerações apresentadas,
depreende-se que os Cuidados de Saúde Primários são naturalmente
universais, integrados, abrangentes e mais acessíveis à população, em
todos os sentidos e, por isso, devem ser o primeiro recurso a ser
procurado. Assumindo a responsabilidade que tem em relação à saúde e
bem-estar dos munícipes, o Conselho Municipal de Maputo aprovou o
Plano de Desenvolvimento Municipal 2019-2023, em cujo Pilar Nº3 e
nos objectivos estratégicos 17 a 21, estão patentes as actividades que
visam responder aos desafios do sector de saúde.
De referir que a II Reunião Sobre Cuidados de Saúde Primários acontece
numa altura em que o Município de Maputo mantém a preocupação
depois de várias vagas da pandemia de COVID-19, resultantes de picos
de casos desta doença, tendo sido registada a primeira vaga de 6 de
Setembro a 1 de Novembro de 2020; a segunda vaga, entre o período de
1 de Janeiro a 2 de Abril de 2021.
A grande expectativa do Presidente do Município de Maputo é que na II
Reunião sobre Cuidados de Saúde Primários se obtivessem consensos
sobre as acções e estratégias, de modo a se garantir cuidados de saúde
primários de qualidade, baseados nos princípios de eficiência,
humanização e equidade, e que respondam às reais necessidades de
cada munícipe de Maputo.
Como parte dos acordos entre a medicusmundi e o Município de Maputo,
Justo Calvo, Director da medicusmundi aproveitou a ocasião também
para comunicar que o projecto “Os Determinantes Sociais da Saúde – a
melhor estratégia contra a COVID-19 em Maputo”, apresentado ao
Município de Barcelona, foi aprovado, abrindo assim novas
oportunidades para reforçar os laços entre a medicusmundi e o
Município de Maputo no combate à COVID-19, “incorporado o

tratamento adequado do Direito à Saúde e dos Determinantes Sociais da
Saúde nos meios de comunicação de Maputo, em colaboração com o MISA Instituto de Comunicação Social da África Austral-, a Comissão dos DSS e a
Aliança para a Saúde, com especial atenção à pandemia pela COVID-19 e à
abordagem de género”. Finalmente, Calvo reiterou que a organização que
dirige, de forma articulada, com a sociedade civil e com os movimentos
sociais, bem como com o Conselho Municipal da Cidade de Maputo,
fomentará a sua coordenação através da Comissão de Determinantes
Sociais de Saúde e dos encontros no âmbito dos trabalhos da Escola de
Activismo em Saúde.
Por sua vez, o Pelouro de Saúde e Acção Social, representado pela
vereadora Dra. Alice de Abreu Magaia, reiterou que, tanto os seus técnicos
como os técnicos das outras áreas afins, tudo farão para exercer com zelo
as suas actividades na preservação e protecção da saúde e do bem-estar da
população e na melhoria da saúde pública na urbe de Maputo. Alice de
Abreu sublinhou também que os Cuidados de Saúde Primários são cuidados
essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas,
cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao
alcance universal dos indivíduos e famílias na comunidade, de modo a que
estas contribuam e se envolvam nas acções de promoção da saúde, na
busca de soluções locais para os seus próprios problemas de saúde e, por
conseguinte, no bem-estar individual, familiar e da colectividade.
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Painel de Debate sobre Género e Saúde
na Cidade de Maputo
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medicusmundi modera painel Género e Saúde
na Cidade de Maputo
No âmbito da II Reunião Municipal de Cuidados de Saúde Primários que
teve lugar no passado dia 15 de Outubro, na cidade de Maputo, Violeta
Bila, Coordenadora da Aliança para a Saúde e colaboradora da
medicusmundi, moderou um painel de discussão sobre Género e Saúde
no Município de Maputo. O painel era composto por Alfredo Maposse,
Investigador e Professor Universitário, Eduardo Namburete,
Investigador, Professor Universitário e Deputado na Assembleia da
República de Moçambique, e Graça Júlio, Activista Social e
Coordenadora da área de Violência Baseada no Género no Fórum
Mulher. Os oradores e a painelista trouxeram reflexões sobre o
Diagnóstico das Necessidades dos Serviços que são oferecidos às
vítimas de Violência Baseada no Género na Cidade de Maputo, a
Cobertura de Género na Comunicação Social e a Violência Baseada no
Género na Perspectiva das Sobreviventes, respectivamente.
Na discussão, Maposse refere que existem avanços na resposta à
Violência Baseada no Género (VBG), tendo citado o estabelecimento do
Mecanismo Multissectorial de Atendimento Integrado à Mulher Vítima
de Violência (MMAIVV); a concepção de políticas públicas e planos em
prol da luta conta a VBG e sua erradicação; a disponibilidade dos
serviços mais próximos ao cidadão (saúde, polícia, acção social e
justiça); uma maior divulgação das leis e dos serviços e,
consequentemente, uma maior denúncia de casos de VBG; a criação da
ficha única de atendimento à VBG; a criação de comités comunitários
de resposta à VBG; e o aumento do número de Organizações da
Sociedade Civil e Organizações não Governamentais envolvidas na
resposta à VBG.

Embora tenha citado avanços nesta temática, o investigador afirmou que,
até ao momento, não existem suficientes estudos empíricos sobre os
resultados da implementação do MMAIMVV, que mostrem evidências
consistentes sobre os avanços, desafios e necessidades dos serviços de
VBG no país, em particular na cidade de Maputo. Apesar de não ter sido
desenvolvida com esse enfoque, destacou a pesquisa descritiva sobre o
funcionamento do MMAIMVV conduzida pela medicusmundi, em 2019,
intitulada: “Pesquisa descritiva sobre o funcionamento do Mecanismo
Multissectorial de Atendimento Integrado às Vítimas de Violência na
Cidade de Maputo”.
Na sua análise, Maposse olhou também para os recursos humanos
(quantidade e capacidade técnica); as infraestruturas; a coordenação
institucional; os meios de trabalho e de mobilidade; os recursos
financeiros destinados à resposta da VBG; a ligação entre a comunidade e
as instituições formais de provisão dos serviços de VBG; e, a monitoria de
actividades e seguimento de casos, trazendo os seus resultados por
sectores:
Na discussão com a plateia, os intervenientes foram unânimes em afirmar
que o atendimento integrado a vítimas de violência representa um marco
importante na resposta à VBG. Há, porém, uma necessidade de que a
resposta à VBG seja coordenada e multissectorial, envolvendo actores
governamentais e não-governamentais, bem como as lideranças
comunitárias. As OSCs tiveram um papel importante na aprovação de
políticas e da Lei contra a VBG, e no apoio aos serviços. No entanto, ainda
persiste o desafio de advogar para a implementação destas leis. A
coordenação dos diversos intervenientes no mecanismo precisa de ser
melhorada para uma melhor resposta à VBG.
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De acordo com Maposse é necessário reduzir o tempo de espera para
julgamento de perpetradores de VBG; Implementar penas alternativas
aos perpetradores de VBG, como trabalho comunitário, em
substituição das multas monetárias que agravam a violência nas
famílias; Potenciar a divulgação dos instrumentos normativos (leis) e
serviços disponíveis para as comunidades; Criar gabinetes de trabalho
independentes nos distritos municipais para a procuradoria e o IPAJ.
Criar casas de acolhimentos estatais para as sobreviventes de VBG e
dar o apoio psicológico necessário.

Por sua vez, o Dr. Eduardo Namburete fez menção aos principais desafios
em relação à cobertura jornalística de conteúdos de género, destacando
que existem poucas mulheres nos cargos de direcção nos órgãos de
comunicação e que há poucas mulheres jornalistas, em comparação com o
número de homens nas redacções. Para Eduardo Namburete, mesmo na
cobertura de acontecimentos sobre género, poucas mulheres são
consideradas como entes de informação. Numa radiografia ao cenário da
comunicação social na Cidade de Maputo, o pesquisador e docente
universitário referiu que existe pouca cobertura de assuntos sobre os
direitos das mulheres e, quando existe, esta é tendenciosa e
estereotipada. E demonstrou que apenas 2% das matérias jornalísticas
reportam sobre género, em comparação com a economia, com 19%, e a
sociedade, com 15%.

Alfredo Maposse – Pesquisador

Eduardo Namburete – Consultor e professor universitário
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Namburete trouxe também algumas recomendações a quem de direito,
dentre elas: a adopção de políticas de género nos órgãos de
comunicação; o combate ao assédio sexual; a flexibilidade dos tempos
de trabalho; a formação; o aumento do número de mulheres nos cargos
de direcção; o aumento do número de mulheres como repórteres; a
designação de mulheres para cobrir diferentes áreas temáticas; a
observação dos instrumentos legais nacionais e internacionais sobre
género e comunicação social; e, a monitoria regular da comunicação
social e a advocacia.
Já, Graça Júlio, na sua intervenção, começou por afirmar que, em
Moçambique, a VBG constitui um problema social e de saúde pública de
grande magnitude, com impactos inestimáveis na vida social,
económica e na saúde das sobreviventes e vítimas. Na sua
comunicação clarificou os tipos mais comuns de violência, tendo citado
a física, a sexual e as uniões forçadas. Para esta Especialista de
Género, apesar da escassez de outros dados sistematizados e recentes
sobre a VBG em Moçambique, segundo o Instituto Nacional de
Estatística (INE), em 2018, o país registou 26.902 casos de todas as
categorias acima descritas.

O mesmo inquérito mostrou que, aproximadamente, 13% de homens
relatou ter sido vítima de violência física praticada pela sua parceira.
Por outro lado, a activista social afirmou que a violência contra
crianças, incluindo adolescentes e jovens (especialmente as
raparigas), é muito frequente em Moçambique. Embora a Mutilação
Genital Feminina (MGF) não seja uma prática comum no contexto
sociocultural no país, as uniões forçadas, o abuso sexual, o tráfico de
menores e o assédio sexual no contexto escolar, com maior
incidência sobre as raparigas, comparativamente com os rapazes,
representam diversas formas de manifestação da VBG.

O Inquérito Demográfico de Saúde (IDS, 2011) mostrou que a
violência contra a mulher é endémica no país, de tal forma que uma
em cada três mulheres (33%) tinha sido vítima de violência física aos
15 anos nalgum momento das suas vidas no contexto doméstico. Os
resultados do Inquérito de Indicadores de Imunização, Malária e
HIV/SIDA
(IMASIDA,
2015)
mostraram
também
que,
aproximadamente, 24% das mulheres acima de 15 anos entrevistadas
admitiram terem sido vítimas de violência física (18%), emocional
(15%) e sexual (3%), nalgum momento das suas vidas
.
Graça Júlio – Activista Social
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A activista invocou o conceito de sororidade, apelando para um apoio
mútuo entre as mulheres, como alternativa feminina à fraternidade.
A mesma, ainda durante a sua intervenção, fez ainda menção à
violência ao logo da vida, explicando que muitas mulheres na infância
sofrem abuso físico, sexual e psicológico; na pré-adolescência,
casamento prematuro (união forçada), incesto, prostituição, mutilação
genital, tráfico de mulheres, gravidezes precoces e indesejadas; e, na
fase adulta/ velhice, sofrem violação, abuso sexual, acusação de
feitiçaria, violência física, psicológica, económica, patrimonial, verbal,
entre outras.
Graça Júlio citou algumas consequências sociais sofridas pelas
sobreviventes de violência, tais como: o absentismo laboral, isolamento
social, abandono da escola, dificuldades de integração, falta de
participação em actividades sociais, perda do emprego, risco de
vulnerabilidade. A activista disse ainda que as repercussões se
estendem também à incapacidade de reacção da vítima/sobrevivente
(principalmente quando a violência é recorrente), depressão,
transtornos de ansiedade e pânico, e isolamento social. Sob o ponto de
vista económico: a dependência económica da sobrevivente perpetua a
violência baseada no género. Sob o ponto de vista dos efeitos na saúde
das mulheres sobreviventes: a saúde física e psicológica, a infecção por
HIV e outras ITSs, a gravidez indesejada e problemas de fístula
obstétrica
A plateia concordou e reiterou que uma abordagem centrada na pessoa
sobrevivente cria um ambiente de apoio, no qual os direitos e desejos
dessa pessoa são respeitados, a sua segurança é salvaguardada e a
pessoa é tratada com dignidade. As sobreviventes têm direito de
escolher a quem irão contar ou não contar a sua história, e qualquer
informação sobre as mesmas só deverá ser partilhada com o seu
consentimento. As pessoas sobreviventes devem receber tratamento
igual e justo independentemente da idade, identidade de género,
religião, nacionalidade, etnia, orientação sexual ou qualquer outra
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característica (princípio da igualdade e não discriminação). A
sobrevivente de VBG deve ser informada sobre os seus direitos. Deve
ser prestado um atendimento urgente pelas entidades policiais, de
saúde e outras, protegendo sempre a sua privacidade. Ao nível do
atendimento policial, deve-se garantir um espaço privado e calmo, para
que as sobreviventes de violência apresentem as suas denúncias sem
intimidações e salvaguardando a dignidade e a intimidade. Ao nível do
atendimento médico, as sobreviventes devem ser informadas sobre a
necessidade, o tipo, o modo de execução do exame e ser esclarecida
sobre o resultado. As sobreviventes devem ter um apoio psicossocial,
jurídico e judiciário. Em jeito de fecho, Graça Júlio afirmou que a VBG
na perspectiva da pessoa sobrevivente só poderá surtir os efeitos
desejados se a sua abordagem for de natureza multissectorial e
integrada.

Com o envolvimento de todos os
intervenientes na prevenção e combate
e criação de mecanismos de protecção e
segurança das sobreviventes, bem como
uma abordagem baseada em direitos,
na comunidade e no empoderamento
económico e meios de subsistência,
para reduzir a sua vulnerabilidade.

NOTÍCIAS BREVES

Município de Maputo e medicusmundi assinam
Acordo de Colaboração
“Com a medicusmundi queremos contribuir para a defesa e a
promoção do Direito à Saúde, no Município de Maputo”. Estas foram as
palavras da Dra. Alice Magaia de Abreu, Vereadora do Pelouro de Saúde
e Acção Social, no âmbito da assinatura de um memorando de
entendimento entre a medicusmundi e o Município de Maputo.
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Este memorando tem como objectivo estabelecer sinergias e
actividades concretas para a promoção do Direito à Saúde e contribuir
para a melhoria da equidade e qualidade de vida dos munícipes de
Maputo. A medicusmundi tem vindo a fortalecer a capacidade
institucional da Direcção Municipal de Saúde e Acção Social, através da
consolidação da Comissão Municipal de Determinantes Sociais da
Saúde, um órgão multidisciplinar e multissectorial para o desenho e
implementação de políticas públicas sócio-sanitárias.
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Direitos Humanos na Cidade de Maputo
Os Direitos Humanos constituem um conjunto de benefícios e
liberdades básicas que todos os seres humanos devem ter de forma a
garantir-lhes uma vida digna. Por esta razão, a medicusmundi, o Fórum
Mulher e a Rede HOPEM realizaram duas formações (uma online e outra
presencial) sobre Direitos Humanos, Género e Novas Masculinidades,
na Cidade de Maputo.
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As formaçõe tiveram uma duração de quatro dias cada e foram
dedicadas aos activistas, jovens, líderes comunitários e paralegais de
Maputo, para que conheçam melhor os seus direitos no quadro legal
moçambicano e na implementação de Políticas Públicas.
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Município de Maputo no Combate à COVID-19

Medicusmundi forma jornalistas em VBG

Fazer uma reportagem sobre a pandemia da COVID-19 não é apenas
publicar gráficos com números de óbitos e infectados, é também
noticiar avanços científicos no combate à doença, é denunciar erros em
políticas públicas, é esclarecer dúvidas, rumores e más interpretações.
Acima de tudo, reportar sobre a pandemia também é contar a história
das vítimas e dos seus familiares, descrever o drama, mas também o
empenho dos profissionais de saúde e mostrar as muitas dimensões
humanas da crise sanitária. Para unirmo- nos ao Município de Maputo e
a todos jornalistas de Maputo, por uma comunicação ética e
responsável em tempos de pandemia, o Município de Maputo, a
medicusmundi e o Misa implementam em 2022 o projecto “Os
Determinantes Sociais da Saúde – a melhor estratégia contra a COVID19 em Maputo”, uma nova oportunidade para reforçar os laços entre a
medicusmundi e o Município de Maputo no combate à COVID-19,
“incorporado o tratamento adequado do Direito à Saúde e dos
Determinantes Sociais da Saúde nos meios de comunicação de Maputo,
em colaboração com o MISA - Institutode Comunicação Social da África
Austral-, a Comissão dos DSS e a Aliança para a Saúde, com especial
atenção à pandemia pela COVID-19 e à abordagem de género”.

O tratamento da Violência Baseada no Género (VBG) nos meios de
comunicação social, ainda apresenta vários desafios. Verificam-se
mudanças maioritariamente ao nível da quantidade de matérias e não
necessariamente na qualidade dos conteúdos. A prevalência de uma
abordagem sensacionalista, caracterizada pela ausência do
contraditório e/ou equilíbrio de fontes, e uma abordagem
tendencialmente virada para a exposição e culpabilização da
vítima/sobrevivente e não do agressor. O fraco domínio desta temática
pelos meios de comunicação constitui um dos factores, além das
políticas e rotinas editoriais que relegam questões de VBG para um
terceiro plano. É neste contexto que a medicusmundi, o Fórum Mulher e
o MISA-Moçambique, iniciaram (à 15 de Junho) uma formação de seis
(6) dias para 30 jornalistas, incluindo editores, com o objectivo de
aumentar a sensibilidade sobre as questões de género, através de um
maior conhecimento e aplicação do Regulamento do Código
Deontológico de Jornalistas em Moçambique sobre Comunicação Ética
na cobertura de questões de Violência Baseada no Género, produzido
pela medicusmundi.

"Os determinantes da saúde encerram os
factores-chave para a melhoria da saúde
pública, sendo esta a razão da necessidade de
se criar sinergias multissectoriais que
contribuam para o reforço e resposta aos
cuidados de saúde".
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