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Resumo  

Este trabalho trata da educação comunitária para a saúde como estratégia de prevenção da mortalidade 

materna na cidade de Nampula. Os resultados indicam que a educação, decorre por três métodos: 

aconselhamento individual/ Educação Centrado na Pessoa, educação centrada na doença / consulta clínica   

e Palestras colectivas. O principal método desenvolvido pelas ESMI é o aconselhamento individual/ 

Educação Centrado na Pessoa. O método contempla os conteúdos das consultas, orientações de acordo 

com singularidade de cada paciente. A gestante é beneficiária sentisse encorajada, cuida da sua própria 

saúde, evita riscos durante a gravidez, fica com bebé saudável e segue práticas sadias. Transmite 

activamente as informações que recebe no seio da família. O método atende diferentes necessidades 

educativas nas gestantes, desde o início precoce dos CPN, o número suficiente de consultas pré-natais, 

espaçamento entre partos, promoção da amamentação pós-parto, planeamento familiar e satisfação na 

gestação e pato. 
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Introdução  

O trabalho tem como tema A educação comunitária para a saúde como estratégia de 

prevenção da mortalidade materna nos centros de saúde da cidade de Nampula. O tema 

proposto enquadra-se na área de medicina preventiva e saúde pública e o seu objecto de 

estudo é a educação para prevenção à mortalidade materna. A educação é um fenómeno 

complexo discutido por diferentes correntes, vertentes, tendências e concepções, 

enraizadas em culturas e filosofias variadas (Borges, 2016). Toda educação é uma 

política, valores que configuram uma certa visão de uma determinada área de saber, a 

fim de dar suporte aos vários aspectos sejam eles, económicos, sociais, científicos e 

tecnológicos, impostos por um mundo globalizado. Para Rego, (2018), a educação é a 

acção que é desenvolvida sobre as pessoas na sociedade, com o fim de capacitá-las de 

maneira integral, consciente, eficiente e eficaz, com vista reunir competências aplicados 

em vínculo directo com seu quotidiano. Conforme Brandão (1985, cit inGadotti, 2012) 

os processos educacionais são exercidos em diversos espaços além da escola, podendo 

haver outras redes e estruturas sociais de transferência de saber onde ainda não foi 

criado um modelo de ensino formal e centralizado. A educação e a saúde como campos 

de maior valor humano, social e económico são as áreas que mais precisam de 



investimento e a inovação tecnológica pode trazer benefícios ainda não imaginados. A 

relação entre a educação e saúde possui muitas afinidades no campo das políticas 

públicas e favorecem maior proximidade com os hábitos e costumes da comunidade no 

que respeita a aceitação de programas de saúde pública(Alves, 2016). Nesta ordem de 

ideias sublinha-se como principal foco da Educação para a Saúde (EpS) as atitudes, 

comportamentos, padrões ou hábitos observáveis na comunidade relacionados com a 

saúde (idem). Segundo Griffiths (s/d. cit inRodrigues & Pereira, 2005), afirma que EpS 

serve de ponte entre a informação sobre a saúde e as práticas de saúde óptimas com o 

centro da educação que atende as características individuais no domínio afectivo, 

cognitivo, cultural ou espiritual. A prevenção orienta-se às acções de detecção, controle 

e enfraquecimento dos factores de risco de enfermidades, sendo o foco a doença e os 

mecanismos para atacá-la(Nogueira at all, 2015). 

A esse respeito, o Ministério da Saúde tem desenvolvido acções de promoção, 

prevenção e assistência à saúde das gestantes através da criação de programas, como o 

Programa de Atenção Integral a Saúde da Mulher (PAISM) e o Programa de 

Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN), visando um atendimento qualificado 

e mais humanizado. O pré-natal é o processo de acompanhamento à gestante desde a 

concepção até o início do trabalho de parto e tem como principal objectivo permitir o 

desenvolvimento de uma gestação sem interferências para a saúde materna e fetal.  

Nesse processo de gestaçãoMoreira (2013) recomenda que a gestante inicie o pré-natal 

o mais precoce possível, de preferência no primeiro trimestre, e passe por seis consultas 

de pré-natal no mínimo, podendo ser intercalado consulta médica com consulta de 

enfermagem.  

 

A ausência da assistência pré-natal está intimamente ligada a maior taxa de mortalidade 

materna e peri natal, doenças de difícil prevenção como malformações congénitas, 

descolamento prematuro de placenta e circulares de cordão, sífilis congénita e infecções 

urinárias complicadas, consideradas patologias possíveis de prevenção ou controle por 

meio de uma assistência pré-natal adequada (Trevisan et al, 2002).  

 

Na província de Nampula observa-se complicações durante a gravidez, no parto e no 

pós-parto que culmina com a morte materna. Esse facto mostra fragilidades no processo 

educativo ao nível da comunidade e da unidade sanitária publica, bem como pela pouca 



iniciativa das mulheres na participação no processo pré-natal para prevenção da sua 

saúde a do bebé.  Frequentemente muitas gestantes iniciam tarde o processo pré-natal 

ou mesmo não cumprem o número de consultas que são preconizados pelo programa de 

Atenção Integral a Saúde da Mulher, que é de no mínimo de um número de 8. Além 

disso nas consultas pré-natais (CPN) observa-se, gestantes com curtos intervalos de 

nascimentos (menor que dois anos). Nas consultas de crianças sadias observa-se com 

muita frequência mães que apresentam bebés com intervalos menores que dois anos.  

Na maternidade observa-se parturientes nos extremos das idades (antes de 18 anos e 

depois de 35 anos), parturientes com maior número de partos durante a vida (mais que 4 

crianças) e abortos. Estes comportamentos aumentam significativamente risco 

reprodutivo. De acordo com Patriota (1994)o risco reprodutivo, refere-se à 

probabilidade de ocorrência de um resultado desfavorável para a saúde da mulher, um 

dano biológico ou fenómeno indesejado que provoca a morte materna ou Neonatal.  

 

Diante do que foi exposto sobre a saúde materno arrolado colocasse a seguinte questão 

de partida:  

Como decorrem as actividades de educação comunitária para a saúde sobre a prevenção 

da mortalidade materna nos Centros da cidade de Nampula? 

 

Objectivos 

Compreender o decurso da educação comunitária para a saúde como estratégia 

de prevenção da mortalidade materna em Nampula. 

 

Objectivos específicos 

• Identificar os métodos de educação comunitária para saúdes das mulheres usadas 

pelas enfermeiras de saúde materno infantil nas consultas pré-natais nos centros 

de saúde da cidade de Nampula 2022 

• Descrever os conteúdos de educação para saúdes desenvolvidos pelas 

enfermeiras nas consultas pré-natais nos centros de saúde da cidade de Nampula 

2022 

• Caracterizar as atitudes das mulheres na situação de gestação e pós-parto na 

sequência dos conteúdos desenvolvidos pelas enfermeiras nas consultas pré-

natais nos centros de saúde da cidade de Nampula 2022 



Questões de investigação 

1.Que Método e conteúdos de educação comunitária são desenvolvidos pelas 

enfermeiras nas consultas pré-natais para prevenção da mortalidade materna na cidade 

de Nampula? 

1.Que Actitudes/Comportamento manifestam as mulheres durante o pre-natal na 

sequência da educação comunitária para a saúde sobre a prevenção de mortalidade 

materna nas Unidades Sanitárias da cidade de Nampula. 

 

Relevância/justificativa da investigação 

 

A razão que motivou esta pesquisa é pelo facto de a Educação e a Saúde serem campos 

de maior valor Humano, Social e Económico, áreas que mais precisam de investimento 

e a Inovação Tecnológica pode trazer benefícios ainda não imaginados. A pertinência 

do estudo está no facto as mulheres na situação de gestação e pós-parto precisarem de 

ter conhecimento e ter acesso à melhor informação sobre o pré-natal para enfrentarem 

diversas dificuldades, obstáculos, limitações e frustrações que surgem durante a 

gestação. Pelo facto do proponente ter assumido o exercício da clínica Gineco obstétrica 

em ambulatórios e hospitais e anos mais tarde a função de Director de Departamento e 

Presidente do comité de auditoria de morte materna e neonatal em 2017, exercida de 

forma ininterrupta até 2021 fez com que este estudo fosse levado avante. 

As inquietações referentes a mortalidade materna surgem em consequência do 

acompanhamento e início do processo pré-natal e a observação de dificuldades 

enfrentadas por profissionais de saúde em atender e resolver complicações culminando 

na morte de parturientes-gestantes. Pretende-se ainda com este estudo compreender o 

desempenho e a não participação das gestantes nas consultas e assumir-se que o início 

do pré-natal precoce e contínuo permite que a gestante adquira bons hábitos de saúde, o 

que contribui para uma gestação com menos riscos e desconfortos, pois, uma assistência 

de qualidade à gestante durante o pré-natal favorece significativamente para a 

diminuição das altas taxas de morbi mortalidade materna. Será uma pesquisa relevante 

porque espera-se colher valiosas informações sobre as experiencias e percepções das 

gestantes e das enfermeiras de saúde materna e infantil sobre a importância do 

cumprimento do pré-natal. 

 



Metodologia  

Tipo de estudo 

Trata se de um estudo quantitativo,  descritivo transversal. 

 

Universo do estudo 

Nesta pesquisa a população em estudo são mulheres na situação de geração e pós-parto. 

O universo desta população foi obtido pela soma das mulheres que fizeram consulta 

pré-natal (CPN) e consulta de crianças sadias (CCS) nos últimos três meses nos centros 

de saúde em estudo.  

Conforme a análise de dados da CPN e (CCS) (Agosto 2022) levada a cabo pela 

Direcção Provincial de Saúde de Nampula (DPS, 2022), 2.145 mulheres marcaram 

consulta pré-natal no Centro de Saúde 25 de Setembro, 2.578 no Centro de Saúde 

Muhala Expansão e 810 no Hospital Geral de Marrere. O somatório destas mulheres 

corresponde a 5.533 gestantes, constituindo o universo desta pesquisa. 

 

Amostra 

Segundo Estanislau & Sanches, (2017), em pesquisas em que o universo é muito 

grande, como é o caso do nosso estudo com 5.533 gestantes, é necessário calcular em 

primeiro lugar a primeira aproximação da amostra. O pesquisador decidiu usar um 

intervalo de confiança da amostra igual a 95% para que a margem de erro máxima de 

estimativa (E0) seja de 0,05%. 

 

 

Equação1 – primeira aproximação da mostra 

 =  

Fonte: Estanislau & Sanches, (2017) 

Onde: 

 - Primeira aproximação da mostra 

 -  

 



Logo, a Primeira aproximação da mostra foi calculada da seguinte forma: 

 = =  = 400 gestantes 

 

Equação 2 - Cálculo da amostra 

 

Fonte: Estanislau & Sanches, (2017) 

Onde:  

N - Universo 

n – Tamanho da amostra  

n0– Primeira aproximação da amostra  

 

 =  =  = 373 Gestante (amostra) 

Amostragem 

 

Neste estudo optou-se pela amostragem probabilística, porque confere maior 

confiabilidade aos resultados obtidos, na medida em que cada elemento da população 

possui a mesma probabilidade,  previamente conhecida e diferente de zero, de 

ser incluído na amostra. 

Além disso, numa amostragem probabilística é possível extrair conclusões que 

podem ser generalizadas para toda a população.Dentro da amostragem probabilística o 

pesquisador decidiu escolheruma amostragem estratificada. A amostragem estratificada 

consiste em especificar quantos elementos na amostra serão retirados em cada extrato. 

Neste caso, os extratos desta pesquisa são os Centros de Saúde de Muhala Expansão 

com 2.578 gestantes que marcaram consulta pré-natal nos últimos três meses, 25 de 

Setembro com 2.145 gestantes e Hospital Geral de Marrere com 810 gestantes. 

A determinação proporcional das gestantes por entrevistar em cada Centro de Saúde 

(extrato) calculou-se através da seguinte expressão:  

 

 



Equação 3 - Total de gestantes por entrevistar em cada centro de saúde (extrato) 

 

Onde: 

nh: Total de gestantes por entrevistar em cada centro de saúde. 

Nh: População do estrato (Centro de Saúde: 25 de Setembro (2.145), Muhala Expansão 

(2.578) e Hospital Geral de Marrere (810) 

n: Tamanho da amostra = 373 

N: População total = 5.533 

Logo, o número de gestantes por entrevistar em cada Centro de Saúde é:  

 →  =173 gestantes 

 →  =145 gestantes 

 →  =55 gestantes 

A nossa amostra continua assim com 373 gestantes. 

Selecção dos elementos em cada extracto 

A selecção dos elementos em cada extracto foi aleatória simples. Para realizar uma 

selecção aleatória simples, recomenda-se fazer uma lista dos elementos da amostra, 

atribuindo aleatoriamente um número para cada um desses elementos, desconhecendo a 

quem pertence esse número na amostra. 

Entretanto, o pesquisador sorteou números de forma aleatória às gestantes, através da 

distribuição de termos de consentimento informado (TCI) devidamente numerados, 

desconhecendo a quem pertencem esses números, ou seja, a que nome da gestante está 

associado este número. Neste processo, as gestantes foram informadas para 

memorizarem os seus números, os quais lhes darão a possibilidade de serem 

seleccionadas para participar no estudo. Lembrando que a amostra calculada 

corresponde a 373 gestantes, cada gestante será seleccionada de acordo com a posição 

do seu número sorteado. 

Técnicas de colheita de dados 



 

Questionário  

Para este estudo foram usadas como técnicas de recolha de dados o questionário e a 

observação. Para Ghiglione (1995) e Quivy (1998) o questionário é constituído por uma 

série de perguntas organizadas e dirigidas a um conjunto de indivíduos, para depois 

generalizar os resultados. O questionário tem duas formas de aplicação:  

• Forma direta /autoadministrado – quando são os inqueridos a escrever as suas 

respostas (Ghiglione, 1995;Quivy, 1998) .  

• Forma indireta – (face-a-face) – quando o inquiridor escreve e assinala as 

respostas dos inqueridos. Esta opção depende dos objectivos da pesquisa e das 

características da amostra (idade, nível de escolaridade). Por exemplo, se os 

inqueridos tiverem baixa escolaridade não é aconselhável escreverem as suas 

respostas, mas sim os inquiridores (Ghiglione, 1995;Quivy, 1998) . 

 

LAPOP (2010),Quintão, (2018), corroboram as considerações sobre as duas formas de 

apresentação do questionário apresentadas no parágrafo anterior, ao esclarecerem que a 

modalidade de preenchimento do questionário, pode ser de administração directa – o 

preenchimento fica a cargo do próprio respondente; ou de administração indirecta - o 

inquiridor regista a informação fornecida pelo respondente. 

 

As perguntas serão constituídas por duas partes (A, B). A parte A estará relacionada 

com os dados pessoais de forma a caracterizar os dados demográficos e sociais das 

gestantes. A parte B será constituída por perguntas abertas e fechadas. 

Porém, em primeiro lugar, o pesquisador se dirigiu às unidades sanitárias com o 

propósito de estabelecer um contacto presencial com as gestantes. Neste encontro, o 

pesquisador poderá estabelecer uma breve conversa com vista a esclarecer oralmente os 

objectivos do estudo e negociar a aceitação da sua participação. Ainda, neste encontro, 

será esclarecido que a participação é voluntária e gratuita. Às gestantes que aceitarem 

participar será entregue o TCI. 

 

Formas de apresentação e análise de dados e discussão dos resultados 

Os dados foram analisados baseando-se  na análise estatística descritiva que  é um 

conjunto de técnicas destinadas a resumir dados que auxiliam a descrever 

características de interesse num determinado estudo 



Segundo Piana (2009), a estatística descritiva é um conjunto de técnicas que permite, de 

forma sistemática, organizar, descrever, analisar e interpretar dados oriundos de estudos 

ou experiências, realizados em qualquer área do conhecimento.  

A estatística descritiva é o conjunto das técnicas e das regras que resumem a informação 

recolhida sobre uma amostra ou uma população e isso sem distorção nem perda de 

informação.  

Por isso, neste estudo, através do Software SPSS, foi criada uma base de dados com as 

variáveis de interesse, com vista a obter dados estatísticos descritivos (frequências).  

Os dados foram apresentados em resumo de textos e quadros processados em Microsoft 

Word. Finalmente, todos os dados foram comparados com a literatura, isto é, com 

outros estudos com tema semelhante realizados em outras regiões do mundo ou dentro 

do país. 

 

Considerações éticas 

O trabalho tomou todas as devidas considerações e formalidades referentes a questões 

éticas, conforme estipula a Declaração de Helsínquia (2013) da Associação Médica 

Mundial. Iniciou-se com a solicitação de permissão para realizar o estudo através de 

uma credencial e pela apresentação do respectivo protocolo às direcções das instituições 

em que o estudo decorreu (ver Anexo XX). No que respeita a protecção das 

participantes, foi salvaguardada a sua identidade, mantendo-a confidencial e as 

informações que foram fornecidas por elas foram usadas apenas para fins académicos. 

Devemos referir que este é um trabalho académico, de tal forma que a preservação da 

fidelidade e confidencialidade em relação aos resultados foi rigorosamente observada. 

Respeitou todos os princípios de bioética nomeadamente: princípio de autonomia, de 

beneficência, de não maleficência e princípio de justiça. A participação foi voluntária 

mediante assinatura do TCI com possibilidade da participante abandonar a qualquer 

momento sem nenhuma consequência por parte de qualquer interveniente do estudo 

(Silva & Menezes, 2005). Foram garantidos o anonimato e a confidencialidade, no 

âmbito da recolha de dados, omitindo informações sobre os dados de identificação 

pessoal dos participantes. Os questionários foram guardados num local fechado e serão 

destruídos após cinco anos, porque para além de garantir que qualquer dúvida sobre os 

dados do estudo que surja neste período se possa recorrer às entrevistas para dar 



resposta, garantindo também à participante o conhecimento sobre por quanto tempo os 

dados serão conservados.  

Os dados das participantes foram codificados usando a letra G para designar gestante. 

Para diferenciar uma participante da outra acrescentou-se a cada letra um índice 

numérico árabe por participante, como por exemplo (G1, G2, G3, …Gn). Contudo a 

ordem numérica do índice não significará a ordem da entrevista, mas sim diferenças 

entre participantes.  

Os riscos desta pesquisa foram mínimos uma vez que não houve nenhum procedimento 

invasivo durante o estudo. Os participantes por exemplo responderam questões 

sensíveis como por exemplo questões de gestão de gravidez.  

Além disso, aspectos relacionados com as entrevistas poderão despender algum tempo, 

em que poderia estar a descansar ou a praticar outra actividade mais importante da sua 

vida, ou recordar-lhe algum evento passado que possa-lhe causar algum medo, ameaça 

ou vergonha durante a gestação. Isto pode lhe causar alguma tenção psicológica por 

participar neste estudo ou lembrar algum episódio passado que possa lhe causar choro. 

No caso de necessitar de algum outro apoio de profissionais de outra área de cuidados 

médicos será de imediato referida ao sector necessário.  

Este estudo traz benefícios directos para a participante e para a sua família, para o país 

em geral, na medida em que poderá subsidiar novas estratégias para a educação para a 

saúde das gestantes desenvolvidas e implementadas nas CPNs ao nível das unidades 

sanitárias.  

De igual modo, os resultados desta pesquisa irão permitir que as entidades competentes 

na educação de gestantes, possam encontrar mecanismos de prevenção através de 

programas de educação para a saúde nos Cuidados de Saúde Primários (CSP) nos 

serviços pré-natais. 

Comparando os possíveis riscos e benefícios previstos, nota-se que os riscos são mais 

reduzidos que os benefícios, compreendendo que as participantes poderão melhorar a 

sua saúde, a saúde do bebé e da família. 

 

Critérios de inclusão 

Ser gestante de idade entre os 18 e os 35 anos atendidos nos Centros de Saúde da cidade 

de Nampula. Serão excluídas gestantes que não aceitarem participar no estudo; serão 

excluídas gestantes que apresentem alguma incapacidade para estabelecer uma 

conversa, como por exemplo gestantes surdas, mudas ou embriagadas. 



 

Antes da colheita de dados nas unidades de saúde, foi realizado um estudo piloto com 

20 gestantes do Centro de Saúde 25 de Setembro. O estudo piloto permitiu ao autor da 

pesquisa fazer a testagem do instrumento a ser aplicado, assim como a detecção e 

correcção de problemas referentes à sua aplicação, podendo assim serem solucionados 

antes do início do estudo com a população alvo. 

 

Apresentação dos dados 

 

Principais Categorias 

 

• Métodos e conteúdos de educação comunitária desenvolvidas pelas enfermeiras 

nas consultas pré-natais para prevenção da mortalidade materna 

• Atitudes das mulheres na situação de gestação e pós-parto na sequência dos 

conteúdos desenvolvidos pelas enfermeiras nas consultas pré-natais nos centros 

de saúde da cidade de Nampula 2022 

 Métodos e conteúdos de educação comunitária usadas pelas enfermeiras nas 

consultas pré-natais para prevenção da mortalidade materna 

No quadro 1 observa-se diferentes opiniões dos respondentes sobre os métodos e 

conteúdos de educação comunitária desenvolvidas pelas enfermeiras nas consultas pré-

natais nomeadamente: Palestras colectivas 50 (13,4%), Educação Centrado na Pessoa 

197 (52,8%), método clínico centrado na doença 126 (33,8%). 

Relativamente aos conteúdos como se pode notar as opiniões das participantes foram 

diversas de entre as quais se destacam: planeamento familiar 82 (22%), iniciar o CPN 

antes de um mês 124 (33,2%), vacinar junto o bebe 25 (6,7%), prevenção de ITS 44 

(11,8%), fazer parto e aborto no hospital 72 (19,3%) e Não consumir de drogas e 

bebidas alcoólicas na gestação e amamentação 26 (7%), como mostra o quadro 1. 

 

Quadro 1: opiniões das participantes sobre os Métodos e conteúdos de educação 

comunitária desenvolvidas pelas enfermeiras nas consultas pré-natais para prevenção da 

mortalidade materna. 

 



Conteúdos 

Métodos 

Total Palestras 

colectivas 

Aconselhamento 

individualmente 

Fazem 

consulta 

sobre a 

doença 

Fazer Planeamento 

Familiar 

9 54 19 82 

2,4% 14,5% 5,1% 22,0% 

Começar o  CPN antes de 1 

mês 

12 66 46 124 

3,2% 17,7% 12,3% 33,2% 

vacinar junto o bebe 
4 15 6 25 

1,1% 4,0% 1,6% 6,7% 

Prevenir ITS 
7 23 14 44 

1,9% 6,2% 3,8% 11,8% 

Fazer parto e aborto no 

hospital. 

15 31 26 72 

4,0% 8,3% 7,0% 19,3% 

Não consumir  drogas e 

bebidas alcoólicas na 

gestação e amamentação 

3 8 15 26 

0,8 2,1 4 7,0% 

Total 
50 197 126 373 

13,4 52,8 33,8 100,0% 

 

 

Entretanto, para cumprir o objectivo geral deste estudo foi necessário descrever os 

Métodos e conteúdos de educação comunitária desenvolvidas pelas enfermeiras nas 

consultas pré-natais para prevenção da mortalidade materna. 

Os dados apurados indicam que 33,8%, das mulheres opinaram que as ESMI estão 

muito mais ligadas a consulta sobre a doença. A consulta clínica, uma técnica segundo 

Mansur (2010), limitada às intervenções psico-educativas. Esta técnica se desenvolve 

buscando o entendimento de problemas de saúde objectivos, explicados por modelos 

biológicos, menosprezando a repercussão da subjectividade do paciente e tornando-se 

insuficiente para resolver a maioria das queixas referidas em consultas. 

 

Segundo Mendes at al. (2007), é o julgamento diante um problema de saúde do paciente 

e é a base para as decisões sobre os cuidados de saúde subsequentes. Acertar o 

diagnóstico é um aspecto fundamental do cuidado de saúde.  

 

Segundo Kamitsuru (2015), os erros de diagnóstico/consulta clínica possuem uma 

grande variedade de causas, dentre elas: colaboração e comunicação inadequadas entre 



profissionais de saúde, pacientes e seus familiares. Os erros podem causar danos porque 

impedem ou retardam o tratamento adequado, levam a tratamentos desnecessários ou 

prejudiciais ou geram repercussões psicológicas ou financeiras (Kamitsuru, 2015) . 

Para Ribeiro e Amaral (2008), trata-se de um modelo curativo, e embora a cura seja um 

objectivo apropriado para a medicina, ele é incompleto, pois não considera a promoção 

da saúde, prevenção de enfermidades e lesões, restauração de capacidade funcional, 

prevenção de morte prematura, alívio de sofrimento e o cuidado com aqueles que não 

podem ser curados. 

De acordo com Pereira (2012), observa-se que o modelo não inclui a perspectiva do 

paciente em sua experiência de adoecer, suas impressões sobre o problema e 

expectativas a respeito de como o problema será abordado, além de não trazer à tona as 

repercussões das condutas na rotina de vida e no contexto social da pessoa. A não 

participação do paciente na abordagem do seu problema ou na definição do plano 

terapêutico enfatiza a posição do médico em um lugar de saber superior e autoritário, 

quase que automático na clínica. 

Outra técnica importante referenciada com mais destaque é o Aconselhamento 

Individual onde 52,8% dos participantes opinaram ser o fenómeno mais frequente que 

observam durante as actividades de ESMI. O aconselhamento individualmente é a 

Educação Centrado na Pessoa no procedimento clínico. É método mais adequado da 

medicina para o desenvolvimento da educação para a saúde comunitária (Levenstein et 

al., 1986 cit in Stewart 2017). 

Segundo Stewart  (2017), a  Educação centrado na pessoa procedimento clinico permite 

que o indivíduo alvo desses cuidados desenvolva os conhecimentos, as capacidades e a 

confiança que necessita para tomar decisões informadas e gerir de forma mais eficiente 

a sua saúde . 

Por isso, a Organização Mundial de Saúde intitulado de Global Strategy on Integrated 

People-Centred Health Services- IPCHS faz uma chamada de atenção para a 

necessidade de uma mudança fundamental na década de 2016 - 2026. O propósito desse 

alerta é colocar a pessoa e a comunidade no centro da atenção dos serviços de saúde. 

Para isso, é imperioso que os serviços de saúde refaçam a maneira como organizam, 

gerem e disponibilizam a sua assistência (Portela, 2016).   



Neste contxto, as boas práticas da atenção centrada no paciente segundo Barbosa at al. 

(2016), são acções desenvolvidas visando o cuidado clínico centrado no paciente. 

Dentre as boas práticas destaca-se a parceria com pacientes e familiares que a equipe 

medica possa empoderar os pacientes no seu cuidado através de acções a baixo descritas 

como :  

• Acesso à informação e garantir que a informação foi compreendida: Conteúdo 

baseado em evidências; Linguagem compreensível; Informações sobre a 

patologia; Plano diagnóstico; Plano terapêutico; Riscos e benefícios; 

Continuidade do cuidado. 

• Acesso à informação do prontuário em tempo real; 

•  Comunicação efectiva; 

• Visitas multi-profissionais centradas no paciente e família; 

•  Visitas estruturadas: qualidade, segurança, experiência e os quadros de gestão à 

vista. 

Segundo Stewart (2017), a Educação Centrada na Pessoa no procedimento clínico está 

estruturado em componentes complementares entre si que são respectivamente: 

Explorando a doença e a experiência da pessoa com a doença: avaliando a história, 

exame físico, exames complementares; Avaliando a dimensão da doença: sentimentos, 

ideias, efeitos sobre a funcionalidade e expectativas da pessoa. 

Entretanto, uma pessoa pode ser portadora de uma doença sem manifestar sintomas, 

sinais ou adoecimento como no caso de um hipertenso assintomático ou daquele com 

uma neoplasia oculta, desconhecida. No outro extremo, uma pessoa poderá padecer de 

um intenso processo de adoecimento, sem estar doente no sentido tradicional da palavra 

por exemplo. É nesse contexto interpretativo ampliado que se insere o Método Clínico 

Centrado na Pessoa (MCCP). 

 

Para entender melhor a experiência da pessoa em relação à doença, o profissional de 

saúde deve estar atento a sinais e indicações dadas pelas pessoas durante o atendimento. 

Deve-se indagar que factores levaram uma determinada pessoa a buscar atendimento 

naquele momento específico. Muitas vezes, esses factores poderão ser tão 

esclarecedores do processo que a pessoa vive quanto o próprio diagnóstico clínico. 



As pistas e sinais emitidos pelas pessoas que buscam atendimento, na forma de 

enunciados ou comportamentos, são importantes porque reflectem suas ideias 

subjacentes, preocupações e experiências. Podem surgir na forma de:  

• Expressão (verbal ou corporal) de sentimentos (muitas vezes preocupação, medo 

ou aflição); 

• Tentativas de entender ou explicar os sintomas;  

•  Pistas na fala que salientam preocupações pessoais;  

• Histórias pessoais que revelam ligações da pessoa a condições médicas ou 

factores de risco; 

• Comportamentos que sugerem preocupações não resolvidas ou expectativas (por 

exemplo, resistência a aceitar recomendações, busca de segunda opinião, 

solicitação repetida de consultas a curto prazo). 

 

A sensação de vulnerabilidade trazida pelas doenças, os aspectos específicos de uma 

dada patologia, ou mesmo a formação pessoal podem, por vezes, levar alguns pacientes 

a dificuldades ou impossibilidade de expressarem claramente suas dúvidas e angústias. 

Torna-se importante o exercício da escuta activa, como ferramenta para ajudar a 

desvendar aspectos eventualmente ocultos pelas manifestações físicas. 

Na visão do método Educação Centrada na Pessoa no procedimento clínico a prevenção 

de doenças e promoção da saúde das mulheres na situação de gestação e pós-parto, 

começa pelo entendimento da mulher como um todo. O profissional deve avaliar seis 

aspectos: a experiência dos determinantes mais amplos de saúde ao longo da vida da 

mulher, a doença actual e as potenciais, a experiência de saúde e de doença, o potencial 

para a saúde, o contexto e o relacionamento entre a mulher e o profissional. 

A proposta é a de uma abordagem educacional voltada para a mulher como paciente. O 

profissional procura desencadear no paciente reflexões críticas por meio do diálogo, 

levando à consciencialização sobre seu potencial para a saúde e para a promoção de 

saúde, e sobre as ameaças à saúde inerentes ao seu padrão de vida actual.  

 

Na promoção de saúde é necessário dar ênfase às intervenções ou estratégias psico-

educativas no sentido de facilitar o processo de educação para a autogestão da saúde do 

paciente, pois, evidência científica demonstra que melhoram os resultados em saúde que 



se traduzem na redução das hospitalizações e complicações, melhoria na funcionalidade, 

na qualidade de vida e no Bem-estar (Alves, V. S.; Franco, A. L. S, 2003). 

  

Conforme Stewart  (2017), ]foi implementada a 87 indivíduos  composto por 7 sessões 

moderadas por uma enfermeira com as seguintes etapas: Breve introdução ao tema; 

Questionamento (tema da sessão); descoberta  de Problemas; Técnica de Resolução de 

Problemas (questionar o grupo quanto às possíveis formas de resolução); Roleplaying 

(simulação de dois ou três problemas); Breve Lição (apresentação sumária em slides de 

alguns pontos-chave e visualização de breves vídeos de simulação realizada pelos 

Monitores); no final de cada sessão, os participantes comprometem-se a mudar, pelo 

menos, um comportamento relacionado com o tema.  

Fortalecer a relação médico-paciente  - O próprio relacionamento tem em si 

dimensões terapêuticas e pode promover a melhoria do senso de auto eficácia das 

pessoas (isto é, o senso de controle sobre si mesmo e sobre o seu mundo) ou mesmo a 

cura, desde que bem trabalhado. Certos atributos como a empatia, a compaixão e o 

cuidado, devem ser cultivados nos relacionamentos entre pacientes e profissionais de 

saúde, pois aumentam as chances de que a relação contribua para o procedimento 

terapêutico (Ribeiro at al.2008).  

Diante do que foi arrolado, o pesquisador principal conclui o aconselhamento 

individualmente que é a educação comunitária para a saúde Centrada na Pessoa é o 

método mais seguro, eficaz, produtivo, pois, auxilia as gestantes no ciclo gravítico, 

desde a concepção até o início do trabalho de parto.  

A semelhança disso, o educador Paulo Freire (1967), consolida que o método de 

Educação Centrada na Pessoa no procedimento clínico é activo, dialogal, crítico, 

também oferecer uma educação instrumental, voltada ao desenvolvimento de seus 

educandos, incentivando-os a pensar criticamente, reflectir sobre sua realidade ao ponto 

de transformar a si mesmo e seu meio. 

 

Este método educacional atende satisfatoriamente às necessidades e objectivos da 

Educação em Saúde, que também depende de diálogo, comercialização para gerar 

transformação de hábitos voltados para a saúde e qualidade de vida. Daí surgem as 



actividades participativas, que tornam o relacionamento entre educador e educando 

horizontal e passível de trocas. 

No pré-natal, a educação em saúde amplia as oportunidades de aprendizado e 

sensibilização mútuos, para uma assistência humanizada e de qualidade. Pois, a gestante 

que compreende bem e sabe que foi bem ouvida tende a colaborar e seguir melhor às 

orientações recebidas. 

Entretanto, o pesquisador principal concebe que o CPN focalizando somente os 

aspectos biológicos, poderá não atingir as metas desejadas. E necessário organizar a 

assistência materna baseada nas necessidades e circunstancias psicológicas, sociais e 

Educacionais da gestante.  

 

Supervisionar e manter a normalidade da gestação, evitar e controlar riscos, dar apoio e 

educar a gestante representam os alicerces da boa assistência pré-natal. Em suma, O 

pré-natal oferece oportunidade única para Observar, tratar e educar a gestante por um 

periodo que pode ir além de seis meses. 

 

A primeira visita é particularmente importante pois, a partir dela, pode o médico avaliar 

as condições da gestação, antes mesmo de ter acesso a resultados de exames 

laboratoriais.  

Para proteger a saúde materno-infantil é preciso que a gestante saiba o que está 

ocorrendo consigo própria e com o feto, quais as medidas a tomar e o significado destas. 

Neste período, o programa de educação em saúde adquire especial relevância: torna-se 

necessário que, após a primeira visita, a gestante possa reconhecer sintomas perigosos, 

que exigem pronto atendimento no período inicial da gestação.  

 

Os mesmos cuidados médico-educativos devem estender-se a visitas subsequentes para 

que aquela usufrua dos benefícios de uma gestação devidamente controlada, além de 

tomar consciência das medidas necessárias que lhe garantam uma gravidez sem riscos.  

 

Por outro lado, deve a CPN constituir-se em uma oportunidade para a mulher se 

exprimir sobre as suas dúvidas e ansiedades, sobre os assuntos que afectam a sua vida 

ou a de seu bebe, bem como receber orientações sobre aspectos de planeamento 

familiar.  



 

 

Com este estudo, o pesquisador principal concluiu que mulheres que comparecem aos 

centros de saúde materno-infantil voltam para casa e repetem tudo o que ouviram. 

Segundo este autor, embora existam mais mulheres analfabetas do que homens, as 

mulheres aprendem com facilidade e reagem de forma prática à informação recebida, 

exercendo grande influência sobre os hábitos de saúde das famílias, dos amigos e dos 

vizinhos. 

Quando a mulher é beneficiária, a educação é especialmente recompensadora, 

encorajando-a a cuidar da própria saúde, a evitar riscos durante a gravidez, a ter bebés 

saudáveis, a seguir práticas sadias.  

A mulher torna-se, por sua vez, educadora dos seus filhos e transmite activamente as 

informações que recebe. Atendendo o seu papel no seio da família, as mulheres podem 

ter uma grande influência na saúde e assim torna-se evidente que elas são, muitas vezes, 

os agentes de cuidados e os educadores permanentes mais eficientes da sociedade, 

donde a importância da CPN como elemento responsável pela própria formação da 

gestante como recurso humano na comunidade. 

 

No que concerne aos conteúdos tratados no procedimento de educação comunitária para 

a saúde como estratégia de prevenção da mortalidade materna nos Centros da cidade de 

Nampula, 22% dos participantes opinaram o Planeamento Familiar como sendo o 

conteúdo que mais se desenvolve pelas ESMI  

  Em Moçambique, o Governo e seus parceiros estão empenhados em garantir os 

direitos dos casais e indivíduos ao Planeamento Familiar, daí o investimento para a sua 

promoção. Esse interesse reafirma o compromisso que motivou a adesão do país ao 

Plano de Acção da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, que 

reconhece o planeamento familiar como um dos direitos individuais básicos.  

O Governo reconhece que o Planeamento Familiar é um direito por si só, e é 

imprescindível para a redução da mortalidade materna e empoderamento da mulher. 

Relativamente a qualidade da informação, é importante esclarecer que  a  prestação de 

informações correctas e exaustivas aos utentes pode ajudá-los a escolher um método que 



corresponda às suas necessidades e a aprender a utilizá-lo correctamente (Gallen 1987). 

Mas isso não chega. 

 As informações devem ser dadas num contexto e sob forma que facilite a comunicação 

recíproca entre o utente e o profissional de saúde. Tem-se constatado que o 

aconselhamento individual, com a possibilidade para o paciente fazer perguntas e 

expressar dúvidas e para o assistente de confirmar a compreensão por parte do utente, 

constitui uma boa via para se conseguir essa comunicação recíproca.  

Não é difícil a prestação deste tipo de aconselhamento, mas implica algumas 

competências específicas que os assistentes podem adquirir mediante formação e pela 

prática. A prestação de informações correctas e adequadas aos utentes pode ter muitas 

vantagens para estes e para o programa em geral:  

Os utentes bem informados sobre as características dos métodos disponíveis estão em 

melhores condições para escolher um método que corresponda às suas necessidades e se 

adapte às suas preferências e estilo de vida. É mais prováveis que se tornem utilizadores 

satisfeitos. Os utentes que escolhem um método adequado para eles têm menos 

probabilidades de sofrer efeitos secundários (por já terem eliminado anteriormente 

alguns dos métodos que os possam afectar negativamente).  

Os utentes que possuem informação exacta e exaustiva sobre a utilização do seu método 

têm mais possibilidades de o usar correctamente, aumentando assim a sua eficácia e 

sofrendo menos efeitos secundários.  

Mesmo nos casos em que surgem efeitos secundários, os utentes bem informados têm a 

possibilidade de os gerir melhor, de saber quando é necessário regressar à unidade de 

saúde e como lidar com o efeito secundário, sabendo que ele é normal no seu método 

específico e não constitui sintoma de complicação importante. (Hatcher 2011)  

O aconselhamento individual deve ser parte dos serviços normais para todos os utentes 

de PF. Será necessário formar os profissionais para adquirem as competências de 

aconselhamento necessárias, e é necessário sensibilizá-los para encararem o 

aconselhamento dos utentes como uma boa utilização do seu tempo e não como algo 

desnecessário e/ou que os sobrecarrega. Isso implica uma mudança na forma como os 



serviços de PF são prestados. Na maioria das vezes os utentes apenas recebem palestras 

em grupo, que por vezes são também chamadas erroneamente “aconselhamento.”  

Tal como está largamente documentado, os benefícios disso incluem a melhoria da 

saúde, educação e perspectivas económicas, quer a nível do indivíduo assim como do 

agregado familiar. 

O maior acesso ao planeamento familiar pode aumentar o bem-estar de mulheres, 

homens, crianças, seus lares e comunidades, ao aumentar a expectativa de vida, 

diminuir a morbilidade e melhorar a saúde em termos mais amplos. Ele aumenta as 

oportunidades de investimento no ensino e em outras formas de capital humano e de 

participação nos mercados de trabalho, aumentando a produtividade e a renda, a 

poupança, o investimento e a acumulação de riqueza. 

O PF reduz o número de gravidezes indesejadas e de risco, o que por sua vez, reduz o 

risco de mortalidade materna e morbilidade, especialmente nas adolescentes e jovens. 

Em Moçambique: 20% das mortes maternas ocorrem em raparigas que não 

completaram o seu vigésimo ano de idade. 

O PF leva ao espaçamento adequado dos nascimentos, o que melhora a saúde materna 

em termos gerais, reduz o risco de parto prematuro e outras complicações e melhora a 

saúde e sobrevivência das crianças. 

Em Moçambique, factores maternos (complicações da gravidez e do parto) está entre as 

principais causas de mortalidade neonatal, pois respondem por 10% das mortes 

neonatais. 

 

O PF aumenta a participação na educação ao reduzir as probabilidades de abandono 

escolar e ao aumentar o nível de escolaridade. Também impacta positivamente na 

escolaridade infantil. 

Em Moçambique, há uma forte correlação entre percentagem de raparigas fora da escola 

e a prevalência de casamentos precoces/maternidade. 

O PF aumenta a participação da mulher na forca do trabalho e aumenta a produtividade 

da mulher. 

Todavia é preciso ter em conta as relações interpessoais, ou mesmo a representação 

social do profissional de saúde em decorrência das actividades educacionais.  



O mau atendimento é grave e os serviços de PF podem ser recusados. 

Independentemente das melhorias obtidas na qualidade de outras áreas da assistência, os 

utentes não vão, e com toda a certeza não regressam, a locais onde não são bem 

tratados. Isso é especialmente verdade para serviços como os de PF, que não são vistos 

pela maioria das pessoas como uma necessidade primária ou um comportamento 

necessário. Este é um problema que se enfrenta melhor através da sensibilização dos 

profissionais de saúde, no âmbito de actividades de formação e integrada numa 

supervisão de apoio constante. 

Para além de se tratar bem os utentes e de se lhes prestar serviços de qualidade, há 

várias coisas que podem ser feitas para ajudar à utilização contínua do PF por parte dos 

utentes. Um dos elementos essenciais para promover o uso contínuo do PF é a 

convivialidade: fazer que seja o mais fácil possível para os utentes a utilização contínua 

do seu método.  

Uma acção simples é fornecer aos utentes abastecimentos suficientes para vários meses 

de utilização, em vez de eles terem de regressar frequentemente para se reabastecer; as 

questões relativas à utilização correcta por parte dos utentes e à monitorização de 

possíveis complicações tratam-se melhor através da prestação prévia de um bom 

aconselhamento.  

 

De acordo com a FIGO, cerca de 150 milhões de gestações ocorrem por ano e 75 

milhões delas não são planejadas; dentre essas, metade resultarão na prática do aborto. 

Entre os abortamentos, 50% são abortos inseguros, o que corresponde a 68 mil mortes 

anuais, respondendo por aproximadamente 10% das mortes maternas. 

Uma das medidas de prevenção à gravidez é o serviço de planeamento familiar com 

qualidade, abrangendo homens e mulheres, onde todos os métodos sejam oferecidos e 

os usuários devidamente orientados sobre os seus efeitos colaterais. 

 

Ainda, no quadro 1 é possível observar que 33,2% dos participantes esclareceram que as 

ESMI frequentemente explicam o CPN deve-se iniciar o mais sedo possível, tal como 

recomenda, a OMS que idealmente antes das 16 semanas de idade gestacional. 

Recomenda se quatro consultais pré-natais no mínimo durante a gravidez sob a 



supervisão de um profissional qualificado e atenção ao parto, ao recém-nascido e a 

criança. 

As Consultas Pré-natais feitas com qualidade propiciam um conjunto essencial de 

intervenções e acções destinadas a reduzir a morbimortalidade materna, promovem a 

saúde da mulher por meio de acções educativas sobre comportamentos de risco, 

amamentação e contracepção. Também podem prevenir a morbimortalidade em crianças 

por meio de intervenções preventivas, como a imunização contra o tétano, a detecção 

precoce de problemas de saúde.  

As consultas pré-natais têm as seguintes actividades: Administração de ácido fólico e 

ferro, tratamento intermitente preventivo (TIP) da malária, desparasitação, vacinação 

contra tétano, mosquiteiro tratado com insecticida, tratamento das ITS, sífilis, clamídia, 

gonorréia.  Eles formam um dos “quatro pilares” das iniciativas de maternidade segura, 

prevenção da transmissão VIH Mãe/filho, emergências obstétricas, ecografia, exames 

complementares, câncer cervical, análise de urina e urocultura e testes genéticos. O 

rastreio da tuberculose deve ser realizado se a grávida estiver em risco. A triagem do 

segundo e terceiro trimestres da gravidez deve incluir avaliação de diabetes gestacional, 

grupo sanguinho, factor Rh, hemoglobina e streptococcus do grupo B.  

Tambem, a OMS, em relação ao CPN recomenda avaliação de sinais vitais, peso, altura 

uterina, rastreio da pré-eclâmpsia, hábitos tabágicos e etílicos, aconselhamento, 

tratamento, profilaxia médica e batimentos cardiacos fetais .  

O Pós-parto é um período crítico para a mãe e o seu filho, em que se preparam as 

condições para providenciar saúde e bem-estar a longo prazo. Os cuidados pós-parto 

devem se tornar-se num processo contínuo de melhoria da saúde das mulheres e bebés, 

em vez de ser um único encontro com serviços de saúde e suporte adaptados à 

necessidade de cada mulher. Recomenda-se que todas as mulheres tenham contato com 

seus ginecologistas-obstetras ou outros prestadores de cuidados obstétricos nas 

primeiras 3 semanas após o parto. 

Uma revisão da literatura deixa clara a importância da realização de pré-natal para 

identificação de riscos potenciais, garantia de um suporte nutricional à gestante, 

tratamento de doenças e estabelecimento de programa de imunização materna, 

objectivando diminuir o risco obstétrico. 



Para que o pré natal seja considerado efectivo, a recomendação da OMS, é que sejam 

realizadas, no mínimo, quatro consultas, por um profissional habilitado. 

Além da acção preventiva e terapêutica, o pré-natal tem função de orientação, 

proporcionando medidas de suporte que diminuam a ansiedade materna durante o 

trabalho de parto. 

 Estudo realizado por Camarneiro (2011), evidenciou que mulheres que recebiam 

orientações sobre gestação, parto e puerpério, associadas a técnicas de relaxamento e 

fisioterapia, apresentaram menor ocorrência de cesárea e seus recém-nascidos tiveram 

menor tempo de hospitalização. 

A mortalidade materna continua sendo uma epidemia que atinge os países em 

desenvolvimento e, em especial, as mulheres de classe económica menos favorecida. 

Para redução destas mortes devem ser propostas medidas de prevenção, planeamento 

familiar abrangente, que impeça a ocorrência de gravidez indesejada, assistência pré-

natal adequada, equipe qualificada para atendimento nas emergências obstétricas e 

vigilância no período puerperal. É de fundamental importância para os estudos 

epidemiológicos, o preenchimento adequado dos atestados de óbito, para identificar os 

casos de morte materna e encaminhá-los para os comités de morte materna.  

 

Uma revisão sistemática, envolvendo 180 países, destacou a redução da mortalidade 

materna mundial, atribuída a múltiplos factores. Outro factor é a melhora do nível de 

escolaridade das mulheres e, por último, o atendimento qualificado durante o pré-natal e 

o trabalho de parto.  

A Índia tem testemunhado um aumento no atendimento qualificado ao parto durante os 

últimos anos, com redução significativa nos óbitos maternos. A combinação destes 

factores mostra que a redução da mortalidade materna não é algo inalcançável, pelo 

contrário, basta disposição e responsabilidade dos governos para proporem intervenções 

que visem a melhoria da saúde materna. 

A mortalidade materna continua sendo uma epidemia que atinge os países em 

desenvolvimento e, em especial, as mulheres de classe económica menos favorecida. 

Para redução destas mortes devem ser propostas medidas de prevenção, planeamento 

familiar abrangente, que impeça a ocorrência de gravidez indesejada, assistência pré-



natal adequada, equipe qualificada para atendimento nas emergências obstétricas e 

vigilância no período puerperal.  

Segundo Costa (2021), a assistência Pré-Natal, tem sido definida como um programa de 

exame, avaliação, observação, tratamento e educação de mulheres grávidas para que a 

gestação, o parto e o nascimento se transformem em um processo normal e sem perigo 

para mães e crianças. Segundo a OMS (1952), para o pré-natal atingir os seus objectivos 

deve iniciar no 1º trimestre da gravidez e deve envolver um mínimo de 6 consultas 

durante toda a gestação. 

Outro conteúdo destacado foi a Prevenção de ITS na gestação com 11,8% participantes.  

Neste conteúdo é necessário lembrar que a maioria das infecções de transmissão sexual 

são assintomáticas nas mulheres o que dificulta o seu reconhecimento e procura de 

cuidados de saúde pelas mulheres. 

As mulheres constituem, hoje, o grupo mais vulnerável à SIDA devido a uma 

multiplicidade de factores: biológicos, epidemiológicos e sociais. A infecção pelo HIV 

na mulher coloca, entre outros, dois problemas: a eventual infecção do parceiro sexual, 

e a possibilidade de transmissão vertical, em caso de gravidez.  

Os serviços de aconselhamento e testagem voluntária do HIV no quadro da saúde 

materna são fornecidos nas unidades sanitárias por técnicos qualificados em matérias de 

comunicação interpessoal e aconselhamento tendo como base os princípios sobre o 

Consentimento informado e confidencialidade. O aconselhamento, visa entre outros, 

criar um ambiente favorável para uma decisão informada, adopção de um plano de 

redução do risco de infecção, convocação dos parceiros e aderência ao plano de 

cuidados e profilaxia. Para a testagem, usam se testes rápidos nomeadamente o HIV-

determine e Uni-Gold ( MISAU 2005) 

 

 

A sífilis é uma causa importante da morbilidade e mortalidade peri-natal nos países em 

desenvolvimento. As malformações em crianças ou abortos aumentam em 50-80% nas 

gravidezes que sobrevivem depois das 12 semanas de gestação particularmente se a 

gravidez coincide com os estágios iniciais da infecção. A Sífilis também é causa 

significativa da  morbilidade em adultos e pode aumentar o risco de infecção por HIV. 



O controlo da Sífilis é facilitado pela disponibilidade de testes diagnósticos acessíveis, 

sensíveis e disponibilidade dum tratamento eficaz.  

A testagem pré-natal e tratamento da doença é custo-eficaz na medida em que permite 

reduzir a morbilidade e mortalidade fetal e infantil, para além de poder contribuir para a 

redução da infecção pelo HIV. 

 

Similarmente, fazer parto e aborto no hospital foi um dos conteúdos destacados por 

19,3% dos participantes em decorrência do procedimento da educação comunitária para 

a saúde como estratégia de prevenção da mortalidade materna. 

O termo parto no hospital refere-se a humanização do parto, uma multiplicidade de 

interpretações com abordagens que se baseiam em evidências científicas, em direitos, 

entre outras.  

Jones (2002) aponta que cada profissional se apropriou do termo humanização com uma 

visão diferente. Os anestesiologistas acreditam que parto humanizado é sinónimo de 

parto sem dor, alguns profissionais acreditam que seja o parto vertical, outros defendem 

a ideia da presença do acompanhante e para outros é um parto com mais suporte físico e 

emocional. Entretanto, nenhuma dessas intervenções será humanizante se não levar em 

consideração a opinião da mulher, uma vez que ela, o recém-nascido e a família são os 

protagonistas reais da cena. 

A morte de uma mulher, devida a complicações de gravidez ou parto tem implicações 

no seio da família e representa grande perda na sua comunidade com repercussões ao 

longo das gerações. Ela, representa o suporte moral, social e económico da família e da 

comunidade, executa trabalho não remunerado que contribui para o aumento do 

rendimento ou redução das despesas. 

As crianças são as que sofrem mais: quando a mãe morre, as suas crianças têm 3 a 10 

vezes mais probabilidades de morrer no período de 2 anos após a morte da mãe. O risco 

de morte para uma criança menor de 5 anos duplica, se a sua mãe morreu durante o 

parto.  

 

Na verdade, são os partos realizados em ambiente hospitalar os que têm menor risco de 

gerar complicações, ou seja, com menores taxas de morbidade e de mortalidade, sendo 

que em todos os procedimentos desse tipo deve estar presente um pediatra habilitado 



para que, em caso de necessidade, adote imediatamente as medidas que o recém-nascido 

precisar.  

O ambiente hospitalar se tornou mais seguro para parto e nascimento, as condições 

adequadas para prevenir e, se necessário, fazer abordagem clínicas de eventuais 

problemas que venham comprometer a saúde da mulher (síndromes hipertensivas, 

hemorragias e infecções) e do neonato, como sofrimento fetal agudo e necessidade de 

reanimação neonatal competente).  

O trabalho de parto, mesmo em gestações nomeadas como “risco habitual”, podem, a 

qualquer hora, se transformar em urgência ou emergência obstétrica, que demanda 

pronta intervenção em ambiente hospitalar por obstetra, pediatra e anestesiologista.  

A defesa do parto hospitalar tem como base os resultados de estudos científicos 

robustos realizados na Inglaterra, na Holanda e nos Estados Unidos. Ressalte-se que 

nestes países já existe uma estrutura preparada para a realização de partos domiciliares, 

com logística organizada para o transporte e a comunicação com os hospitais, além de 

possuírem equipes treinadas para este tipo de assistência ao trabalho de parto e parto 

(domiciliar); e mesmo com tudo isso, os resultados peri-natais foram piores para os 

partos realizados fora do ambiente hospitalar”.  

“É necessário advertir as pacientes que manifestem desejo de ter parto fora do ambiente 

hospitalar que, embora sejam menores as intervenções maternas (menores taxas de uso 

de ocitocina, fórcipe, cesárea), são maiores os riscos neonatais:  Risco duas vezes maior 

de morte neonatal,  Risco três vezes maior de complicações como convulsões e danos 

neurológicos neonatais. 

 

Como refere Terezinha Dias Laudano (2012), o objectivo principal de assistência 

materna de qualidade é favorecer experiência positiva para a mulher e sua família, 

manter a sua saúde física e emocional, prevenir complicações e responder às 

emergências. Uma boa comunicação entre a equipe e entre esta e a mulher e sua família 

é fundamental para se alcançar tal objectivo. Ambos, mulher e familiares, devem 

receber apoio constante da equipe assistencial, e suas angústias e questionamentos 

devem ser esclarecidos com linguagem clara e acessível e com tom de voz que traduza 

calma e serenidade. 

 



O local do parto que antes ocorria no ambiente doméstico e passou para o hospital com 

o suposto objectivo de melhorar a segurança para a mãe e a criança, tem sido tema de 

muitas discussões na obstetrícia.  

 

Por se tratar de um processo natural e fisiológico, existem muitas razões para que a 

mulher seja apoiada no parto em um ambiente quieto, seguro e que lhe seja familiar. A 

opção de parto domiciliar é uma alternativa para muitas mulheres que assim o 

desejarem e que não possuam algum factor de risco que as levariam à necessidade de 

buscar o ambiente hospitalar. Pode-se usar como exemplo a Holanda, onde o parto 

domiciliar faz parte do sistema nacional de assistência à saúde, e 30% destes, ocorrem 

no domicílio, geralmente com o auxílio de uma parteira profissional (Oliveira 2018). A 

necessidade de uma mulher em trabalho de parto utilizar algum método de alívio da dor 

pode ser influenciada por muitos factores, incluindo suas expectativas, a complexidade 

do seu trabalho de parto e a intensidade da sua dor. Para muitas, alguma forma de alívio 

pode ser necessária. 

Expectativas flexíveis e a preparação para o parto podem influenciar o bem-estar 

emocional da mulher após o parto. A dor extrema pode resultar em trauma psicológico 

para algumas, enquanto para outras os efeitos indesejáveis dos métodos farmacológicos 

de controle podem influenciar negativamente na experiência do nascimento. O 

importante é que as necessidades individuais da mulher sejam reconhecidas por meio de 

um bom processo de apoio e comunicação, devendo-se estar alerta para as mudanças de 

comportamento durante o trabalho de parto, notadamente para sinais graves de stress, o 

que pode indicar a necessidade de utilização de um método efectivo de alívio da dor. 

Para muitas mulheres, tal alívio pode ser obtido apenas com um suporte físico e 

emocional adequado. Deve-se transmitir segurança à parturiente, assim como orientá-la 

adequadamente sobre a evolução do parto. A presença de um familiar pode contribuir 

sobremaneira para a redução da intensidade dolorosa.  

Na assistência à criança no momento do nascimento deve-se empregar o princípio ético 

da não maleficência. Os profissionais de saúde devem considerar os possíveis danos que 

qualquer intervenção pode causar no processo fisiológico de adaptação do recém-

nascido no momento do nascimento. 

 



O princípio da não maleficência também deve ser invocado no debate sobre as várias 

distorções observadas na assistência obstétrica, sustentadas no modelo de atenção 

predominante, focado no profissional médico, no uso rotineiro de intervenções que 

carregam um risco evidente de dano e na baixa valorização de aspectos psicossociais do 

parto e do nascimento. 

 

Existe uma série de razões para acreditar que a assistência humanizada ao parto e ao 

nascimento, centrada na mulher e na família, pode trazer muitos benefícios, tanto do 

ponto de vista dos indicadores de morbidade e mortalidade como também nos aspectos 

emocionais, sociais e culturais.  

No entanto, o desafio de transformar as práticas de cuidado requer posicionamento 

crítico diante dos obstáculos inerentes ao modelo Tecnocrático no sentido de assegurar a 

defesa dos direitos humanos na actividade quotidiana de cuidados maternos e infantis. 

 

Importante ressaltar que um número expressivo de mortes maternas e neonatais é 

evitável por acções dos serviços de saúde, ou seja, por atenção ao pré-natal, ao parto ou 

ao nascimento. 

Entretanto, o fato de a assistência ao parto ser essencialmente institucionalizada, ou 

seja, realizada principalmente em hospitais e por profissionais de saúde habilitados, a 

interpretação conjunta desses indicadores revela que a oferta e a disponibilização de 

saberes e o maior acesso à tecnologia, aos insumos e aos equipamentos biomédicos, a 

maior presença de profissionais e as formulações normativas não garantem, por si só, a 

reversão em tempo esperado do quadro de mortalidade materna e neonatal o que é 

considerado um paradoxo perinatal (Diniz 2010). 

Este paradoxo aponta para o actual modelo Tecnocrático e hegemónico de atenção 

obstétrica e neonatal, onde o processo do parto e do nascimento frequentemente é 

percebido como um processo patológico. Segundo Pasche, Vilela e Martins (2010), este 

processo é abordado a partir de um rol de práticas médicas calcadas na concepção 

biomédica, cujo foco é a incorporação de tecnologias, tanto na forma de insumos, como 

na organização dos processos de trabalho. 

 

Nesta perspectiva, a assistência no CPN dispõe de um conjunto de elementos destinados 

a receber a parturiente e seu acompanhante permitindo um trabalho de parto activo e 



participativo, caracterizando o uso de práticas baseadas em evidências científicas, 

diferenciando-se, assim, do parto não hospitalar (Muleva 2021). 

 

O conceito de parto humanizado vai além da ideia de conforto e a minimização da dor 

no momento do parto, mas abrange um conjunto de medidas desde o pré-natal até o pós-

parto, que visam proporcionar à mulher um grau elevado de satisfação, autonomia e 

segurança. 

 

Egundo Santos (2019),  aborto é a interrupção da gravidez até a 20ª ou 22ª semana e 

com produto da concepção pesando menos que 500g, classificação está para Países 

Desenvolvidos. Em Países Subdesenvolvidos como o nosso, considera-se aborto até as 

28 semanas de gravidez. Isto é devido as nossas condições de atenção neonatal aos fetos 

com menos de 28 semanas que são considerados inviáveis. 

 O aborto e suas complicações continuam a ser um grande problema em Moçambique, 

colocando em perigo a vida de muitas mulheres. Há muitos obstáculos enfrentados pelas 

mulheres que desejam interromper a gravidez, nos casos amparados por lei, devido à 

falta de informação, ao preconceito, ao despreparo dos profissionais de saúde, dentre 

outros inúmeros factores que barram a pratica de aborto seguro e cuidados pós-aborto 

(Santos 2019).  

Apesar de ser fato atípico e constituir um direito da mulher gestante que queira 

interromper a gravidez, desde que se enquadre nas situações permitidas por lei, diante 

dos inúmeros obstáculos as mesmas acabam recorrendo ao aborto inseguro. Um 

abortamento inseguro é um procedimento para finalizar uma gravidez não desejada, 

realizado por indivíduos sem as habilidades necessárias e/ou em ambiente abaixo dos 

padrões médicos exigidos. Fato que contribui para a elevação da taxa de mortalidade de 

mulheres em decorrência de procedimentos mal feitos. 

Em Moçambique uma em cada cinco mulheres entre 14 e 30 anos já realizou aborto. É 

imprescindível dar a visibilidade e importância necessárias ao aborto legal e esta 

questão deve ser enfrentada sob a óptica dos direitos fundamentais da mulher.  

Diante das dificuldades e obstáculos, já apontados, que a mulher encontra para 

concretização de um direito que lhe é assegurado por lei, bem como devido à falta de 

informação dos seus direitos e divulgação dos serviços prestados pela rede pública de 



saúde, milhares de mulheres acabam se submetendo a abortos clandestinos na 

comunidade com consequências maléficas para as suas saúdes.  

Relativamente ao aborto no contexto nacional, Moçambique é signatário dos 

documentos das conferências de tratados internacionais de Direitos Humanos. Por todo 

o país, as estatísticas intra-hospitalares, mostram que o aborto inseguro é uma das 10 

causas principais de admissões de mulheres nos hospitais. Em Moçambique a taxa de 

mortalidade materna devida ao aborto é cerca de 11%. Contudo, devido a natureza dos 

serviços clandestinos do aborto, esta percentagem representa só a “ponta do iceberg” 

escondendo de certo modo a magnitude do problema. 

 Os custos hospitalares com o tratamento das complicações do aborto são enormes. No 

relatório da “Avaliação das necessidades em saúde materna e neonatal”, publicado pelo 

MISAU em 2013, a taxa de letalidade por complicações do aborto é de 2.8%, estando na 

quarta posição em relação as causas de morte materna.  

 Nenhuma morte é aceitável, mas as taxas de letalidade acima de 1% consideram--se um 

sinal de alarme. Também, nesta avaliação ao analisar a distribuição numérica e 

percentual de causas de todas as mortes maternas, por tipo de Unidade Sanitária (US), 

as mortes devidas às complicações do aborto estão concentradas nos Hospitais Gerais, 

Rurais e Distritais com 3% e Hospitais Centrais com 2%. Isto sugere que a capacidade 

de diagnóstico e resposta atempada nos centros de saúde ainda é deficiente, embora que 

tenha sido referido que existe pelo menos um profissional de saúde treinado para os 

cuidados relacionados com o aborto. 

A Legislação Moçambicana incorpora os Direitos Humanos e prevê princípios e normas 

éticas e jurídicas relacionadas à prevenção da gravidez indesejada e ao aborto. O novo 

Código Penal foi aprovado pelo Parlamento de Moçambique em Julho de 2014 tendo 

sido promulgado em Dezembro de 2014 (Lei n.º 35/2014)  

 O Código Penal descreve o aborto não punível no artigo 168 como se segue: “É o 

aborto efectuado por médico ou outro profissional de saúde habilitado, em um 

estabelecimento de saúde oficial e com consentimento da mulher grávida, quando for 

praticado nas primeiras doze semanas de gravidez. Em casos particulares o aborto não é 

punível até as 16 semanas de gravidez (violação sexual, incesto) ou até as 24 semanas 



(em caso de malformação congénita grave)”. Além disso a lei específica as 

circunstâncias que tornam não punível o aborto. 

O consentimento informado da mulher é necessário para o aborto em quaisquer 

circunstâncias, salvo em caso de eminente risco de vida estando a mulher 

impossibilitada para expressar seu consentimento (Art 168, alínea 4)  

No que respeita à ética profissional, o sigilo perante o um aborto quer seja espontâneo 

ou provocado, não permite o médico ou qualquer profissional de saúde de comunicar o 

facto à autoridade policial, judicial, nem ao Ministério Público, pois o sigilo na prática 

profissional da assistência à saúde é um dever legal e ético, salvo para protecção da 

paciente e com o seu consentimento. 

Diante de um caso de aborto inseguro, o profissional de saúde deve adoptar uma 

conduta ético-profissional adequada. “Não fazer juízo de valor e não julgar”, pois o 

dever de todos os profissionais de saúde é acolher condignamente e envidar esforços 

para garantir a sobrevivência da mulher e não causar quaisquer transtornos e 

constrangimentos. 

Em consonância com a ética médica, o médico/professional de saúde: 

• Deve exercer a profissão com ampla autonomia, não sendo obrigado a prestar 

serviços profissionais que o coloquem em conflito com suas crenças religiosas, 

culturais, e morais, salvo na ausência de outro médico, em casos de urgência, ou 

quando sua negativa possa trazer danos irreversíveis a saúde da paciente; 

•  Deve sempre indicar o procedimento mais adequado ao paciente observando as 

boas práticas reconhecidas pela classe e respeitando as normas legais vigentes. 

• Não deve realizar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e 

consentimento prévios da paciente ou de seu responsável legal, exceptuando, 

quando há iminente perigo de vida da paciente. 

O médico e outros profissionais de saúde que se considerem objectores de consciência 

podem recusar a realização de actos médicos que, embora permitidos por lei, sejam 

contrários aos ditames de sua consciência, exceptuando nos seguintes casos: 

• Quando a não realização do aborto põe em risco a vida da mulher; 

•  No atendimento das complicações do aborto. 



Assim, é dever do médico e todo profissional de saúde informar à mulher sobre suas 

condições e direitos e, no caso que caiba a objecção de consciência, garantir a atenção 

ao aborto por outro profissional da instituição. 

Não se pode negar o pronto atendimento à mulher em qualquer caso de aborto, 

afastando-se, assim, situações de negligência, omissão ou postergação de conduta que 

violem os direitos humanos das mulheres. 

É obrigação da instituição (MISAU), garantir aos usuários do sistema de saúde a oferta 

de serviços previstos para a saúde reprodutiva que abrangem os direitos sexuais e 

reprodutivos da mulher, incluindo a interrupção voluntária da gravidez nos casos 

cobertos pela Lei. Assim é importante que os directores clínicos estejam preparados 

para a implementação destes serviços nos hospitais e centros de saúde do SNS do País. 

A atenção humanizada às mulheres em aborto pressupõe o respeito aos princípios 

fundamentais da Bioética (ética aplicada à vida): 

• Autonomia: direito da mulher de decidir sobre as questões relacionadas ao seu 

corpo e à sua vida; 

• Beneficência: obrigação ética de se maximizar o benefício e minimizar o dano 

(fazer o bem); 

•  Não maleficência: a acção deve sempre causar o menor prejuízo à paciente, 

reduzindo os efeitos adversos ou indesejáveis de suas acções (não prejudicar)  

•  Justiça: o(a) profissional de saúde deve actuar com imparcialidade, evitando 

que aspectos sociais, culturais, religiosos, morais ou outros interfiram na relação 

com a mulher. 

O aumento da prática de aborto inseguro na cidade de Nampula é preocupante para a 

saúde reprodutiva desse grupo. Ocorre principalmente em situações sociais 

caracterizadas pelo desemprego, a baixa escolaridade e a pobreza, relações de afecto 

instáveis e conflituosas em cenários de violência que afectam aos adolescentes e jovens, 

gerando situações de extrema vulnerabilidade.  

Frequentemente observa-se que a decisão de realizar o aborto entre adolescentes e 

jovens não é individual mas sim, um processo que envolve factores sociais e outros 

participantes, como a família e o parceiro. 



Portanto, o aconselhamento sobre a realização do parto no hospital levado a cabo pela 

ESMI nas US estudadas pode reduzir a incidência de abortos clandestinos e ao aumento 

dos índices epidemiológicos prevenindo desta forma a prevenção da mortalidade 

materna. 

Não consumir drogas e bebidas alcoólicas na gestação e amamentação foi destacado 

com 7,0% dos participantes como recomendação das ESMI. 

Neste conteúdo é necessário lembrar que a dependência da nicotina, do álcool e de 

outras substâncias psicoativas durante a gravidez continuam a ser um problema grave no 

mundo inteiro, com consequências para a grávida, feto e recém-nascido (Gordinho, 

2013). 

 

Segundo Gordinho (2013), o consumo de álcool durante a gravidez tem vindo a 

aumentar, especialmente na população jovem feminina. Os efeitos deste agente 

teratogénico sobre o feto em desenvolvimento são variados e podem apresentar 

diferentes níveis de gravidade. Esses efeitos adversos constituem o grupo de distúrbios 

do espectro da síndrome fetal alcoólico, no qual se inclui a síndrome fetal alcoólico. 

Este síndrome de espectro alargado inclui patologia malformativa, cognitiva e 

comportamental, com expressão ao longo de toda a vida. Nestas situações, o diagnóstico 

precoce é essencial. 

 

 É necessário assegurar estratégias de prevenção primária, através de abstenção total de 

álcool durante a gravidez, e de prevenção secundária, assegurando o seguimento 

adequado de recém-nascidos e crianças e minimizando o risco de patologia a médio e 

longo prazo. 

O álcool é uma substância legal, amplamente disponível e cada vez mais consumida na 

nossa sociedade.1 Apesar da informação disponível sobre os seus efeitos lesivos, muitas 

mulheres mantêm o seu consumo durante a gravidez. 

Os efeitos do álcool no feto em desenvolvimento foram inicialmente descritos por 

Lemoine et al e por Jones et al em 1968 e 1973, respetivamente.3 Para além de uma 

maior probabilidade de aborto espontâneo e parto pré-termo4, podem surgir vários 

defeitos malformativos, alterações comportamentais e do neuro-desenvolvimento, 

alguns com implicações para toda a vida.5 Indivíduos expostos ao álcool no período 



pré-natal podem desenvolver distúrbios do espectro do síndrome fetal alcoólico 

(DESFA), cuja forma mais grave é definida como síndrome fetal alcoólico (SFA).  

 

Esta patologia é transversal a todo o ciclo de vida e é uma das principais causas 

evitáveis de alterações do neuro-desenvolvimento adquiridas no período pré-natal. De 

acordo com as recomendações mais recentes, o consumo de álcool durante a gravidez 

está contra indicado por representar um risco significativo para o embrião e feto em 

desenvolvimento.6,7 Nenhuma quantidade de consumo de álcool durante a gravidez 

pode ser considerada segura, não existe um trimestre seguro para o consumo de álcool, 

todas as formas de álcool representam um risco semelhante e o consumo episódico 

excessivo representa um risco para o feto proporcional à dose ingerida. 

O álcool é um conhecido agente teratogénico. O seu consumo durante a gravidez 

aumenta o risco de aborto espontâneo, parto pré-termo, restrição de crescimento fetal, 

baixo peso à nascença, e predispõe ao desenvolvimento dos DESFA. 

O etanol difunde-se livremente pela placenta até ao embrião e feto, onde apresenta uma 

lenta taxa de eliminação (3 a 4% da taxa materna). Os níveis de enzimas fetais 

responsáveis pelo seu metabolismo são relativamente baixos durante a gravidez, 

aumentando gradualmente no pós-parto. 

A exposição do feto ao álcool pode ser suficientemente longa para causar danos nas 

estruturas em desenvolvimento, quer por efeitos directos teratogénicos, quer por acção 

indirecta dos seus metabolitos na fisiologia materna.  

O etanol compromete a actividade antioxidante endógeno, danificando o tecido cerebral 

fetal durante a organogénese. Induz a apoptose não controlada de células da crista 

neural e de neurónios serotoninérgicos e inibe o transporte através da placenta de 

cofactores importantes como a biotina e a vitamina B6. Provoca também diminuição 

dos níveis de óxido nítrico e induz a vasoconstrição rápida na placenta humana, 

diminuindo assim o fornecimento de oxigénio. 

O risco de uma mulher com consumo de álcool durante a gravidez vir a ter um filho 

com DESFA é multifatorial. Acredita-se que a gravidade da lesão na criança seja 

reflexo da quantidade de álcool consumida durante a gravidez, da frequência desse 

consumo e do período da gestação em que ocorreu. 



O grupo dos Distúrbios do espectro da síndrome fetal alcoólico DESFA – inclui as 

seguintes entidades síndrome fetal alcoólico parcial: SFA, anomalias congénitas 

relacionadas com o álcool (ACRA), alterações do neuro-desenvolvimento relacionadas 

com o álcool (ANDRA) e perturbação neuro-comportamental associada à exposição 

pré-natal ao álcool (PNCEPA). 

Perante confirmação de exposição pré-natal ao álcool, cada uma das entidades pode ser 

considerada na presença das seguintes alterações: 

• SFA: dismorfias faciais; atraso de crescimento e alterações do sistema nervoso 

central (SNC); 

• SFAP: dismorfias faciais e alterações do SNC, sem atraso do crescimento; 

• ACRA: apenas anomalias congénitas (presença de malformações major a nível 

cardíaco, esquelético, renal, ocular ou auditivo); 

• ANDRA: apenas perturbações do neuro-desenvolvimento. 

• ACRA, ANDRA e PNC-EPA são entidades menos específicas. 

 PNC-EPA é um diagnóstico de saúde mental recentemente proposto e introduzido no 

Manual de Diagnóstico e Estatística de Distúrbios Mentais (DSM-V) , com o objectivo 

de melhor classificar os efeitos comportamentais e de saúde mental resultantes da 

exposição ao álcool durante a vida intrauterina. 

PNC-EPA e ANDRA podem ser consideradas como entidades sobreponíveis e, por isso, 

PNC-PAE é apresentado por vários autores como um possível substituto de ANDRA. 

A cessação precoce do consumo de álcool na gravidez está associada a menos 

complicações. O consumo de álcool apenas no primeiro trimestre representa uma 

probabilidade 12 vezes superior de nascer uma criança com um DESFA, aumentando 

essa probabilidade em 65 vezes se o consumo se verificar em todos os trimestres. 

A prevenção primária, através da divulgação dos efeitos nocivos do álcool durante a 

gravidez e da necessidade de abstinência, é fundamental na redução da incidência do 

DESFA. Campanhas de divulgação de cartazes e manuais de apoio para a vigilância da 

gravidez são alguns exemplos de medidas tomadas no nosso país. 

São essenciais estratégias de prevenção educação dirigidas a toda a população, com 

maior incidência nas jovens e mulheres adultas. Deve promover-se a adopção de 



programas que apelem à consciencialização precoce da gravidez e à total abstinência de 

álcool na fase da preconcepção, gravidez e amamentação.  

É essencial investir na sensibilização das mulheres para as possíveis consequências 

deste hábito nos seus filhos e meio familiar. 

O tabaco é a principal causa evitável de complicações na gravidez tanto para a grávida 

como para o feto e RN. Parar de fumar antes da concessão ou no início da gravidez traz 

benefícios para a mulher grávida e para o feto em desenvolvimento, mesmo se a 

cessação tabágica ocorrer poucas semanas antes do parto. Contudo, nem todas as 

grávidas conseguem parar de fumar, sendo que nesses casos, o objectivo será de 

diminuir o número de cigarros fumados. Essa diminuição não elimina completamente, 

mas leva a uma redução das complicações associadas ao tabagismo. 

O tabagismo constitui, tanto a nível mundial como nacional, uma das principais causas 

de morbilidade e mortalidade evitáveis. Nos dias de hoje, ainda encontramos muitas 

mulheres fumadoras que querem engravidar ou grávidas, e que não estão conscientes 

dos malefícios de fumar. Não existem dados nacionais sobre a taxa de prevalência de 

grávidas fumadoras. No entanto, estima-se que um quarto das mulheres fumadoras, após 

engravidar, continuaram o consumo, e cerca de outro quarto deixam de fumar no 1.º 

trimestre, embora a maioria volte a fumar após o parto exposição ao fumo do tabaco e 

substâncias químicas encontradas no cigarro (principalmente o chumbo), têm um efeito 

negativo sobre o fluxo transplacentário de micronutrientes. Por sua vez, o chumbo 

encontrado em grandes quantidades no plasma e no sangue das grávidas fumadoras 

(sendo que o seu nível se correlaciona com o grau de intensidade do tabagismo), parece 

ter uma influência na mobilização de cálcio no osso, com libertação simultânea de 

chumbo depositado no osso.  

A grávida com este hábito terá maior risco de desenvolver uma gravidez ectópica, 

cancro (pulmão, mama), doenças respiratórias, doenças cerebrais e cardiovasculares, 

diabetes, tuberculose e cegueira. 

O consumo de tabaco na gravidez provoca alterações a nível da placenta e da circulação 

materno-fetal, resultando num aumento da resistência à perfusão e oxigenação do feto e 

à eliminação de metabólicos tóxicos. 



Da mesma forma, muitos dos constituintes do fumo do tabaco atravessam a barreira 

placentária, alcançando a circulação e tecidos do feto (CO, nicotina, metais 

pesados, etc.). Como exemplo, o CO inalado pela mãe parece ter um papel importante 

na produção de um quadro de hipoxia fetal, resultando em anemia funcional. Contudo, o 

feto parece apresentar maior sensibilidade do que a mãe aos efeitos tóxicos do CO. 

Consequentemente, há um risco aumentado de parto pré-termo, restrição do 

crescimento, baixo peso ao nascer, descolamento prematuro da placenta, rotura precoce 

das membranas, aborto espontâneo, anomalias congénitas (fissuras oro-faciais, 

malformações cardiovasculares, pé boto, gastrosquise) e alterações no desenvolvimento 

cerebral do feto. 

O efeito secundário mais temido é o Síndrome de abstinência neonatal que está 

directamente relacionado com a gravidade do consumo. Estas crianças terão uma maior 

probabilidade em tornar-se dependente mais tarde. Outras patologias relacionadas com 

o tabagismo são o Síndrome da Morte Súbita Infantil, doenças das vias respiratórias 

(asma, otites de repetição, infecções respiratórias de repetição, redução da função 

pulmonar) e Transtornos do comportamento na criança. 

De salientar ainda que o tabagismo reduz a produção de leite. Pensa-se que este efeito 

pode ser causado pela nicotina, que diminui a prolactina sérica, embora outros factores 

associados ao tabagismo também possam desempenhar um papel importante nessa 

situação. 

Amamentar e fumar ao mesmo tempo é considerado um factor de risco major para 

o Síndrome da Morte Súbita Infantil. Acredita-se que a nicotina seja o factor causal, ao 

reduzir o conteúdo de dopamina nos corpos carotídeos e reduzir a capacidade do bebé 

de se “auto-ressuscitar” durante os episódios de hipoxia. A nicotina presente no leite 

materno também parece reduzir a variabilidade da frequência cardíaca em lactentes 

amamentados 

Os benefícios da cessação tabágica verificam-se em qualquer altura da gravidez, embora 

sabemos que quanto mais cedo for essa cessação mais benefícios haverá para a mulher 

grávida e para o feto ou RN, pelo que, é muito relevante o papel dos profissionais de 

saúde em abordar e detectar o mais precocemente possível o tabagismo nas grávidas. 



Em cada consulta pré-natal, o profissional de saúde deve questionar a mulher grávida 

acerca do consumo de tabaco, informar e aconselhar sobre os riscos do tabagismo e da 

exposição ao fumo do tabaco, como também, estratégias para a diminuição e exposição 

desse consumo. É igualmente importante disponibilizar intervenções psicossociais para 

a cessação tabágica e envolver os elementos da família aconselhar a parar de fumar ou 

reforçar os benefícios de não fumar. 

O pré-natal é essencial para prevenção, esclarecimentos a mulher e detecção precoce de 

irregularidades, desconfortos ou patologias, tanto materna como fetais, permitindo 

desenvolvimento saudável do bebe e diminuindo os riscos da gestante.  

Em um estudo notou-se que nos pré-natais realizados por dois profissionais, médico e 

enfermeiro, houve, na maioria das vezes, um repasse maior de informações acerca das 

orientações no pré-natal, quando comparado com o acompanhamento feito somente pelo 

médico.  

Vale ressaltar, a importância dos grupos de gestante onde pode-se trocar experiências, 

efectivar a aprendizagem, esclarecer dúvidas, diminuir ansiedade com relação à 

gestação, parto e puerpério, guiada por um profissional de saúde, normalmente o 

enfermeiro, essencial para o aprendizado materno. Entretanto, a maioria das 

entrevistadas não participa de nenhum grupo.  

 

Entretanto, conclui-se que os conteúdos tratados no procedimento de educação 

comunitária para a saúde nos Centros da cidade de Nampula, ajudam aos pacientes e a a 

reflectir sobre a importância do CPN e decidir sobre suas condutas que favorecem 

complicações durante a gestação, parto e pós-parto.  

Os conteúdos descritos assumem toda a assistência à mulher no ciclo grávido puerperal 

normal e recém-nascido, com importante função de orientar a família para a saúde 

Integral da Mulher no Pré-natal, embora se pratique método clínico centrado na 

doença/consulta clínica que atende apenas aspectos biológicos, 

 não é suficiente para o exercício dessa prática profissional. 

Essas análises reforçam a minha preocupação no que diz respeito à forma 

como a Consulta de Enfermagem está sendo realizada no Pré-Natal, por entender 

que esta deve se dar por meio de uma acção dialógica, em que se constrói um 



processo educativo que transcende os determinantes biológicos estabelecidos pelo 

atendimento convencional. 

 

Atitudes das mulheres na situação de gestação e pós-parto na sequência dos 

conteúdos desenvolvidos pelas enfermeiras nas consultas pré-natais nos centros de 

saúde da cidade de Nampula 2022 

Nesta categoria se discute os comportamentos manifestados pelas participantes durante 

o pré-natal. 

Em relação ao CPN, 60 (16,1%) disseram que começaram o antes de 3 meses, 104 

(27,9%) afirmaram que começaram com 3 meses e, 209 (56%) começaram depois de 3 

meses que constituem a maioria. Relativamente ao № de consultas feitas na gestação 

corrente 278 (74,5%) que constituem a maioria fizeram 1-3 Consultas e 95 (25,5%) 

fizeram 4 ou mais consultas. Ainda, 264 (68,1%) participantes vacinaram e 119 (31,9%) 

não vacinaram, 268 (71,8%) fazem planeamento familiar e 105 (28,2%) não fazem, 105 

(28,2%), tem experiencia de fazer parto ou aborto em casa e 268 (71,8%) não tem, 292 

(78,3%), 82 (22%) consomem álcool, 13 (3,5%) são fumantes e 278 (74,5%) não tem 

vicio de fumar nem de beber. 

Quadro 2: Comportamento/atitudes das participantes durante o pré natal  

 

Conteúdo 

 
Respostas Frequência Percentagem 

Inicio de CPN 

Antes de 3 meses 60 16,1 

Com 3 meses 104 27,9 

Depois de 3 

meses 
209 56,0 

№ de consultas já fez nesta gravidez 

1-3 Consultas 278 74,5 

4 ou mais 

consultas 
95 25,5 

Vacinou 
Sim 254 68,1 

Não 119 31,9 

Faz planeamento familiar 
Sim 268 71,8 

Não 105 28,2 

Experiencia de  fezer parto ou aborto em 

casa 

Sim 105 28,2 

Não 268 71,8 

Consumiu álcool, ou outra droga no mês Sim, álcool 82 22,0 



corrente  Sim, cigarro 13 3,5 

Não 278 74,5 

 

Como se pode notar 56% das participantes afirmaram que começaram depois de 3 

meses.  Esta Actitudes/Comportamento opõe-se as normas de organização do CPN para 

evitar possíveis complicações. 

Como interpreta Gordinho (2013), os CPN bem organizados serão capazes de detectar 

qualquer problema potencial com antecedência, a ser evitado se possível e direccionar 

as mulheres para hospitais ou especialistas apropriados quando for necessário. Os CPN 

precoces e regulares podem aumentar as probabilidades de ter um bebé saudável. A 

planificação dos CPN deve levar em consideração as necessidades médicas, 

nutricionais, psicossociais e educacionais das mulheres e sua família. 

Como destaca Kuroiwa AY, et al. (2018), o número de Consultas Pré-natais durante a 

gravidez está directamente relacionado com melhores indicadores de saúde materno-

infantil e tem um efeito dose-resposta entre os cuidados e os resultados da gravidez. a 

política de CPN bem implementada, leva ao aumento da frequência de consultas pré-

natais, bem como a antecipação do momento da primeira consulta. Esses factores terão 

impacto sobre a minimização da morbilidade e mortalidade perinatal.  

O estudo de Rodrigues (2021), demonstrou a relação existente entre grávidas com 

menos consultas pré-natais e os piores resultados de gravidez como: o baixo peso a 

nascença, o parto pré termo e a morte fetal ou infantil são frequente na África Sub-

sahariana, onde factores culturais por exemplo; a percepção cultural da gravidez como 

um estado saudável, as práticas de crenças tradicionais durante a gravidez, o segredo  

em não querer divulgar a gravidez muito cedo, a obrigatoriedade de se obter a 

permissão do companheiro ou parente próximo para frequentar os cuidados pré-natais e 

o estigma de estar grávida de um estranho têm sido referidos como elementos que levam 

a ineficiência dos cuidados de saúde com maior destaque os de CPN. 

Nesses países, há um esforço considerável por parte dos governos locais, apoiados pela 

OMS, Banco Mundial no sentido de expandir os CPN. Os benefícios económicos da 

assistência pré-natal melhorada e os subsequentes resultados de nascimento também 

podem ser observados até em países de renda baixa e média quando devidamente 

enquadrados. 

 



Entretanto, olhando esse comportamento das participantes que começaram o CPN 

depois de 3 meses relacionando com o estudo de Tazi (2021), que demonstrou a relação 

existente entre grávidas com menos consultas pré-natais na África Subsahariana onde 

Moçambique se encontra conclui-se que na sociedade moçambicana, aspectos sócio 

culturais particularmente em Nampula factores culturais e étnicos, nomeadamente, 

crenças, tabus e mitos, colocam a saúde da mulher directamente em risco.  

Ainda, estudo de Teixeira (2013), acentua que factores étnicos, raça, afiliação religiosa, 

idade, entre outros e desigualdade do poder em termos de género, podem constituir um 

incentivo para formas adicionais de estigma, discriminação com implicações no acesso 

aos cuidados de saúde materno e reprodutivos, aumentando assim a vulnerabilidade das 

mulheres a morte materna. 

Para Tamayo (1998), a palavra valor está relacionada à oposição que o ser humano 

coloca entre o principal e o secundário; entre o essencial e o acidental; entre o desejável 

e o indesejável; entre o significante e o insignificante. 

Segundo Robbins (2002), geralmente, os valores influenciam nas atitudes e no 

comportamento dos indivíduos. Esta afirmação também é encontrada em Rokeach 

(1981), porém com mais ênfase: “valor é um determinante de atitudes, tanto quanto de 

comportamento”. Unindo estas afirmações ao pensamento de Felippe (2007), no qual os 

seres humanos são diferentes uns dos outros, não só em termos de capacidade para 

execução de determinadas tarefas, mas também por sua vontade de fazer as coisas, 

percebe-se a influência dos valores na vida das pessoas. 

 

A adesão tardia ao Pré-Natal constatada com a maioria das participantes deste estudo, é 

um problema de saúde pública ligada a educação da comunidade o que tem resultado 

em complicações neonatais, morbimortalidade materna e infantil em Moçambique no 

geral e em Nampula particularmente.  

Como diz Freire (2014) em relação ao conteúdo e à forma do ensino, é preciso, que as 

pessoas estejam completamente envolvidas pela cultura e pelo espaço onde actuam para 

que democraticamente o caminho da educação seja trilhado. 

 

A transmissão de conhecimentos sobre como amamentar, como fazer o PF, porque não 

consumir álcool durante a gestação, o habito de fazer parto ou aborto em casa, são 

conteúdos necessários para as mulheres no período da gestação, que de acordo com  



 

Freire (2014), necessita em primeiro lugar examinar a subjectividade humana para  

permitir a tomada de consciência que leve à transformação. Assim, é fundamental que 

os profissionais de saúde no processo de educação comunitária para a saúde sobre a 

prevenção de mortalidade materna que ocorre nas Unidades Sanitárias da cidade de 

Nampula considerem realidade da diversidade cultural das gestantes. 

 

Estudos de Konishi e Lima, (2002); Codato, Nakama e Melchior, (2008), apontam as 

deficiências em relação ao atendimento odontológico no período gestacional, atribuindo 

a baixa procura por esses serviços a crenças que decorrem da associação entre gestação 

e odontologia. Essa condição é definida por Freire (2011) como uma consciência 

mágica da realidade, que carece de um processo educativo pautado pela 

consciencialização, pois o homem é consciente, na medida em que conhece, e tende a se 

comprometer com a própria realidade (Freire, 2011). 

Por isso, o pesquisador principal, conclui que para corrigir este problema deve-se dar 

importância as acções educativas durante o pré-natal, ao acreditar que o propósito de 

educação comunitária para a saúde sobre a prevenção de mortalidade materna que 

ocorre nas Unidades Sanitárias da cidade de Nampula é a formação de hábitos, e 

atitudes/comportamentos que é o principio da criação de valores.  

De acordo com Robbins (2002) os valores representam convicções básicas, um modo 

específico de conduta que contêm um elemento de julgamento, baseado naquilo que o 

indivíduo acredita ser correcto, bom ou desejável. Os valores são importantes no estudo 

do comportamento da comunidade porque estabelecem a base para a compreensão das 

atitudes e da motivação, além de influenciarem as percepções. 

 

 



 

Conclusões  

 

 

Nesta investigação concluiu-se que a educação comunitária para a saúde sobre a 

prevenção de mortalidade materna nas Unidades Sanitárias da cidade de Nampula, 

decorre por três métodos: Aconselhamento individual/ Educação Centrado na Pessoa, 

método clínico centrado na doença/  consulta clínica   e Palestras colectivas.  

Qual é a principal estratégias de aconselhamento desenvolvida pelas ESMI no 

procedimento de educação comunitária para a saúde sobre a prevenção de mortalidade 

materna nas Unidades Sanitárias da cidade de Nampula 

Assim, conclui-se que é a principal estratégias de aconselhamento desenvolvida pelas 

ESMI no procedimento de educação comunitária para a saúde sobre a prevenção de 

mortalidade materna nas Unidades Sanitárias da cidade de Nampula é o método de 

Educação Centrada na Pessoa/método clínico centrada na pessoa, pois, a maioria das 

ESMI usam este método. É uma estratégia eficiente, pois, ajuda as ESMI a entender as 

gestantes e mães alem de se limitar apenas na doença. Esta estrategia também 

contempla as características relativas aos conteúdos das consultas, incluindo a atenção 

as orientações prestadas às mães, além da singularidade de cada paciente, com o 

acolhimento, a satisfação e a manutenção do vínculo profissional de saúde e paciente.  

Por isso, é estratégia, eficiente o mais adequado por atender diferentes necessidades 

educativas nas gestantes, com maior destaque o início precoce dos CPN, o número 

suficiente de consultas pré-natais e o seu espaçamento, o fornecimento de educação pré-

natal e intraparto, a supervisão adequada do processo de trabalho de parto, a promoção 

da amamentação pós-parto, a educação da grávida durante o acompanhamento, o 

planeamento familiar e a satisfação geral da grávida com a experiência do parto. 

Similarmente conclui-se que existem ESMI que recorrem ao Método clínico centrado na 

doença/ consulta clínica e palestras colectivas focalizando somente os aspectos 

biológicos. Apesar de ser acções de prevenção e de cuidados à saúde visando 

aconselhar, corrigir comportamento numa dimensão sociossanitária, inclusiva e 

solidária para a melhoria da qualidade de vida não atinge as metas desejadas. É 

necessário organizar a assistência materna baseada nas necessidades e circunstâncias 

psicológicas, sociais e educacionais da gestante tal como recomenda método de clínico 

Centrada na Pessoa.  



Por outro lado, conclui-se que o CPN deve constituir-se em uma oportunidade para a 

mulher se exprimir sobre as suas dúvidas e ansiedades, sobre os assuntos que afectam a 

sua vida ou a de seu bebé, bem como receber orientações necessárias em todo período 

de gestação tal como recomenda método de Educação Centrada na Pessoa/método 

clínico centrada na pessoa.  

 

Ainda concluiu-se as gestantes educadas por este método volta para casa e repetem tudo 

o que ouviram, embora existam mais mulheres analfabetas, as mulheres aprendem com 

facilidade e reagem de forma prática à informação recebida, exercendo grande 

influência sobre os hábitos de saúde das famílias, dos amigos e dos vizinhos. 

Quando a mulher é beneficiária, da Educação Centrada na Pessoa/método clínico 

centrada na pessoa, é especialmente recompensadora, encorajada e cuidar da própria 

saúde, evitar riscos durante a gravidez, fica com bebé saudável e segue práticas sadias.  

A mulher torna-se, por sua vez, educadora dos seus filhos e transmite activamente as 

informações que recebe. Atende o seu papel no seio da família, tem grande influência na 

saúde, torna-se  agente educadora permanente na comunidade. 

Conclui-se que o propósito da Educação Centrada na Pessoa/método clínico centrada na 

pessoa, é a formação de hábitos, e atitudes/comportamentos saudáveis que é o principio 

da criação de valores. Os valores representam convicções básicas, um modo específico 

de conduta que contêm um elemento de julgamento, baseado naquilo que o indivíduo 

acredita ser correcto, bom ou desejável. Os valores são importantes no estudo do 

comportamento da comunidade porque estabelecem a base para a compreensão das 

atitudes e da motivação, além de influenciarem as percepções. 

 

Ainda nesta pesquisa, concluiu-se os conteúdos desenvolvidos pelas ESMI no 

procedimento de educação comunitária para a saúde sobre a prevenção de mortalidade 

materna nas Unidades Sanitárias da cidade de Nampula são diversos nomeadamente: 

aconselhamento para aderência ao Planeamento Familiar, inicio precoce de CPN, 

vacinar junto o bebe, prevenir ITS, fazer parto e aborto no hospital, não consumir 

drogas e bebidas alcoólicas na gestação e amamentação. São conteúdos achados 

convenientes para ajudar as gestantes a reflectir sobre a importância do CPN e decidir 

sobre suas condutas que favorecem complicações durante a gestação, parto e pós-parto.  



Os conteúdos descritos assumem toda a assistência à mulher no ciclo grávido puerperal 

normal e recém-nascido, com importante função de orientar a família para a saúde 

integral da mulher no pré-natal, embora em alguns casos se pratique   método clínico 

centrado na doença/consulta clínica que atende apenas aspectos biológicos, 

 não é suficiente para o exercício dessa prática profissional.  

Relativamente as atitudes/Comportamento manifestadas pelas mulheres durante o pre-

natal na sequencia da educação comunitária para a saúde sobre a prevenção de 

mortalidade materna nas Unidades Sanitárias da cidade de Nampula, concluiu-se que 

existem gestantes que não cumprem com as recomendações.  Estas gestantes mostram 

atitudes que constituem problemas pre-natais relevantes com maior destaque a idade 

gestacional precoce e tardia, multiparidade, e espaços curtos de nascimentos. São 

problemas que contribuem para a mortalidade materna assim como inicio tardio de 

CPN, № de consultas inferiores a 3, não fazer o planeamento familiar, não vacinar junto 

o bebe, fazer parto ou aborto em casa, Consumo de álcool, ou outra droga durante a 

gravidez. 

As ESMI devem compreender os significados da gravidez tanto para a mulher quanto 

para sua família. Assim, a assistência pré-natal torna-se um momento privilegiado para 

discutir e esclarecer questões que são únicas para cada mulher e seu parceiro, 

aparecendo de forma individualizada, até mesmo para quem já teve outros filhos.  

É necessário que as ESMI estejam abertas para as mudanças sociais e cumpram de 

maneira mais ampla o seu papel de educador e promotor da saúde. As gestantes 

constituem o foco principal do processo de aprendizagem, porém informações sobre os 

diferentes aspectos vividas durante a gestação devem ser trocadas entre as 

mulheres e as ESMI. Essa possibilidade de intercâmbio de 

experiências e conhecimentos é considerada a melhor forma de promover a 

compreensão do processo de gestação tal como recomenda a Educação Centrada na 

Pessoa/método clínico centrada na pessoa. 

Por isso, uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade e humanizada é fundamental 

para a saúde materna e neonatal. A atenção à mulher na gravidez e no pós-parto deve 

incluir acções de prevenção e promoção da saúde, além de diagnóstico e tratamento 

adequado dos problemas que ocorrem neste período. 
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