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SUMÁRIO EXECUTIVO

Este estudo pretende conduzir uma pesquisa CAP (Conhecimentos, Atitudes e Práticas) sobre o tema 
global da saúde materno-infantil em três municípios da província da Huíla (Gambos, Cacula e Quipungo) 
e procura dar particular realce às comunidades San. A este propósito, importa referir que, actualmente, as 
comunidades San em Angola ascendem a cerca de 7 mil indivíduos. Trata-se de comunidades que foram 
sendo historicamente discriminadas quer no período colonial, quer no pós-independência, o que tem um 
impacto negativo no que diz respeito ao acesso a direitos e serviços públicos. O facto de não dominarem 
completamente a língua portuguesa, bem como o facto de se encontrarem em processos mais ou menos 
avançados de sedentarização e de abandono dos seus meios tradicionais de vida e subsistência têm 
conduzido estas comunidades a situações de pobreza extrema.

A abordagem ao tema global da saúde materno-infantil irá ser organizada em várias dimensões:

a. Conhecimentos, práticas e atitudes em relação à saúde, sobretudo em termos de cuidados pré e 
pós-natais;

b. Conhecimentos, práticas e atitudes em relação à nutrição, dando especial atenção às práticas de 
amamentação;

c. Conhecimentos, práticas e atitudes em relação a água e saneamento. ;
d. Conhecimentos, práticas e atitudes em relação ao registo de nascimento.

As perguntas de pesquisa foram, por seu turno, formuladas do seguinte modo:

•  Quais são os conhecimentos, atitudes e práticas, bem como de normas sociais e percepções na 
área de saúde materno-infantil?

• Quais são os canais de comunicação e as redes de influência existentes pelos quais as famílias 
com crianças menores de 5 anos têm acesso a informação sobre saúde, água e saneamento, 
nutrição e registo de nascimento?

O estudo foi realizado em colaboração entre o Governo da Província de Huíla, UNICEF Angola, a ADRA – 
Antena Huíla e a OCADEC e contou também com a colaboração do CICA (Conselho das Igrejas Cristãs de 
Angola). O estudo foi conduzido no âmbito do Programa de Convergência na Huíla . A sua preparação teve 
em conta pesquisas similares conduzidas na África Sub-sahariana, de modo a contribuir para a produção 
de análises comparadas diacrónicas e sincrónicas em diferentes contextos1. 

A linha de base global produzida por este estudo pretende apoiar a formulação e implementação de 
programas de desenvolvimento a nível da província e de estratégias de comunicação para o desenvolvimento, 
bem como permitir a avaliação do impacto dos mesmos.

O estudo utilizou um conjunto de metodologias complementares. Numa primeira fase, para a realização da 
linha de base, foi realizado um questionário nas três localidades seleccionadas. Para além do questionário, 
foram realizados grupos de discussão em duas das três localidades, onde habitavam as comunidades San.

1UNICEF. Qualitative study on barriers and supportive factos in the uptake of MNCH services in Turkana County, Kenya. Revised Report. Oct. 2014. Participatory Development Workshop. Formative study of 
Knowledge, Attitudes and Practices on child survival and development Kenya. Jan. 2012.
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Numa segunda fase e após o tratamento de dados relativos à linha de base geral, foram realizadas 
entrevistas semi-abertas e em profundidade a vários actores-chave previamente identificados nos níveis 
comunais, municipais e provincial, incluindo líderes comunitários. Simultaneamente, procedeu-se à 
extracção dos dados do inquérito referentes aos participantes da comunidade San, construindo-se uma 
segunda linha de base.

Os principais resultados da pesquisa:

1.Cuidados pré-natais: existe uma consciência generalizada nas mães sobre a importância dos 
cuidados pré-natal e do acompanhamento médico regular. Necessidade de acompanhamento médico 
regular, cuidados com a alimentação e a água e evitar trabalho pesado. Mulheres em geral: para 69% 
o principal cuidado deve ser evitar pesos, trabalho esforçado e longas distâncias. Mulheres San: 31% 
indicaram cuidados com a alimentação.

Alguns factores de cariz cultural dificultam o acesso a serviços de planeamento familiar e reforçam uma 
divisão social do trabalho não apropriada para as mulheres grávidas. Taxas de retorno das gestantes às 
Unidades de Saúde para consultas pré-natais diminuem ao longo da gestação.

2.Parto: A maioria das participantes declara preferir fazer o parto no hospital. Apesar disso, a prática 
mais corrente é o parto domiciliar. 88% das entrevistadas San declararam ter realizado o parto em casa. 
Para as demais entrevistadas, essa percentagem foi de 56%. Subsiste a falta de planeamento e preparação 
para o parto, o que está associado às dificuldades em termos de acesso às Unidades de Saúde.

3.Estratégias de preparação para o parto: Há um fraco planeamento do parto por parte das mulheres 
e das famílias. Definir o acompanhamento e economizar recursos estão entre as principais estratégias 
para as mulheres em geral e da comunidade San. Assegurar o transporte é a terceira estratégia mais 
apontada por entrevistadas de ambos os grupos. Contudo, estas estratégias são relativamente precárias. 
Para além disso, a pesquisa evidencia a diminuição da frequência das gestantes ao longo do ciclo das 
consultas pré-natais ao longo da gravidez, o que não permite reforçar o conhecimento do momento e 
das necessidades do parto. Mesmo que o parto seja planeado com alguma antecedência e que a mulher 
opte pelo parto hospitalar, terá de se deslocar à unidade sanitária e lá permanecer até ao nascimento 
da criança. A vulnerabilidade das famílias e a falta de condições para acolhimento destas mulheres nas 
unidades sanitárias. 

4. Pós-parto: A maioria das participantes (91% para as mulheres em geral e 82% para as mulheres San) 
declara recorrer a uma Unidade de Saúde para verificar a saúde do recém-nascido. Nessa ocasião, as 
principais informações que as participantes declaram receber referem-se às vacinas, ao controlo regular 
(consultas e peso) e à amamentação. Os homens não desempenham papel de relevo nestes cuidados. 

5. Reconhecimento dos sinais de perigo no recém-nascido: No cômputo geral, as mulheres 
reconhecem os principais sinais de perigo no recém-nascido. A base de dados das mulheres em geral 
mostra os seguintes resultados: o bebé não consegue mamar (26%), febre (24%), respira muito rápido 
ou dorme muito (13%). As mulheres San apontaram como principais sinais de perigo: o bebé não chora 
ou chora baixinho (65%), o bebé não consegue mamar (62%) e o cordão umbilical está infectado (42%).
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6. Percepções sobre os serviços de saúde: no inquérito, 84% das participantes declararam que os 
profissionais são competentes e simpáticos. Mas nos grupos de discussão e em conversas informais, 
as participantes relataram vários casos de discriminação e corrupção, os quais parecem afectar mais 
as comunidades San. Principais obstáculos apontados para o acesso a serviços: distância, falta de 
transporte adequado, falta de profissionais e de medicamentos. Apesar das críticas e do reconhecimento 
dos problemas, a maioria das mulheres declara aconselhar outras mulheres a recorrer a uma US.

7. Amamentação: Verifica-se a prática generalizada de amamentação para além dos seis meses (100% 
informa dar de mamar). Contudo, denota-se que a amamentação exclusiva precisa de ser promovida. 
A principal razão para deixar de amamentar é uma nova gravidez. Este resultado foi confirmado pelos 
grupos de discussão e pelos profissionais de saúde. Nestas comunidades, é comum a crença, segundo a 
qual não se deve continuar a dar de mamar ao bebé quando se está novamente grávida, pois isso causará 
doenças no bebé por nascer. Este será um dos aspectos mais relevantes a ser trabalhado por estratégias 
de Comunicação para o Desenvolvimento.

8. Nutrição (6 meses a 5 anos): A maioria das crianças é alimentada uma ou duas vezes por dia. A 
dieta é calórica, pouco diversificada e pouco proteica. A água consumida tende a não ser tratada.

9. Acesso à água: O acesso à água é, globalmente, muito problemático e a situação de seca tem 
afectado as comunidades. Têm-se verificado conflitos entre famílias e comunidades (especialmente entre 
Bantus e San) por causa do acesso à água. As principais fontes de água  são as cacimbas, os poços e os 
rios. A água não é tratada, embora as populações tenham consciência dessa necessidade.

10. Registo de nascimento: Quer os dados qualitativos, quer os dados quantitativos corroboram 
a ideia de que há um nível de conhecimento razoável sobre a importância do registo. As lacunas de 
conhecimento observados são derivados de problemas na comunicação dos e com os prestadores de 
serviços e referem-se mais a detalhes sobre os procedimentos. As principais barreiras enfrentadas dizem 
respeito à distância dos serviços do registo, ao facto de os pais não terem os documentos necessários, 
ao facto de o registo de nascimento não garantir automaticamente a respectiva cédula e, ainda, ao facto, 
de ser muito caro    embora haja isenção de pagamento de emolumentos. 

11. Papel dos homens durante a gravidez e cuidados das crianças: Ausência do homem no período 
pré e pós-natal e cuidados com a criança. Depoimentos sobre a presença de álcool nas comunidades.

12. Principais canais de informação: Para os cuidados pré-natal, tanto para os San quanto para os 
demais participantes, a principal fonte é os profissionais de saúde, seguido das mães ou avós (no caso 
dos San). No caso de doença da criança, as principais fontes de apoio são as Unidades de Saúde, seguido 
das igrejas.

13. Meios de comunicação: No caso da comunidade San, rádio (34%), sobas (25%) e igreja: (19%). 
Para os demais participantes, rádio (32%), igreja (18%) e administração municipal (12%).
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A saúde materna, neonatal e infantil traduz-se em indicadores do nível de desenvolvimento e de qualidade 
de vida de um País e de suas populações e reflectem a eficiência dos sistemas de saúde em geral. 
De acordo com Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, “apesar dos esforços significativos 
realizados para a melhoria da saúde reprodutiva, os principais indicadores apontam para uma situação 
ainda preocupante” (PDN, 2018, p.117). De acordo com o período quinquenal 2011-2015, estima-se que: 
(i) a taxa de mortalidade infantil seja de 44 mortes em cada 1.000 nados-vivos; (ii) a mortalidade pós-
infantil seja de 25 mortes em cada 1.000 nados-vivos; (iii) a taxa de mortalidade infanto-juvenil seja de 
68 mortes em cada 1.000 nados-vivos; e (iv) a mortalidade neonatal seja de 24 mortes em cada 1.000 
nados-vivos e a mortalidade pós-neonatal 20 mortes em cada 1.000 nados-vivos. Isto significa que uma 
em cada 24 crianças morre antes de celebrar o primeiro aniversário e que uma em 15 morre antes do seu 
quinto aniversário. É importante realçar que 35% de todas as mortes nos primeiros cinco anos ocorrem 
no primeiro mês de vida (INE, 2016).

 A mortalidade associada à gravidez, tem ainda, como principais causas de morte directa, a hemorragia pós-
parto, a pré-eclampsia/ eclampsia, infecções puerperais, rotura uterina e aborto inseguro e, como causas 
indirectas, a malária, a hepatite e a anemia. O estado nutricional das crianças é, também, preocupante, 
constituindo uma das principais causas de morbilidade e mortalidade infantil.

De acordo com o PDN 2018-2022, o programa de Melhoria da Saúde Materno-Infantil e Nutrição visa 
responder a estes desafios, procurando evitar a mortalidade prematura nestes grupos e garantindo a sua 
protecção e, assim, traduzir-se na melhoria dos indicadores de desenvolvimento sociodemográfico do 
País. O programa tem os seguintes objectivos para o período:

Objectivo 1: Aumentar a disponibilidade do pacote integrado de cuidados e serviços essenciais de saúde, 
de atenção integrada à saúde da mulher e do recém-nascido, nos diferentes níveis do Serviço Nacional 
de Saúde 

Objectivo 2: Melhorar a qualidade dos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planeamento 
familiar 

Objectivo 3: Eliminar o Sarampo como problema de saúde pública, segundo as orientações da Organização 
Mundial de Saúde 

Objectivo 4: Aumentar a cobertura nacional de vacinação em crianças menores de 1 ano com a Penta-3 
e mulheres grávidas com duas doses contra o tétano 

Objectivo 5: Desenvolver cuidados de saúde promocionais, preventivos e de rastreio a adolescentes e 
outras camadas da população 

Objectivo 6: Melhorar o estado nutricional das crianças menores de 5 anos com suplementos nutricionais

CONTEXTO
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De acordo com o Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde 2015 - 2016 (INE, 2016), em Angola, a 
taxa global de fecundidade é de 6,2, sendo mais elevada na área rural (8,2) do que na área urbana (5,3). 
Isto significa que, em média, as mulheres nas áreas rurais têm mais três crianças do que as mulheres nas 
áreas urbanas. Já a taxa de mortalidade de crianças de 0-59 meses é de 68/1.000 nados vivos.

No que diz respeito a alguns dos principais indicadores de maior relevância para compreender questões 
relativas à sobrevivência e ao desenvolvimento das crianças, a mesma fonte dá conta das seguintes 
situações:

 a. Apenas 31% das crianças usufruíram de cobertura vacinal completa;
 b. 32% das crianças têm anemia moderada;
 c. 38% das crianças sofrem de malnutrição crónica. 
 
Os quadros seguintes exprimem esta realidade e permitem avaliar a incidência da anemia e da desnutrição 
segundo as áreas de residência. A sua análise torna evidente a maior incidência destas situações nas 
áreas rurais, normalmente mais remotas, isoladas e sem acesso fácil a serviços de saúde.

Cobertura vacinal segundo área de residência - nacional

Nutrição e anemia segundo área de residência e sexo - nacional

Vacinação Infantil Angola Urbana Rural
% de crianças dos 12 aos 23 meses vacinadas contra as 
doenças infantis (BCG; DTP; Poliomielite; Sarampo)

30.6 39.8 16.6

% de crianças de 12 a 13 meses vacinadas contra a BCG 71.9 84.4 52.9
Fonte: Indicadores Múltiplos de Saúde 2015 - 2016 (INE, 2016). Adaptado.

Fonte: Indicadores Múltiplos de Saúde 2015 - 2016 (INE, 2016). Adaptado.

Nutrição e Anemia Angola Urbana Rural Homens Mulheres
% de crianças com menos de 5 anos com 
malnutrição geral grave

5.6 4.2 7.6 6.3 4.9

% de crianças com menos de 5 anos com 
malnutrição crónica grave

15.2 11.6 20.3 17.3 13.1

% de crianças com menos de 5 anos com 
malnutrição aguda grave

1.0 0.7 1.5 1.2 0.8

% de crianças de 6 a 59 meses com anemia 64.8 64.6 65.1 66.3 63.3

Uma dimensão que afecta directa e profundamente os níveis de sobrevivência e desenvolvimento 
das crianças, bem como a incidência das principais doenças prende-se com o acesso das famílias e 
comunidades a água potável e com o saneamento básico. A nível nacional, segundo o Censo de 2014, 
apenas 44% dos agregados familiares tem acesso a água apropriada para beber e 60% usufrui de 
saneamento. A maioria dos agregados (70%) continua a despejar os resíduos ao ar livre.
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Situação da saúde materna, neonatal e infantil na Huíla

A província da Huíla tem sido afectada severamente 
por uma seca cíclica. Várias comunidades 
enfrentam os múltiplos problemas associados 
a esta situação, desde uma maior insegurança 
alimentar, ao aumento das taxas de prevalência 
de certas doenças, à diminuição significativa 
de acesso à água. Estas situações atingem 
particularmente as comunidades rurais e os 
grupos minoritários, como é o caso dos San. A 
persistência de modos de discriminação, elevados 
índices de pobreza e falta de fontes de rendimento 
são factores agravantes. 

Segundo os dados globais do Censo de 2014, 
o acesso à água para beber situa-se entre 23% 
a 29% entre população da Huíla. Os agregados 
familiares que usam instalações sanitárias 
apropriadas variam entre 11.8% a 27%. O acesso 
à electricidade da rede está entre os 16% e os 
31.9%. 

Globalmente, a situação educacional da província da Huíla caracteriza-se por baixos níveis de instrução e 
taxas de analfabetismo elevadas, registando-se, igualmente, dificuldades ao nível da pré-escolarização, da 
transição entre ciclos e observando-se um elevado abandono escolar. Na província da Huíla, a população 
residente com 5 ou mais anos é de 1.977,247 habitantes. Deste total, 667.567 vive em áreas urbanas e 
a maioria (1.309,671) vive em áreas rurais. Do total da população urbana, 98 319 não atingiram nenhum 
nível de ensino e, deste total, 61,773 eram mulheres – quase o dobro dos homens. Da população rural, 
623,974 habitantes não completaram nenhum nível de ensino, contra os 487,785 que fizeram o ensino 
primário. 

Do total da população rural sem habilitações, a maioria (381.967) era do sexo feminino. Existe uma 
relação inversa entre o nível de escolaridade da mãe e os três indicadores de malnutrição, ou seja, quanto 
maior é o nível de escolaridade da mãe, menor é a prevalência da malnutrição nas crianças (malnutrição 
crónica, aguda e baixo peso) (INE, 2015-2016).

População com 5 ou mais anos por área de residência que nunca atingiu nenhum nível de ensino - Huíla

Fonte: Censo, 2014. Adaptado.

População com 5 ou mais anos Nenhum nível de ensino atingido
Huíla 1 977 247 722 292
H. Urbano 667 576 98 319
H. Rural 1 309 671 623 974

ANGOLA
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A rede sanitária da província é composta por 271 unidades sanitárias. Deste total, 166 prestam serviços 
de Consulta Pré-Natal (CPN), 144 dispõem de serviços de Planeamento Familiar (PF) e 96 estão dotados 
com sala de partos. O Programa de Tuberculose funciona em 20 unidades, das quais 4 são privadas. O 
quadro seguinte mostra a sua tipologia:

Rede sanitária geral

Fonte: DSP-Huíla. Adaptado.

TIPO QUANTIDADE
Hospitais Provinciais   05
Hospitais Municipais   03
Centro Materno Infantil   02
Centro de Saúde   67
Posto de Saúde 193
Total Geral 271

Considerando o relatório da DPS relativo ao III trimestre de 2017, verifica-se que as principais causas 
de morbilidade da província da Huíla foram as Doenças Respiratórias Agudas, a Malária e as Doenças 
Diarreicas Agudas. A mesma fonte permite observar um aumento de casos entre o III trimestre de 2016 
e o III trimestre de 2017, muito especialmente no que diz respeito a casos de má-nutrição, Doenças 
Respiratórias Agudas e Doenças Diarreicas Agudas. 

Olhando para os casos de má nutrição. No III trimestre de 2016, foram assinalados 2.086 casos em 
crianças com idades até aos 5 anos. No ano seguinte, e para o mesmo período, 8.029 casos foram 
registados, quase 4 vezes mais. 

Os casos de febre tifóide conheceram também um aumento de quase o dobro: de 251 casos em crianças 
até aos 5 anos em 2016 para 407 casos em 2017. Cenários semelhantes são encontrados ao nível das 
Doenças Respiratórias Agudas e das Doenças Diarreicas Agudas. A malária foi a única que apresentou uma 
diminuição de casos nas faixas etárias consideradas; no entanto, mantém-se como uma das principais 
causas de morte. Globalmente, as principais causas de morte continuam a ser a malária, a tuberculose, 
a má nutrição aguda, as Doenças Respiratórias Agudas e as Doenças Diarreicas Agudas. Por fim, ainda 
segundo a DPS, as causas de morte materna mais frequentes são as hemorragias, as eclampsias e causas 
indirectas são associadas ao HIV-SIDA, malária e hepatite C.

Situação da saúde materna, neonatal e infantil nos municípios da pesquisa

Será de interesse considerar, igualmente, algumas das características mais relevantes dos três municípios 
em escrutínio. O município dos Gambos situa-se na zona sudoeste a cerca de 150 km da capital provincial 
e tem uma população estimada em 75.988 habitantes. Nos Gambos, o estudo foi centrado na comuna do 
Chiange, habitada por cerca de 43.355 pessoas. O município é pobre em recursos hídricos superficiais 
e tem sido afectado profundamente pela estiagem. As populações têm sofrido particularmente com as 
secas e a rupturas de stocks alimentares. A rede sanitária local é composta por 17 unidades sanitárias, 
sendo de realçar a existência de um centro municipal de referência. Deste conjunto, apenas 8 unidades 
realizam consultas pré-natal. O município de Cacula localiza-se na zona noroeste da província e engloba 
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4 comunas. O estudo centrou-se na comuna de Tchiquaqueia. O universo populacional do município 
totaliza 136.977 habitantes e, em Tchiquaqueia, residem cerca de 33.366 pessoas. À semelhança dos 
Gambos, Cacula tem sofrido também com a questão da seca e é pobre em recursos hídricos. O município 
tem somente 8 unidades sanitárias. Fazendo fronteira a norte com Cacula, o município de Quipungo é 
habitado por cerca de 146.914 habitantes. Neste caso, o estudo foi realizado na comuna do Hombo. Tal 
como os seus congéneres, o município tem sido afectado pela escassez de água e pela seca, o que tem 
contribuído para o agravamento da situação social das populações.
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO E METODOLÓGICO

O enquadramento teórico deste projecto ancora-se nas abordagens desenvolvidas pela antropologia 
médica. De acordo com estas, a diversidade de sistemas de conhecimento sobre saúde obriga não só ao 
estabelecimento de formas de diálogo entre práticas locais e o sistema biomédico, como faz depender 
o desenho das intervenções de formas efectivas de compreensão sobre sistemas de conhecimentos 
e práticas endógenos e da participação das comunidades. Estas abordagens enfatizam, por isso, a 
necessidade de tradução e mediação entre sistemas de conhecimento – práticas estas que são tidas como 
factores que levam à adesão, adequação e à apropriação local de estratégias de educação para a saúde.

Estas abordagens enfatizam, igualmente, a necessidade de produzir compreensões que sejam 
contextualizadas. Daqui decorre a opção por um modelo de análise ecológico. Este modelo afigura-se 
especialmente pertinente para este tipo de estudo, pois fornece «a concrete framework to account for 
the reciprocal interaction of behavior and environment. This model describes five levels of influence on 
behavior: individual, interpersonal, organizational, community and policy» (G. Newes-Adeyi, 2000: 283-
284). O modelo ecológico será, assim, central para analisar as relações de mútua constituição entre 
contextos, conhecimentos, práticas e atitudes.

Metodologia

O estudo utilizou um conjunto de metodologias complementares.

Numa primeira fase, para a realização da linha de base, foi realizado um questionário nas três localidades, 
o qual é baseado no que foi utilizado pelo estudo «Qualitative study on barriers and supportive factors in 
the uptake of MNCH services in Turkana county, Kenya» (UNICEF, 2014), assegurando-se, assim, níveis 
relevantes de comparabilidade entre diferentes contextos sub-saharianos.

Tendo em consideração o tamanho estimado das comunidades, o tipo de povoamento, bem como a 
população-alvo dos inquéritos (mulheres que fossem mães e que tivessem filhos até aos 5 anos), foi 
convencionado que, para comunidade, seriam realizados 30 inquéritos. As mulheres foram aleatoriamente 
escolhidas por área desde que preenchessem os critérios pré-definidos. Em cada localidade foram, 
pois, preenchidos 30 questionários (com a excepção da comuna do Hombo, onde foram realizados 28), 
totalizando 88. A saturação das respostas ao inquérito e deste quando cruzado com as outras técnicas de 
pesquisa empregues (grupos de discussão, entrevistas, pesquisa documental e observação de campo) 
permite concluir pela representatividade do estudo no que se refere a conhecimentos, práticas e atitudes 
sobre saúde materno-infantil, saúde e higiene, nutrição e registo de nascimento.

Organizaram-se três equipas para realizar os inquéritos nos três municípios. As equipas foram constituídas 
pelo UNICEF, na qualidade de supervisor, um membro da ADRA – Antena Huíla e um membro do CICA – 
Conselho das Igrejas Cristãs em Angola. A consultora supervisionou a equipa que aplicou os inquéritos 
na comuna do Hombo, município do Quipungo.
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Após a realização dos inquéritos, organizou-se um encontro entre as 3 equipas para sistematizar 
colectivamente as observações e as experiências vividas em campo. A reunião foi realizada a 23 de 
Novembro de 2017.

Após a realização dos inquéritos, os mesmos foram individualmente validados pela consultora que, 
posteriormente, procedeu à categorização e codificação das respostas abertas.

Seguidamente, procedeu-se à elaboração da base de dados, cujos dados foram revistos e limpos. A análise 
quantitativa foi de carácter descritivo e a mesma foi, posteriormente, triangulada com as observações de 
campo, grupos de discussão e entrevistas a actores de relevo. Estes dois últimos instrumentos foram 
transcritos (ver anexo). Simultaneamente, foi realizada uma segunda linha de base focando especificamente 
o caso das participantes San.

Como explicado, os grupos focais foram realizados nas comunas que albergam comunidades San. 
Em Cacula, na comuna de Tchiquaqueia, aldeia da Upa, foram realizados os seguintes grupos focais:

a. Grupo de discussão de mulheres entre os 20 e os 49 anos: 9 participantes (6 San e 4 Bantu). 
Recorreu-se a tradução.

b. Grupo de discussão de mulheres com 50 ou mais anos de idade: 4 participantes San. Recorreu-se 
a tradução.

c. Grupo de discussão de mulheres entre os 13 e os 19 anos: 6 participantes (4 San e 2 Bantu). Sem 
recurso a tradução.

d. Grupo de discussão de homens com 50 ou mais anos: 4 participantes (3 San e 1 Bantu). Recorreu-
se a tradução.

e. Grupo de discussão de homens entre os 20 e os 49 anos: 6 participantes (2 San e 4 Bantu). 
Recorreu-se a tradução.

Não houve participantes para a realização do grupo focal de jovens homens dos 13 aos 19 anos.

Em Quipungo, na comuna de Hombo, aldeia de Mupembati, foram realizados vários grupos focais. É 
importante referir que, dada a resistência inicial da comunidade aquando da realização dos inquéritos, a 
equipa teve que adoptar estratégias que promovessem a adesão da comunidade e ao reconhecimento da 
legitimidade e importância do trabalho em causa. Nesse sentido, a equipa deslocou-se à aldeia acompanhada 
pelo Seculo e por um membro da OCADEC que trabalha com estas comunidades. A estratégia resultou e 
a adesão da comunidade foi bastante positiva. Foram realizados os seguintes grupos focais:

 a. Grupo Focal de mulheres entre os 20 e os 49 anos: 8 participantes San
 b. Grupo Focal de homens entre os 20 e os 49 anos: 10 participantes San
 c. Grupo Focal de homens entre os 13 e os 20 anos: 10 participantes San

Não houve participantes para a realização de grupos focais com mulheres jovens entre os 13 e os 20 anos 
e de grupos focais para pessoas com 50 ou mais anos.

Foram também realizadas várias entrevistas semi-abertas com actores detentores de responsabilidade 
institucional nas várias temáticas abordadas pelo projecto.
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Ao nível provincial, foram entrevistados o Delegado Provincial da Justiça e a Chefe do Departamento 
de Saúde Pública e Cuidados Primários. Ao nível dos 3 municípios estudados, foram entrevistados o 
responsável pela RMS ou, em alternativa, pela Unidade de Saúde local; o responsável pela RME e o 
responsável pela Conservatória, mais especificamente pelo sector do registo civil.

Durante o trabalho de campo e com o apoio da área da saúde do Governo Provincial da Huíla (Direcção 
Provincial da Saúde), foi possível recolher documentação de relevo sobre os principais indicadores de 
saúde e programas existentes durante o ano de 2017. A documentação recolhida, e apresentada em 
anexo, inclui a base de dados do GP, baseada nos relatórios das administrações municipais da província 
e das unidades de saúde, bem como os relatórios trimestrais enviados pelo GP ao Ministério da Saúde.

Os principais resultados do estudo foram apresentados e discutidos com representantes de comunidades 
no dia 15 de Junho. Os resultados foram validados pelos participantes do encontro. 
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Distribuição de inquéritos

Municípios Comunas Bairros/Aldeias Quantidade %
Gambos Sede - Chiange Kamukuio 15 17

Kapunda 15 17
Cacula Tchiquaqueia Upa 15 17

Kavissi II 15 17
Quipungo Hombo Hombo - sede 14 16

Mupembati 5 6
Sassa 9 10

No caso da comuna do Hombo, estava prevista a visita a duas aldeias, Hombo (sede) e Mupembati, sendo 
esta última habitada por uma comunidade Bantu e outra comunidade San. Durante a primeira visita a 
Mupembati, e apesar dos apelos do regedor (ele próprio San), a população San não aderiu ao inquérito e 
apenas 5 pessoas participaram no mesmo. Respeitando a decisão da comunidade e tentando garantir que 
a mesma pudesse continuar a colaborar com a equipa noutros momentos, tal como foi o caso dos grupos 
focais, bem como em futuros projectos, foi decidido realizar o remanescente dos inquéritos numa aldeia 
próxima, Sassa, pertencente à mesma comuna, e habitada por uma comunidade Bantu.

Em 30% dos inquéritos, foi necessário recorrer a tradução. No total dos inquéritos realizados, 19% foram 
respondidos por participantes das comunidades San (17 mulheres).

Dados gerais
O total de inquéritos realizados foi 88. A sua distribuição foi a seguinte:

RESULTADOS DA PESQUISA

% Participantes

19% Khoisan / San

Bantu

81%

Perfil das participantes

Como referido, todas as participantes eram mães, sendo 49% Mães de até 3 crianças. Do total das 
participantes, 78% viviam com até duas crianças com idades inferiores aos 5 anos. 46% tinham entre 20 
e 49 anos de idade. A principal ocupação destas mulheres é a lavra. 40,9% das inquiridas informou ter 
frequentado o ensino médio. Este resultado deverá, contudo, ser relativizado dado o peso das respostas 
da população urbana de Chiange. 50% das participantes viviam em união marital informal.
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Mensagem principal

1. Existe uma consciência generalizada nas mães sobre a importância dos cuidados pré-natais e do 
acompanhamento médico regular;

2. Os principais obstáculos prendem-se com o acesso às USs, a capacidade de resposta destas e os custos 
indirectos muito elevados para a população;

3.	 Outros	obstáculos	 importantes	dizem	respeito	à	dificuldade	em	ter	uma	alimentação	adequada	e	água	e	a	
factores	de	cariz	cultural,	os	quais	obstam	no	acesso	a	serviços	de	planeamento	 familiar	e	reforçam	uma	
divisão social do trabalho não apropriada para as mulheres grávidas. 

A esmagadora maioria das participantes (89%) declarou ter ido a uma unidade de saúde na última gravidez. 
No que diz respeito às participantes San, 76% afirmou ter recorrido a uma unidade de saúde durante a 
última gravidez. Tendo um posto médico, localizado na aldeia de Mupembati, todas as entrevistadas San 
aí residentes declararam ter recorrido à mesma. 

Do total das participantes que declaram ter ido a uma unidade de saúde durante a última gravidez, 39% 
informou ter ido 5 vezes ou mais, 19% entre 3 a 4 vezes e 8% 2 vezes. Tal dado parece indicar uma 
adesão relativamente significativa às consultas pré-natal. Resultados similares são encontrados ao 
nível das comunidades San. Nestas, 38% das mulheres que recorreu a uma unidade de saúde na última 
gravidez, fê-lo no 1º trimestre. 37% estava já no 2º trimestre e 21% no 3º trimestre. No entanto, será 
relevante cruzar este dado com os relatórios da Direcção Provincial da Saúde relativamente à frequência 
das gestantes nestas consultas. 

A partir dos testemunhos recolhidos, pode-se observar o seguinte:

É problema da consciência da mulher, porque muito dificilmente vão à consulta. Não vão regularmente à consulta e por 
isso …. A nossa taxa de abandono das consultas pré-natais é acima da meta: 10% para baixo. Outra situação tem a ver 
com o pacote para a consulta: ferro, cartão de vacina… o planeamento familiar é outro problema…. Há falta de trabalho 
de sensibilização para irem ao planeamento para evitar gravidez indesejada. E o problema da aderência ao parto: preferem 
o parto em casa correndo riscos e temos estado a ver como consequência algumas mortes maternas ou por causa de 
pessoas não treinadas, os nados-mortos. O problema é convencer as pessoas para ir à consulta e fazer o parto numa US e 
fazer o planeamento. O primeiro problema é o acesso das mulheres às unidades. A pessoa vem para aqui para o hospital, 
não tem transporte é distante… pode ser atendida muito tarde. Barreiras culturais: existem. Por exemplo, a enfermeira 
que vai fazer o parto é a mulher do meu marido…. Pode ser influenciada localmente, as enfermeiras gritam muito com as 
parturientes. Têm receio. 

(Responsável por uma RMS).

Por mais que se sensibilize, continua a haver uma inconstância ao nível das consultas pré-natais. É a questão da distância. 
Saímos daqui e temos que andar 25 km até encontrar um posto. Daí para Muamba são 30 km sem posto. Se não fosse a 
distância, havia mais adesão. 

(Director de Centro de Saúde).

Cuidados pré-natal
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Mensagem principal

No	inquérito,	84%	das	participantes	declaravam	que	os	profissionais	são	competentes	e	simpáticos.
Mas nos grupos focais e em conversas informais, as participantes relataram vários casos de discriminação e 
corrupção,	os	quais	tendem	a	afectar	mais	as	comunidades	San.

Principais obstáculos apontados para o acesso a serviços:
- Distância
-	 Falta	de	transporte	adequado
-	 Falta	de	profissionais
- Falta de medicamentos

Em termos de resultados gerais, das participantes que declararam ter ido a uma unidade de saúde aquando 
da última gravidez, 38% afirmaram ter ido durante o primeiro trimestre, 37% durante o segundo trimestre 
e 21% no terceiro trimestre. 

Estes resultados mostram também uma tendência global mais acentuada para recorrer à consulta pré-
natal no 2º trimestre da gravidez, registando-se a seguir uma quebra drástica. Este dado parece indicar 
que há uma tendência para as mulheres desistirem das consultas pré-natais ao longo da gravidez. Mais 
uma vez, este dado é confirmado pelos relatórios do Direcção Provincial da Saúde relativamente à 
frequência das gestantes nestas consultas. De qualquer modo, observe-se que o 3º trimestre de gravidez 
é o que apresenta números mais baixos. Tal poderá estar também relacionado com a prevalência de 
partos domiciliares. Esta questão será abordada posteriormente.
 
Das 8 participantes que informaram não ter recorrido a uma unidade de saúde durante a última gravidez, 
50% informou que não sentiu necessidade de o fazer. Para estas mulheres, o recurso a uma unidade de 
saúde prende-se mais com situações de emergência. Sendo a gravidez encarada como algo natural e 
não um estado de excepção, o acompanhamento médico tende a ser relativamente desvalorizado neste 
sentido.

Percepção sobre serviços de saúde

Perguntou-se às participantes que efectivamente recorreram a uma unidade de saúde durante a última 
gravidez, qual a opinião sobre os profissionais de saúde e sobre os próprios serviços. A tabela seguinte 
agrega os resultados:

Opinião sobre o profissionais de saúde

Fonte: Indicadores Múltiplos de Saúde 2015 - 2016 (INE, 2016). Adaptado.

Respostas Geral Quipungo - Hombo Gambos - Chiange Cacula - Tchiquaqueira

Simpáticos e competentes 74 23 29 22

Antipáticos e incompetentes 1 0 1 0

Outro 0 0 0 0

N.a. 0 0 0 0

Total 75 23 30 22
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Opinião sobre a qualidade dos serviços de saúde

Encontra-se, assim, uma apreciação positiva geral sobre os profissionais de saúde como sendo ‘simpáticos 
e competentes’ e a mesma é patente também nos três contextos comunais. 

Será importante relativizar este resultado desde já, pois testemunhos recolhidos através de grupos focais 
e diálogos informais durante o trabalho de campo revelam que a apreciação real dos profissionais não 
será assim tão positiva, muito especialmente no que diz respeito às comunidades San. Na verdade, do 
total das mulheres San que participaram no inquérito, 73% considerou que o serviço era bom.2 Contudo, 
na comuna do Hombo, aldeia de Mupembati, 60% considerou-o mau. As razões apresentadas para tal 
dividem-se entre a falta de condições do posto médico local (50%) e a falta de funcionários (50%). Já em 
Tchiquaqueia, as participantes foram unânimes em julgar o serviço de saúde como sendo bom durante a 
realização do inquérito.

De modo idêntico, quando interrogadas sobre a qualidade dos serviços prestados nas unidades de saúde, 
a maioria indica ter uma apreciação positiva, tal como se pode observar no quadro abaixo:

Respostas Geral Quipungo 
- Hombo

Gambos - 
Chiange

Cacula - 
Tchiquaqueia

Bom 64 14 27 23

Nem Bom nem Mau 4 2 2 0

Mau 10 9 1 0

Outro – especifique 0 0 0 0

N.a. 0 0 0 0

Total 78   25 30 23

2 Considerar a este respeito as notas incluídas no capítulo das conclusões.

Acha que a US tem profissionais e medicamentos suficientes?

Sim Não
Geral 36% 62%
Hombo 19% 81%
Chiange 38% 59%
Tchiquaqueia 48% 48%

Sublinhe-se novamente que esta apreciação globalmente positiva sobre os profissionais de saúde não 
exclui um forte criticismo sobre os serviços de saúde e a respectiva qualidade. A análise das questões de 
controlo permitem a desconstrução desta apreciação positiva.
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Considerem-se os seguintes testemunhos:

Há pouca qualidade de medicamento. Só passam receita e não temos dinheiro. A gente acaba por queimar o papel (da 
receita) (Grupo Focal de mulheres dos 20 aos 49 anos, Upa).

Não há qualidade. Se tiveres dinheiro, ainda te dão um bocadinho de medicamento. Mas não há dinheiro (Grupo Focal de 
mulheres de 50 ou mais anos, Upa).

Trabalham bem, mas tens que ter dinheiro. Deviam ter uma mente mais humanista. Dizem que já não há medicamento, 
mas até há… Querem que a pessoa pague. Tenho aqui receita e pediram 3000 AKZ e estou aqui assim a aguentar a malária 
(Grupo Focal de homens com 50 ou mais anos, Upa)

A atitude dos enfermeiros às vezes é má. São arrogantes. E a distância é muita. Não encontramos lá medicamento. 
Mandam comprar nas farmácias e não há dinheiro (…) Temos que ter mais medicamentos, porque muitos não conseguem 
comprar e acabam por morrer. Os enfermeiros deviam ser mais compreensivos. O paciente está nervoso e o enfermeiro 
ralha. Os enfermeiros são do Lubango e estão de má vontade. Querem voltar para casa. Desprezam. (Grupo Focal de 
homens entre os 20 e os 49 anos, Upa).

Não há qualidade no serviço. Não há medicamento. Eles só passam a receita e a criança bem doente…. Não tem como 
fazer com a receita. (Grupo Focal de mulheres entre os 20 e os 49 anos, Mupembati).

Não atendem bem (Grupo Focal de homens entre os 13 e os 20 anos, Mupembati).

Temos o problema do pessoal. Para a unidade de Mupembati temos só um técnico por exemplo. Outro constrangimento é o 
transporte em localidades de difícil acesso. Às vezes, é preciso motorizada e nós não temos isso e por isso comprometemos 
a cobertura vacinal e temos taxas de abandono da vacina altíssima. Temos tido consultas médicas de campo para levar a 
saúde às pessoas já que elas não podem vir ao hospital. Quando nós programamos, às vezes não é possível cumprir: se 
tem transporte, não tem combustível. Em 2017, fez-se menos de 60% das visitas mensais. Fizemos uma planificação de 24 
saídas e só cumprimos 10 saídas em 2017. A equipa municipal avançada vai atender o posto para lá de 10 km. A unidade 
os postos fazem até 10 km. Esse técnico tem que fazer a limpeza da unidade, as consultas, a vacinação e as visitas num 
raio de 10 k às comunidades.  Esses técnicos não têm viatura, motorizada, combustível. Para as unidades locais é pior. 
Às vezes, são forçados a pegar dinheiro do seu bolso para alugar moto e cumprir a programação. Quando não pode, não 
se faz… mais ou menos isso… ou as pessoas percorrem essas distâncias todas para procurar os serviços. Outro aspecto 
é a alimentação dos agentes comunitários que não têm qualquer subsidio. São voluntários. Mas tem de ser alimentados. 
Partem às 7h ficam o dia todo, temos que dar água, comida…  Temos 250 agentes comunitários. (RMS Quipungo).

Não vou ao hospital para me darem um papel! (RME Gambos).

A distância constitui, de facto, uma dificuldade 
importante ao nível do direito à saúde. A mesma 
tende a ser agravada por um padrão de povoamento 
disperso, pelo muito mau estado das vias 
secundárias e terciárias e pela falta de transporte 
que seja não só financeiramente sustentável, mas 
também dotado de reais condições. Refira-se que 
inúmeros povoamentos tendem a ficar isolados no 
tempo da chuva.
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Vamos a pé e demoramos duas horas. Quem não consegue andar, demora seis. Quando não dá para andar, chama-se a 
ambulância que demora uma hora a chegar (Grupo Focal de mulheres dos 20 aos 49 anos, Upa)

No hospital, buscamos saúde e evitamos a morte (Grupo Focal de mulheres dos 20 aos 49 anos, Upa)

Nós aconselhamos a irem ao hospital para correr bem. Falamos assim para as nossas filhas terem saúde e vida (Grupo 
Focal de mulheres com 50 ou mais anos, Upa).

Devem ter acompanhamento no hospital. Se o parto complicar, têm de ir para o hospital. Mas lá pedem muito dinheiro. 
Somos pacientes. As mulheres devem ir ao hospital fazer o parto. Se não dissermos isso, nós, como maridos, vamos 
sofrer as consequências (Grupo Focal de homens com 50 anos ou mais, Upa).

Apesar deste criticismo, a maioria das participantes (90%) afirma aconselhar outras mulheres a recorrerem 
a uma unidade de saúde, o que parece revelar uma consciência generalizada sobre a importância de obter 
cuidados de saúde nestas estruturas sanitárias. Cenário idêntico é encontrado ao nível das comunas.

Principais tipos de cuidados durante a gravidez

Mensagem principal

1.	 As	mulheres	inquiridas	mencionaram	vários	tipos	de	cuidados	que,	na	sua	opinião,	deveriam	ser	assegurados.
2. Estes incluem a necessidade de acompanhamento médico regular, cuidados com a alimentação e a água e evitar 

trabalho pesado.
3.	 O	facto	de	estes	tipos	de	cuidado	serem	mencionados	não	significa	que	sejam	praticados	sistematicamente.	Por	

exemplo, o acesso à água e a uma alimentação apropriada é particularmente difícil para as mulheres e famílias 
mais vulneráveis.
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Foi colocada uma outra questão aberta sobre os cuidados que a grávida necessita de ter. Os resultados 
indicam um conhecimento razoável sobre os principais cuidados a ter durante a gravidez. Saliente-se que 
a ida às consultas nas unidades de saúde foi a segunda resposta mais mencionada nos resultados gerais.

Fazer o controlo do peso, ir à consulta pré-natal. Deve-se encurtar a distância para a gestante não ir buscar água longe 
(Grupo Focal de mulheres com 50 ou mais anos, Upa).

Fazer bom tratamento, bom alimento. Fazer as consultas (Grupo focal de mulheres dos 13 aos 19 anos, Upa)

Ser bem cuidada. Evitar peso e percorrer muitas distâncias. Ir ao hospital para ter controlo. (Grupo Focal de homens entre 
os 20 e os 49 anos, Upa).

Ir à consulta, ser seguida pelo enfermeiro, evitar pesos (Grupo Focal de homens entre os 20 e os 49 anos, Mupembati).

Que frequentem o hospital. Não carregar pesos e fazer trabalho esforçado. É bom irem ao hospital para ter mais saúde. 
Aprendemos isso com os nossos pais e mais velhos (Grupo Focal de homens entre os 13 e os 20 anos, Mupembati).

Veja-se a seguinte tabela para uma melhor comparação dos resultados comunais sobre os três principais 
cuidados mencionados:

Principais cuidados a ter durante a gravidez por comuna

Principais cuidados a ter durante a gravidez– Participantes San

Comunas Evitar pesos, 
trabalho esforçado, 
longas distâncias

Ir às consultas/ Ir às 
Unidades Sanitárias

Evitar trabalho 
esforçado

Evitar longas 
distâncias

Cuidado com

a alimentação

Quipungo – 
Hombo

30% 15% 11% - -

Gambos – 
Chiange

- 17% 24% 21% -

Cacula - 
Tchiquaqueia

- 13% 4% - 75%

Resultados similares foram obtidos nas comunidades San:

Cuidado com a 
alimentação

Evitar trabalho 
esforçado

Ir às consultas Cuidado com a água

Geral 31% 15 % 15 % -
Hombo - 20 % 20 % 20 %
Tchiquaqueia 50% 12 % 20 % -
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Principais razões do local do parto

Mensagem principal

1. A maioria das participantes declara preferir fazer o parto no hospital. Apesar disso, a prática mais corrente é 
o parto domiciliar.

2.	 Subsiste	a	falta	de	planeamento	e	preparação	para	o	parto,	o	que	está	associado	às	dificuldades	em	termos	
de acesso às Uss.

É de realçar que, apesar do reconhecimento da importância em recorrer a uma unidade de saúde, a 
maior parte das mulheres declara continuar a realizar o parto em casa. Este resultado é encontrado 
também ao nível das comunas e é confirmado pelos relatórios da Direcção Provincial da Saúde, atrás 
analisados. Neste cenário, a única excepção é a comuna do Chiange, dado que as inquiridas residiam na 
sede municipal, a qual está dotada com um hospital municipal.

56%

3%

27%

14%

Local do parto Geral

Em casa própria

Em casa de familiares

No hospital

Na unidade de saúde local

Outro - especifique

Várias foram as razões apontadas que justificam a realização do parto domiciliar ou hospitalar. O quadro 
seguinte sistematiza os resultados principais:

88%

0% 6% 6% 0% 0%

Em casa própria Em casa de
familiares

No hospital Na unidade de
saúde local

Outro -
especifique

N.a.

Resultados SAN - Local do parto

Em casa 
porque foi de 
repente

Em casa 
porque a US é 
longe/ falta de 
transporte

Em casa 
porque achou 
melhor

Em casa porque 
não havia 
necessidade

Na US porque 
é mais 
apropriado/ 
seguro

Resultado geral 25% 9% 7% 7% 36%
Hombo 21% 11% 3% 21% 11%
Chiange 17% 4% 3% - 62%
Tchiquaqueia 37% 13% 17% - 33%

De modo idêntico, a maioria das mulheres San (88%) declara ter realizado o parto em casa. 6% informa 
ter feito parto hospitalar e 6% na unidade de saúde local.
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Nas comunidades San, os resultados podem ser sistematizados do seguinte modo:

Principais razões do local do parto – Participantes San

Parto domiciliar e parto hospitalar por comuna

Em casa porque a 
US é longe/ Falta 
de transporte

Em casa porque 
achou melhor

Em casa porque 
o enfermeiro não 
estava

Em casa 
porque não 
sabia o dia do 
parto

Na US porque 
é mais seguro

Geral 31% 23% 23% - -
Hombo - 20% 60% 20% -
Tchiquaqueia 37% 38% - - 13%

O quadro seguinte apresenta as taxas de parto domiliciar e hospitalar por comuna:

Quipungo - Hombo Gambos - Chiange Cacula - Tchiquaqueia
Parto domiciliar 78% 23% 67%
Parto hospitalar 4% 57% 20%

Uma das respostas mais mencionadas foi o facto de se ter feito parto domiciliar porque o mesmo foi 
repentino. Será necessário reflectir sobre esta questão em duas dimensões: por um lado, a questão do 
parto ser repentino pode chamar atenção para a falta de planeamento e seguimento das consultas pré-
natais. Por outro lado, o facto de as dores serem súbitas, aliado ao facto de muitas povoações estarem 
longe das unidades sanitárias, ao facto de o acesso por vias secundárias e tercárias ser na sua maioria 
difícil e penoso e ao facto de não haver frequentemente transporte adequado (é mais vulgar o uso da 
motorizada, pese embora os custos da deslocação), podem ajudar a compreender esta situação. Não se 
tratará, portanto, de uma recusa do parto hospitalar, mas sim de um conjunto estrutural de dificuldades. 
No caso de complicações durante o parto domiciliar, as pessoas tentam socorrer-se das unidades de 
saúde, chamando, quando possível, uma ambulância. A ambulância demora a chegar à comunidade e 
demora a levar a parturiente à unidade sanitária dado o mau estado das vias. No trajecto são comuns as 
hemorragias e os abortos. Mesmo quando ainda se consegue atender a parturiente na unidade de saúde, 
os danos causados são, por vezes, irreversíveis, causando a morte da mãe e/ou da criança.

Aqui só uma mana fez o parto no hospital (Grupo Focal de mulheres entre os 20 e os 49 anos, Upa).

Os postos periféricos fazem apenas 2 ou 3 partos por mês e devia ser mais. Fizemos 197 partos institucionais em 2017 
(RMS Quipungo).

As mulheres fazem todas as consultas. Mas, por causa da distância, preferem fazer o parto em casa; não chegam a tempo. 
A maioria preferiria fazer o parto aqui (no hospital) (Enfermeira-chefe, centro de referência municipal).

Outra questão colocada às participantes pretendia conhecer como é que a gestante e sua família se 
preparavam para o parto. Os gráficos seguintes reflectem o peso de cada uma das opções de resposta 
dadas
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Formas de preparar o parto - Geral

Os resultados gerais mostram que a principal forma de preparação para o parto é a decisão sobre a 
pessoa que deverá acompanhar a parturiente (39%), sendo este normalmente um elemento feminino 
que poderá prestar auxílio ou mesmo servir de parteira. Embora com menor peso, a segunda forma de 
preparação é ‘juntar dinheiro’. Os resultados obtidos nas comunidades San não diferem significativamente. 
Do total geral, 29% indica juntar dinheiro, 18% informa que a família decide sobre quem irá acompanhar 
a parturiente e 6% declara que organiza transporte para a US. 

Estes resultados parecem reforçar a ideia de haver uma falta de planeamento do parto, a qual será, 
certamente, agravada com a diminuição da frequência das gestantes nas consultas pré-natal ao longo 
da gravidez. Refira-se que, mesmo que o parto seja planeado com alguma antecedência e que a mulher 
opte pelo parto hospitalar, terá de se deslocar à unidade sanitária e lá permanecer até ao nascimento 
da criança, o que pode demorar. A vulnerabilidade das famílias e a falta de condições para acolhimento 
destas mulheres nas unidades sanitárias são factores a levar em conta na reflexão sobre a importância 
do planeamento do parto.

Cuidados pós-natal

Mensagem principal

1.	 A	esmagadora	maioria	das	participantes	(91%)	declaram	recorrer	a	uma	US	para	verificar	a	saúde	do	recém-
nascido.

2.	 Nessa	ocasião,	as	principais	informações	que	as	participantes	declaram	receber	referem-se	às	vacinas,	ao	
controlo	regular	(consultas	e	peso)	e	à	amamentação.

3. As mães das participantes surgem como o principal canal de apoio e informação.

A adesão das mulheres a cuidados prestados pelas unidades de saúde é, de modo similar, demonstrada 
pelas suas respostas à seguinte pergunta: «Depois do parto, foi a uma unidade de saúde para ver se a 
criança estava de boa saúde?». No cômputo geral, 91% respondeu que sim. Este resultado é encontrado 
também ao nível das comunas e ao nível das participantes San. 82% destas informa ter recorrido a uma 
unidade de saúde depois do  parto para verificar o estado de saúde da criança.
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Ida a US para verificar a saúde de recém-nascido Geral

Receberam informação sobre os cuidados a ter com a criança? Resultados gerais

Do total das mulheres que se deslocaram a uma unidade de saúde, 73% afirma ter recebido aí informação 
sobre os cuidados a ter com o recém-nascido. Já no que se refere às comunidades San, encontra-se uma 
discrepância assinalável entre as duas aldeias. No geral, 86% das participantes informou ter recebido 
informação sobre os cuidados a ter com a criança. Na comuna do Hombo, todas afirmaram o mesmo e, 
em Tchiquaqueia, apenas 22% informaram não ter recebido informação.

Em forma de questão aberta, perguntou-se às participantes quais as informações em concreto que 
receberam. A análise das respostas dadas permitiu criar várias categorias. O que se segue resulta da 
categorização das respostas dadas e refere-se aos resultados gerais:
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Principais referências de cuidados por comuna

O quadro seguinte reflecte as 3 principais referências por contexto comunal:

Vacinas Dar banho Fazer controlo 
regular e vacinas

Fazer controlo de peso e 
consultas regulares

Amamentar

Hombo 39% 13% 13% - -
Chiange 25% - 30% 10%
Tchiquaqueia 37% - - - 10%

Os dados revelam que a principal informação prende-se com a importância das vacinas e da ida regular 
às consultas para controlo. O cenário similar é encontrado ao nível das comunidades San: vacinas (36%), 
amamentação (18%) e  controlo de peso e a realização de consultas regulares (9%).

Os testemunhos recolhidos através dos grupos focais estão, em geral, de acordo com estes resultados, 
pese embora o facto de darem maior destaque à questão da amamentação:

O conselho que nos dão é que do primeiro mês até nascer se deve ir ao hospital. A criança até aos seis meses deve mamar. 
Depois pode comer muita papa. Mas deve mamar até aos dois anos. Também se pode dar de mamar até aos 3 anos. No 
hospital aconselham que a criança comece a comer aos 6 meses (Grupo Focal de mulheres entre os 20 e os 49 anos, 
Upa).

Nós dizemos que o parto deve ser no hospital e depois receber logo a vacina. E dar de mamar. Se tiver idade mais 
avançada, o bebé pode comer papa (Grupo Focal de mulheres com 50 ou mais anos, Upa).

Os enfermeiros dizem que a mamã deve ir ao hospital apanhar vacina (Grupo Focal de homens entre os 20 e os 49 anos, 
Mupembati).

Procurando medir o grau de conhecimento efectivo sobre a saúde do recém-nascido, apresentou-se às 
participantes uma lista de afirmações e pediu-se que escolhessem as 3 afirmações que considerassem 
mais importantes. Refira-se que, globalmente, a maioria das participantes reconhecia todas as informações 
como sendo verdadeiras. O gráfico seguinte dá conta dos resultados gerais.

Geral
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De modo idêntico, apresentou-se uma lista de sinais que demonstram que o recém-nascido está em 
perigo e pediu-se às participantes para escolher aqueles que considerassem ser os sinais mais relevantes. 
Mais uma vez, é de referir que a maioria das participantes reconheceu as opções apresentadas como 
representando sinais potenciais de risco de saúde.

Quais são os sinais de que o 
recém-nascido está em perigo?

No que diz respeito mais especificamente às participantes San, é de referir que as mesmas indicaram 
como principais cuidados a ter com o recém-nascido os seguintes:

•	 Cordão umbilical seco e limpo para evitar infecções – 67%
•	 Não dar banho nas primeiras 24 horas – 50%
•	 O cuidado por um profissional de saúde depois do parto – 40%
•	 Durante os primeiros 6 meses, o bebé só deve mamar – 27%

 No que concerne aos principais sinais de perigo de saúde do recém-nascido, as inquiridas San consideram 
os seguintes:

•	 O bebé não chora ou chora baixinho – 65%
•	 O bebé não consegue mamar – 62%
•	 O cordão umbilical está infectado – 42%
•	 O bebé respira rápido ou tem dificuldade em respirar – 21%

Papel dos homens

Mensagem principal

1. Fraca participação nos cuidados pré e pós-natal.
2. Resistência contra e planeamento familiar.
3. Alcoolismo.
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Durante quanto tempo deu de mamar? 
Resultados gerais

Mensagem principal

1. Verifica-se	a	prática	generalizada	de	amamentação	para	além	dos	seis	meses.
2.	 Denota-se	que	a	amamentação	exclusiva	precisa	de	ser	promovida.
3. A maioria das crianças é alimentada uma ou duas vezes por dia.
4.	 A	dieta	é	calórica,	pouco	diversificada	e	pouco	proteica.
5. A água consumida tende a não ser tratada.

No cômputo geral, os homens não participam nos cuidados pré e pós-natal, nem contribuem para os 
cuidados a ter em termos de saúde materno-infantil. Para além disso, podem constituir inclusivamente 
uma fonte de resistência à obtenção de cuidados médicos, sobretudo no que se refere ao planeamento 
familiar. Vejam-se os seguintes testemunhos:

Alguns homens vão (acompanhar), mas a maioria não se preocupa com a doença das crianças. Muitos vão beber. É preciso 
aconselhamento para esses homens. O engraçado é que você diz: ‘Estou no parto’. E ele vai beber e quando volta vê o 
bebé. No dia seguinte, em vez de ir buscar água para a mamã e o bebé, vai beber mais. Bebe muito. Mesmo que você faça 
funge, ele não come, prefere beber. Nunca vão às consultas (Grupo Focal de mulheres entre os 20 e os 49 anos, Upa).

Alguns homens sabem, mas não prestam atenção. Você que é mãe, você é que tem de cuidar. Nenhum homem acompanha 
a mulher. Preferem o copo. (Grupo Focal de mulheres com 50 ou mais anos, Upa).

Aqui temos um grupo de homens que acompanha a criança doente, mas a maioria não acompanha (Grupo Focal de 
mulheres entre os 20 e os 49 anos, Mupembati).

Nem toda a gente adere ao planeamento familiar, porque os maridos não querem (Enfermeira Chefe, Hospital Municipal)

Nutrição

O inquérito procurou conhecer as práticas de amamentação dominantes. Globalmente, a maioria das 
mulheres declara dar de mamar mais de 1 ano e que a principal razão de interrupção é uma nova gravidez. 
A nível comunal a ao nível das populações San, os resultados são bastante idênticos.

Deu de mamar aos seus filhos? 
Resultados gerais

100%

0%

Sim

Não
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Vejam-se alguns testemunhos dos grupos focais:

Quando damos conta que a criança consegue andar, pode desmamar. Damos de mamar até 1 ano. Outras dão até 2 ou 3 
anos. A criança não pode sair do seio muito cedo. Aprendemos isso com as nossas mães. Quando pedes alguma coisa 
à criança e ela vai buscar, ela já ganhou idade e então pode parar de mamar (Grupo Focal de mulheres com 50 ou mais 
anos, Upa).

Dar de mamar. Depois dos 6 meses, pode ter papa e quissangua (Grupo Focal de homens com 50 ou mais anos, Upa).

Sim, amamentamos. De 1 a 2 anos (Grupo Focal de mulheres dos 20 aos 49 anos, Mupembati).

Porque é que parou de dar de mamar? Resultados gerais

Razões para interromper a amamentação por comuna

Razões para interromper a amamentação por comuna – Participantes San

Resultados gerais Nova gravidez A criança cresceu
Hombo 67% 11%

Chiange 8% 16%
Tchiquaqueia 23% 47%

Ao nível das comunidades San, 100% das participantes informa ter dado de mamar aos filhos e 59% 
declara ter dado de mamar durante mais de um ano. Os resultados comunais reflectem este dado.

As principais razões para ter deixado de dar de mamar estão sintetizadas no quadro seguinte:

A criança cresceu Nova gravidez
Geral 59% 29%
Hombo 20% 80%
Tchiquaqueia 75% 9%
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Antigamente, paravam de dar de mamar quando estavam outra vez grávidas. Dizem que assim morre o bebé de colo. É o 
principal tabu. Podem sofrer pressão para deixar de amamentar (Director do Centro de Saúde).

Como referido, a principal razão para deixar de amamentar é uma nova gravidez. Este resultado foi 
confirmado pelos grupos focais. Nestas comunidades, é comum a crença, segundo a qual não se deve 
continuar a dar de mamar ao bebé quando se está novamente grávida, pois isso causará doenças no bebé 
por nascer. Este será um dos aspectos mais relevantes a ser trabalhado por estratégias de Comunicação 
para o desenvolvimento.

Centrando agora a atenção nas práticas alimentares directamente associadas às crianças com idades 
entre os seis meses e os 5 anos, verifica-se o seguinte:

1. A maioria das crianças é alimentada uma ou duas vezes por dia.
2. A dieta é calórica, pouco diversificada e pouco proteica.
3. A água consumida tende a não ser tratada.

Participantes que 
declaram….

Alimentar a criança 
uma vez por dia

Alimentar a criança 
duas vezes por dia

Dar água para beber 
a partir do 2º mês

Introduzir alimentos 
sólidos a partir do 
2º mês

Base Geral 29% 39% 32% 24%

Base San 29% 74% 54% 36%

A maior parte das inquiridas indica, pois, dar água para beber ao bebé pela primeira vez a partir do 
segundo mês. Nas comunidades San, 54% das inquiridas apresentou a mesma resposta. A este respeito 
será importante considerar que, em face da escassez de água que se verifica nestas comunidades e 
em face da falta de tratamento que é dada à água (esta questão será abordada posteriormente), uma 
prática comum é dar de beber quissangua. Estes dados permitem concluir que a prática de amamentação 
exclusiva não está disseminada.

De modo similar, a maioria declara introduzir alimentos sólidos apenas a partir dos 6 meses de idade, o 
que corresponde ao conselho médico. Sublinhe-se, ainda, que a maioria dá de mamar até a criança atingir 
1 ou 2 anos, pelo que a introdução de alimentos sólidos não significa o fim da amamentação. 24% do 
total geral indica introduzir alimentos sólidos no segundo mês de vida, o que vem confirmar a questão 
da amamentação não exclusiva. 

As comunidades San apresentam outro resultado: 36% indica que introduziu comida sólida pela primeira 
vez a partir do segundo mês de vida e 38% afirmou tê-lo feito a partir dos 6 meses.

Tendo em mente a importância da nutrição infantil, procurou-se conhecer melhor as práticas alimentares 
no que diz respeito às crianças até aos 5 anos de idade. Globalmente, 68% das mães afirma que alimenta 
os filhos apenas uma ou duas vezes por dia, o que é manifestamente insuficiente. Nas comunidades 
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San, a maioria das respostas (47%) indica que as crianças são alimentadas duas vezes por dia e 29% 
informa que elas comem só uma vez por dia. A situação, contribuindo para os indíces de má-nutrição 
(ver relatórios provinciais), torna-se mais problemática quando se considera que a dieta local tende a ser 
pouco proteíca (apesar de calórica) e pouco diversificada.
 
Um dos resultados mais interessantes é revelado pela análise dos grupos focais e diz respeito à 
preocupação manifestada sobre a má-nutrição infantil e ao grau de conhecimento detido pelas pessoas:

Há sinais de que uma criança não está bem alimentada. Quando está isolada, parada, faz cocó na cama, dorme muito… Há 
crianças assim na comunidade. Falta mesmo alimentação (Grupo Focal de mulheres dos 20 aos 49 anos, Mupembati).

Quando a barriga está a encher e a criança emagrece… está desnutrida (Grupo Focal de mulheres com 50 ou mais anos, 
Upa).

A água vem dos riachos e poços. Mas os que madrugam não deixam água para os outros. Se a chuva não cair, pior. (…) 
nós já falamos há muito tempo da água e a saúde depende da água. Mas nós aqui… nada… Há um conflito entre as tribos: 
se a nossa família cavar o poço, os outros vão lá dar de beber ao gado (….) Falamos tanto e ninguém nos está a ouvir 
(Grupo Focal de mulheres com 50 ou mais anos, Upa).

Temos que ter água para não sermos animais. As pessoas bebem onde os porcos e os cães bebem. E temos o problema 
da seca (Grupo Focal de mulheres entre os 20 e os 49 anos, Mupembati).

Água, higiene e saneamento

Procurar averiguar quais as práticas dominantes em termos de água, higiene e saneamento, implica 
conhecer quais as reais condições sanitárias das comunidades. Nesta óptica, perguntou-se às participantes 
a quantidade de água que o seu agregado consome diariamente, as principais fontes de obtenção da 
mesma e as respectivas distâncias. Para uma melhor apreciação, é preciso recordar que a província 
atravessa um período de seca, tal como explicado anteriormente. Durante o trabalho de campo, foram 
inclusivamente assinalados alguns conflitos entre famílias e entre Sans e Bantus por causa desta questão. 
Por exemplo:

A maioria das participantes declara que os respectivos agregados consomem entre 15 a mais de 30 litros 
de água por dia. A água consumida vem geralmente de cacimbas e furos e as fontes de água situam-se a 
menos de uma manhã a pé.

Isto implica, por exemplo, que um agregado que consuma 30 litros de água por dia terá de realizar cerca 
de 3 deslocações até à fonte de água mais próxima (10 litros por deslocação). O esforço envolvido cresce 
exponencialmente consoante a distância da fonte de água. Supondo que a mesma está a 30 minutos de 
distância, as pessoas terão de gastar cerca de 3 horas para carregar 30 litros. Saliente-se, ainda, que 
quem vai buscar água são as mulheres, mesmo grávidas, e as crianças. Esta será outra situação para a 
qual importará definir estratégias de Comunicação para o Desenvolvimento, especialmente dirigidas aos 
homens.
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(A fonte) é o rio e é distante. A água é lamacenta. Não serve para beber. Mas vamos lá, pomos no balde e fica a repousar. 
Depois bebemos (Grupo de mulheres entre os 20 e os 49 anos, Upa).

É só beber mesmo. Mas conhecemos os métodos: ferver, usar lixívia…. Mas não tem como. (Grupo Focal de homens 
com 50 ou mais anos, Upa).

(A fonte) é no riacho e na cacimba. Tem sonda, mas falta o acumulador e não tem gasóleo. Andamos a falar para ter energia 
solar. A água não tem tratamento. Está suja, mas é assim mesmo que se bebe. (Grupo Focal de mulheres entre os 20 e 
os 49 anos, Mupembati).

Não há tratamento. Por isso é que há diarreias e as doenças (Grupo Focal de homens entre os 20 e os 49 anos, 
Mupembati). 

De onde vem a água que consome? Resultados gerais

78% das participantes declara não dar nenhum tratamento à água que consome. Os resultados dos grupos 
focais indicam a existência de uma consciência generalizada sobre a necessidade de dar tratamento e 
reconhecem a dificuldade de o fazer por falta de meios:

Nas comunidades San, os resultados gerais indicam que 41% das mulheres entrevistadas gasta diariamente 
entre 15 a 20 litros de água e 29% entre 20 e 30%. Na comuna do Hombo, os dados apontam para um 
consumo de 20 a 30 litros por agregado/dia (60%). Em Tchiquaqueia,  41% das mulheres informa que os 
respectivos agregados consomem entre 15 a 20 litros por dia.

Globalmente, 53% da água consumida provém de poços e cacimbas e 41% de rios. Em Hombo, a principal 
fonte de água é o rio (60% das respostas) e em Tchiquaqueia são os poços e as cacimbas (67%).Na 
esmagadora maioria dos casos (93% das respostas), a fonte de água mais próxima situa-se a menos 
de uma manhã de distância a pé. Nenhuma das participantes compra água e a maioria não dá nenhum 
tratamento à água que consome.

O inquérito procurou conhecer também as práticas de higiene das comunidades. Assim, em forma de 
questão aberta, perguntou-se quando é que as pessoas costumam lavar as mãos.
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Com a excepção da opção ‘Antes de preparar e servir comida’, a qual reuniu 30% das respostas do 
total geral, as outras opções apresentam um peso semelhante, o que parece denotar um conhecimento 
generalizado sobre os momentos mais críticos para a lavagem das mãos, ao mesmo tempo que parece 
indicar um cuidado especial na preparação dos alimentos. Como foi evidente através dos grupos focais, 
a lavagem das mãos, quando se faz, é feita sobretudo só com água e depende «do número de refeições».

O quadro seguinte permite comparar as 3 principais opções por comuna:

Quando é que lava as mãos? Geral e Comunas

Quando é que lava as mãos? Participantes San

Antes de 
preparar e 
servir comida

Depois de 
mexer no lixo

Depois de ajudar 
a criança com as 
necessidades

Depois de fazer 
as necessidades

Antes e depois de 
cuidar da criança

Geral 30% 19% 16% - -
Hombo 36% 20% - 13% 20%
Chiange 25% 18% 20% 20% -
Tchiquaqueia 29% 21% 23% - -

Nas comunidades San, os resultados não diferem:

Antes de preparar 
e servir comida

Antes e depois de 
cuidar da criança

Depois de mexer 
no lixo

Depois de ajudar 
a criança com as 
necessidades

Hombo 40% 20% 20% -

Tchiquaqueia 29% - 29% 14%

No inquérito, a maioria das participantes informa usar sabão para lavar as mãos. A mesma tendência de 
resposta é encontrada a nível comunal, com a excepção de Tchiquaqueia. As comunidades indicam não 
usar nenhuma alternativa ao sabão. Contudo, a realização dos grupos focais permitiu verificar que o uso 
de sabão é, na realidade, pouco comum:

Nós que já calhámos com homens bêbados, lavamos mesmo só com água (Grupo Focal de mulheres dos 20 aos 49 
anos, Upa).

Lavar as mãos antes de comer. Mas sem sabão, porque não há dinheiro. Se tiveres um troco, ainda compras uma metadinha 
de 50 AKZ. O número de vezes que lavamos as mãos depende das refeições (Grupo Focal de mulheres com 50 ou mais 
anos, Upa).

É importante lavar as mãos. Se houver sabão, usa-se. É difícil arranjar sabão (Grupo Focal de mulheres entre os 20 e os 
49 anos, Mupembati).
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Que fim dá às fezes? Resultados gerais

Destino das fezes. Principais opções. Geral e comunas.

Destino das fezes. Principais opções. Participantes San.

Estes resultados são particularmente visíveis no caso dos San. A maioria das entrevistadas informa não 
usar sabão ou detergente para lavar as mãos (65%).

Foi colocada também uma questão sobre o fim dado às fezes. Os resultados mostram o seguinte cenário:

O quadro seguinte permite comparar as 3 principais opções por comuna:

Deito no lixo Enterro Deixo na latrina Deixo ao ar livre

Geral 29% 25% 20% -
Hombo 30% 34% 23% -
Chiange 12% 17% 32% -
Tchiquaqueia 42% 22% - 24%

Ao nível das comunidades San, os resultados globais indicam que 32% das participantes declara deitar 
as fezes no lixo, 28% deixa-as ao ar livre e 24% enterram as mesmas. Os resultados comunais podem ser 
observados no quadro seguinte:

Ar livre Enterrar Deitar no lixo
Hombo 40% 40% 20%
Tchiquaqueia 25% 20% 35%

Os resultados obtidos com os grupos focais permitem relativizar os dados do inquérito. Na verdade, 
durante os grupos focais, as pessoas declararam maioritariamente que a prática comum é a defecação 
ao ar livre:

É ao ar livre. Deixa assim e os cães comem (Grupo Focal de mulheres dos 20 aos 49 anos, Upa).
Ao ar livre. Mas sabemos dos perigos. Procuramos cavar (Grupo Focal de homens com 50 ou mais anos, Upa).
Ao ar livre. (Grupo Focal de mulheres dos 20 aos 49 anos, Mupembati).
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Registo de Nascimento

Mensagem principal

1.	 Quer	os	dados	qualitativos,	quer	os	dados	quantitativos	corroboram	a	ideia	de	que	há	um	nível	de	conhecimento	
razoável sobre a importância do registo.

2. As lacunas de conhecimento observados são derivados de mal entendidos na comunicação com os serviços 
e	referem-se	mais	a	detalhes	sobre	os	procedimentos,	os	quais	permanecem	bastante	burocratizados.

3. Menor grau de conhecimento sobre o registo de nascimento nas comunidades San. 
4. O nível de conhecimento sobre o processo e os documentos necessários para efectuar o registo de nascimento 

tende	a	ser	geralmente	menor	quando	comparado	com	as	comunidades	Bantu.	

No âmbito do registo de nascimento, verificou-se que apenas 44% das participantes informa serem 
detentoras do mesmo.

Comparando os resultados comunais, observa-se que apenas em Chiange, sede da vila, a maioria das 
participantes refere ter registo de nascimento. Em Tchiquaqueia, 93% declarou não ter registo e em 
Hombo 61% afirmou estar nessa situação. Verificou-se, igualmente, que os homens têm maior acesso 
ao Bilhete de Identidade do que as mulheres. De acordo com os resultados gerais, 73% das participantes 
indicaram que os respectivos companheiros tinham registo de nascimento.

O caso das comunidades San é mais grave. Globalmente, 94% das mulheres declarou não ter Bilhete de 
Identidade. Na comuna do Hombo, 80% das participantes não tinha este documento e, em Tchiquaqueia, 
nenhuma mulher era detentora do mesmo. No entanto, 50% indica que os respectivos maridos têm 
Bilhete de Identidade. 

Globalmente, 64% das participantes indica que os seus filhos possuem registo de nascimento. Este 
cenário é replicado a nível das comunas. Apesar dos resultados obtidos nas comunidades San, 76% das 
mulheres indica que os filhos têm registo de nascimento (80% de respostas afirmativas em Hombo e 
75% em Tchiquaqueia). Este resultado torna-se mais compreensível quando se leva em consideração as 
estratégias informais para obtenção do documento e a questão das cédulas falsas, a qual foi levantada 
em contexto de grupo focal.

A senhora tem Bilhete de Identidade? Resultados gerais
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Os seus filhos têm registo de nascimento? Resultados gerais

Explique porque é que os seus filhos não têm registo de nascimento? 
Resultados gerais e por comuna

As principais barreiras enfrentadas dizem, assim, respeito à distância dos serviços do registo, ao facto 
de os pais não terem os documentos necessários, ao facto de o registo de nascimento não garantir 
automaticamente a respectiva cédula e, ainda, o facto, de ser muito caro – pese embora a isenção de 
pagamento de emolumentos. Os depoimentos dos grupos focais ilustram estas questões:

Não há dinheiro para ir tratar do bilhete. (…) Os serviços trabalham mal. A cédula nunca saiu. Temos de repetir mais de 3 
vezes (Grupo Focal de mulheres entre os 20 e os 49 anos, Upa).

Não pagamos. Mas é longe…. Em Cacula ou Caluquembe (Grupo Focal de mulheres dos 13 aos 19 anos, Upa).

A maioria não tem cédula. Só alguns. Alguns têm cédula falsa (Grupo Focal de homens entre os 20 e os 49 anos, Upa).

Não há qualidade. As crianças, quando nascem, devem ter logo cédula. Às vezes, chegam brigadas, mas outras vezes 
temos que ir a Quipungo e a cédula nunca saí (Grupo Focal de homens entre os 20 e os 49 anos, Mupembati).
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Os resultados do inquérito mostraram que 99% participantes reconhecem a importância do registo de 
nascimento, o que vem a confirmar as conclusões de estudos anteriores. Das participantes San, 94% 
reconhecem a importância do registo de nascimento. Os resultados gerais indicam que as principais 
razões apontadas são o acesso à escola e o ser-se cidadão.

Razões da importância do registo de nascimento. Geral e comunas

Como é que fez o Registo de Nascimento do seu filho? Resultados gerais e por comunas 

Perguntou-se, igualmente, como é que conseguiram fazer o registo de nascimento dos seus filhos. 
A deslocação à sede municipal e as brigadas móveis foram as principais respostas.
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Principais respostas por comuna – Participantes San

Os resultados gerais indicam que 62% das mulheres informa que os seus filhos têm registo de nascimento 
via brigadas móveis. 25% pediu ajuda a amigos e familiares para tratar do documento e 13% informa que 
teve de se deslocar à sede municipal. Nas comunidades San, as brigadas são particularmente importantes:

Brigada móveis Ajuda de amigos e familiares
Hombo 100% -
Tchiquaqueia 54% 31%

Repare-se que a prática de realizar o registo na maternidade é bastante reduzida. Para além deste facto 
ser explicado pela prevalência do parto domiciliar, é preciso considerar as normas locais relativas ao 
parentesco e à atribuição de nome. Por exemplo, as mulheres Nhanhecas não podem dizer o nome do 
marido e pai da criança. As mães que fazem parto hospitalar numa unidade com serviço de registo e que 
frequentemente não são acompanhadas pelos maridos ou pais, acabam por não poder registar a criança 
por essa razão. Outra situação comum para várias comunidades é o facto de o nome da criança ser dado 
pelo pai e não pela mãe. O nome a ser dado à criança tende a não ser definido antecipadamente e estando 
a mulher sozinha na unidade de saúde, ela acaba por receber alta sem poder registar a criança. Será 
importante pensar em estratégias de Comunicação para o Desenvolvimento neste âmbito.

Uma última questão que os grupos focais permitiram identificar é que, apesar de uma muito baixa 
cobertura de registo de nascimento e documentação de identificação civil nas comunidades, a maioria 
possui cartão de eleitor. Conclui-se, assim, que o sistema de registo eleitoral é aparentemente bem mais 
eficaz do que o sistema de registo civil.

Só três mulheres têm BI. O resto tem cartão de eleitor (Grupo Focal de mulheres entre os 20 e os 49 anos, Upa).

Só o soba tem BI. (…) Mas todos têm cartão eleitoral (Grupo Focal de homens com 50 ou mais anos, Upa).

Algumas crianças têm cédula. Mas toda a gente tem cartão de eleitor (Grupo Focal de mulheres entre os 20 e os 49 anos, 
Mupembati).

Canais de informação e redes de influência

 a. Canais de informação e redes de influência sobre cuidados pré-natais

O estudo verificou que os principais canais de transmissão de informação sobre os cuidados a ter 
durante a gravidez são as mães das participantes e os profissionais de saúde das unidades sanitárias. 
Se agregarmos os resultados obtidos e que incluem as categorias de mãe, avó, tia e sogra, verifica-se a 
centralidade das mulheres e das famílias na transmissão de conhecimento. 

Ao contrário da expectativa inicial, constata-se que a rádio e as igrejas não têm um papel muito proeminente 
como canais de transmissão de conhecimento sobre esta matéria. No caso da rádio, é importante notar 
que as aldeias visitadas não dispõem de energia, sinal ou rede. No que se refere às igrejas, todas as 
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comunidades têm uma (frequentemente da IESA), mas, como se verá, o seu papel tende a ser mais o de 
apoio em situações de doença.

Resultados gerais:
 - Profissionais de saúde: 34%
 - Mães: 33%

Resultados San:
 - Profissionais de saúde: 36%
 - Mães e avós: 24%
 - Médicos tradicionais: 11%

 b) Canais de informação e redes de influência sobre principais fontes de apoio em caso de doença 
da criança

Resultados gerais:
 a. US local: 41%
 b. Igreja: 17%
 c. Farmácia informal: 16%
 d. Família: 14%

Resultados San:
 a. US local: 44%
 b. Igreja: 20%
 c. Médico tradicional/ parteira: 16%

Com alguma variação em termos da distribuição comunal das respostas, verifica-se que as mães tendem 
a recorrer mais à unidade sanitária, à igreja e ao enfermeiro ou farmácia informal. A comparação das 
respostas ao inquérito permite verificar que, apesar da igreja não ser enunciada como um canal de 
transmissão de conhecimento sobre saúde materno-infantil, ela afigura-se como uma fonte de apoio 
importante.

Ao nível das comunidades San, encontra-se outra especificidade que se prende com o papel do médico 
tradicional e/ou parteira. Quando a criança se encontra doente, a maior parte das mulheres recorre à 
unidade sanitária local (44%), 20% à igreja e 16% ao médico tradicional ou à parteira. Os resultados 
por comuna apresentam algumas diferenças. Na comuna do Hombo, a maioria (40%) recorre à igreja, à 
família (20%) e à unidade de saúde local (20%). Em Tchiquaqueia, 60% dirige-se à unidade de saúde local 
e 27% ao médico tradicional ou parteira.

 c) Canais de informação e redes de influência sobre cuidados pós-natais

Procurou-se identificar os principais canais de transmissão de informação e conhecimento sobre os 
cuidados a ter com a criança. As principais menções são as mães das participantes e as unidades de 
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saúde. Contudo, as igrejas e as escolas assumem a este nível um papel de maior preponderância. Estes 
resultados encontram-se também ao nível das comunas, das comunidades San e são confirmados pelos 
grupos focais.

Fonte de informação sobre cuidados a ter com a criança. Resultados gerais e por comuna

Quem ensinou sobre cuidados alimentares? Geral e Comunas

Quem a ensinou sobre os cuidados a ter com a criança? Geral Hombo Chiange Tchiquaqueia
Mãe 58 13 22 23
Avó 11 4 3 4
Sogra 5 3 0 2
Tia 5 0 4 1
Parteira 1 0 0 1
Marido 3 2 1 0
Médico tradicional 4 1 0 3
Professor – Escola 5 4 0 1
Pastor – Igreja 9 8 0 1
Através da rádio 2 0 0 2
Profissionais de saúde – Unidade sanitária 34 11 11 12
Activistas/mobilizadores 0 0 0 0
Outro – especifique 11 4 6 1
N.a. 0 0 0 0
Total de Respostas 148 50 47 51

Explorando as fontes de conhecimento sobre os cuidados a ter com as crianças, perguntou-se também 
às participantes sobre quem ensinou os cuidados alimentares a ter com as crianças. Mais uma vez, 
os resultados do inquérito e dos grupos focais indicam que os principais canais de comunicação são 
as mães e os profissionais de saúde. Ao nível das comunidades San, as mulheres adquirem um maior 
protagonismo como canais de informação e conhecimento. No que diz respeito aos resultados gerais, 
37% das participantes informa que aprenderam a alimentar as crianças com as suas mães, 11% com as 
sogras, 11% com as avós.
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 d) canais de informação e redes de influência sobre higiene

Procurou-se, igualmente, conhecer as principais fontes de informação sobre hábitos de higiene e, à 
semelhança de questões anteriores, as participantes identificaram as suas mães e os profissionais das 
unidades sanitárias. Novamente, as escolas e as igrejas adquirem aqui um papel de maior relevo. Os 
resultados dos grupos focais confirmam, em geral, este cenário.

Resultados gerais:
 a. Mães: 39%
 b. Profissionais de saúde: 18%
 c. Igreja e escola: 15%

Resultados San:
 a. Mães, avós e tias: 72%
 b. Escola: 10%

No caso das comunidades San, é dado particular realce ao papel das mulheres. As principais fontes de 
transmissão de conhecimento sobre hábitos de higiene são as mães (38%), as avós (17%), as tias (17%) 
e o professor (10%).

 e) canais de informação e redes de influência sobre registo de nascimento

Por seu turno, os principais canais de informação sobre o registo de nascimento são as instituições/ 
entidades locais, como os sobas, a escola, a família e os funcionários de registo. 

Quem informou a Senhora sobre os documentos que são precisos para os seus filhos 
terem o registo de nascimento? Resultados gerais

Os resultados relativos às comunidades San não fogem muito deste cenário.
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Principais respostas – Participantes San

Principais canais de informação por tema

Como é que gostaria de receber informação sobre questões de saúde? Resultados gerais

As famílias, os líderes comunitários e os professores constituem os principais agentes que apoiam e 
orientam as mulheres para a obtenção do registo de nascimento dos seus filhos:

Geral Hombo Tchiquaqueia
Famílias 48% 37% 54%
Líderes comunitários 28% 25% 31%
Professores 9% 25% -

O quadro seguinte procura sistematizar os principais canais de informação por tema abordado neste 
estudo:

Quem informa sobre cuidados com a gravidez? Mães e profissionais de saúde

Quem informa sobre cuidados com a criança? Mães e profissionais de saúde
A quem recorre em caso de doença da criança? Unidades de saúde, Igreja, farmácia informal
Quem informa sobre hábitos de higiene? Mães e profissionais de saúde
Quem informa sobre registo de nascimento? Sobas, escola, família e funcionários do registo

A última secção do inquérito teve por objectivo conhecer as preferências das comunidades em termos de 
estratégias de comunicação. A rádio (apesar de não haver sinal em parte das comunidades visitadas), a 
igreja, a administração, a escola e os sobas são os principais meios escolhidos.

Os resultados gerais revelam que os principais canais de comunicação eleitos pelas comunidades são 
a rádio (32%), a Igreja (18%), as Administrações Municipais (12%) e os sobas e a escola (11%). Estes 
resultados são confirmados pelos grupos focais.
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O quadro seguinte permite ver as escolhas principais a nível das comunas:

O quadro seguinte sistematiza as preferências dos San:

Canais de comunicação preferidos por comuna

Canais de comunicação preferidos pelas participantes San

Rádio Igreja Sobas AMs
Hombo 29% 15% 18% 16%
Chiange 30% 15% 4% 11%
Tchiquaqueia 37% 25% 14% 9%

Geral Hombo Tchiquaqueia
Sobas 25% 30% 23%
Rádio 34% 40% 33%
Igreja 19% 10% 23%
AM 13% 10% 1%

Do total geral, 38% das participantes indicam preferir receber informação em Nhanheca, 33% em 
Português e 11% em Umbundu. Refira-se também a importância dada a Umbi.

A maior parte das participantes San (47%) gostaria de recebe informação em Nhanheca. 41% afirma 
preferir a língua portuguesa. Outras línguas mencionadas incluem Kioko e as línguas tradicionalmente 
associadas aos San.
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RECOMENDAçõES

Recomendações gerais

1. Investir significativamente nos serviços de saúde, especialmente em serviços de proximidade.

2. Investir em equipas municipais multidisciplinares (saúde, educação, água e saneamento, registo) para 
visitas mensais para intervenção, formação e fiscalização nas comunidades nas respectivas áreas.

3. Adoptar modos de gestão comunitária adaptados localmente e fomentar envolvimento e participação 
no que diz respeito a parque escolar, rede sanitária e saneamento liderado pelas comunidades.

Recomendações específicas
 
1. Os serviços de proximidade são essenciais para que as taxas de adesão a cuidados médicos pré e pós-

natais sejam reforçadas. Novamente, o principal desafio não está na falta de adesão das populações e 
sim na necessidade  de oferta de serviços básicos.

2. Investir em intervenções com a participação das comunidades (por exemplo, igrejas, líderes 
comunitários e tradicionais) para superar as lacunas de informação em termos de saúde materna, 
neonatal e-infantil, sobretudo no que diz respeito à amamentação e vacinação. 

3. Investir no reforço nutricional para as comunidades mais vulneráveis.

4. O programa da merenda escolar poderá desempenhar aqui um papel importante, bem como os 
serviços e programas associados à nutrição infantil. 

5. A criação de Escolas de Campo e Campos Experimentais para reforço das práticas agrícolas poderá 
constituir uma estratégia importante em termos de segurança alimentar das comunidades.

6. Assegurar a implementação e continuação do Programa de Saneamento Liderado pela Comunidade e 
Escola.

7. Assegurar o acesso a fontes de água e formas de tratamento da mesma.

8. Reforçar o papel das brigadas móveis para efeito de registo de nascimento e realizar intervenções com 
as comunidades para garantir que as famílias tenham informações necessárias e superem barreiras 
culturais, como as que foram identificadas.

9. Realização de campanhas de educação e informação especialmente dirigidas aos homens sobre os 
direitos das mulheres e crianças.

10. Fazer uso das línguas locais e privilegiar meios de comunicação orais e de proximidade, tais como 
sessões comunitárias regulares. As igrejas e as escolas constituem a este nível actores centrais.

11. Implementação do Planeamento Familiar como estratégia para a redução das taxas de malnutrição, 
gravidez indesejada, contribuindo para a redução da mortalidade infantil.
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Anexo 1 – Inquérito CAP Huíla Novembro 2017

Este questionário destina-se a mulheres (15 – 49 anos) que sejam mães de filhos até aos 5 anos. Está 
dividido em 9 secções. 
É acompanhado por um documento de ‘Directrizes básicas’ e um ‘Formulário de Consentimento’. 

SECÇÃO 1 – Identificação do agregado

Identificação do agregado

1. Número do inquérito

2. Município:
3. Comuna:
4. Regedoria:

5. Agregado n.º:

6. Entrevistador:

7. Supervisor:
Assinatura:

8. Data:
9. Início e fim:

10. Khoisan
1. Sim 1. Não

11. Tradutor:

2 . Sim 2. Não

ANEXOS
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SECÇÃO 2 – Perfil da participante e caracterização familiar

Perfil da participante e caracterização familiar

1. Quantos tem?

1. 15 – 19
2. 20 – 24
3. 25 – 29
4. 30 – 34
5. 35 – 39
6. 40 – 44
7. 45 – 49
8. N.a.

2.Qual o seu nível de educação 
formal?

1. Nenhum
2. 1 – 4ª classe

3. 5 – 6ª classe

4. Secundário
5. Outro – especifique
6. N.a.

3.Qual é a sua ocupação principal?

1. Agricultura/lavra
2. Gado
3. Venda ambulante
4. Cantina/loja
5. Estudante
6. Outro – especifique
7. N.a.

4. Qual o seu estado civil?

1.    Solteiro
2.    Casado
3.    União
4.    Separada
5.    Divorciada
6.    Viúva
7.    N.a.

5. Quantos filhos tem?

1. Até 3 
2. 4 - 6 
3. 7 - 10 
4. Mais de 10 
5. N.a.

6. Quantos filhos com menos de 5 
anos vivem consigo? 

1. Até 2
2. 3 - 5 
3. Mais de 5 

4. N.a.
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Cuidado pré-natal: conhecimentos, práticas e atitudes

1. Na sua última gravidez, foi alguma vez a uma 
unidade de saúde? 

1. Sim 2. Não

2. Na sua última gravidez, quantas vezes foi a 
uma unidade de saúde para ter cuidados pré-
natais? 

1.   Nunca

2.   1 vez

3.   2 vezes
4.   3 – 4 vezes

5.   5 vezes ou mais

1.   N.a.

3. De quantos meses estava grávida quando foi a 
uma unidade de saúde para ter cuidados pré-
natais? 

1.  1º trimestre

2.  2º trimestre

3.  3º trimestre

4.  N.a.

4. Porque é que não foi a uma unidade de saúde 
na sua última gravidez?

(assinale as duas opções principais)

1.   Porque fica muito longe

2.  Não senti necessidade/Não foi 
preciso

3.   Não tinha dinheiro
4.   Outro – especifique

5.   N.a.

5. O que é que achou dos profissionais de saúde?

1.  Simpáticos e competentes

2.   Antipáticos e incompetentes

3.   Outro - especifique

4.   N.a.

6. O que é que achou do serviço na unidade de 
saúde?

1.   Bom  

2.   Nem bom/ nem mau 

3.   Mau

4.   Outro - especificar

5.   N.a.

SECÇÃO 3 – Cuidado pré-natal: conhecimentos, práticas e atitudes
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Cuidado pré-natal: conhecimentos, práticas e atitudes

7. Porque é que achou o serviço mau?

8. Aconselharia a outras mulheres da comunidade 
irem à unidade de saúde? 

1. Sim 2. Não

9. Se não, porquê?

10. Que cuidados especiais é preciso ter com a 
grávida?

11. Quem é que a ensinou os cuidados que as 
mulheres grávidas devem ter? (assinale as 
duas opções principais)

1.     Mãe 
2.    Avó
3.    Sogra
4.    Tia
5.    Parteira
6.    Marido
7.    Médico tradicional
8.    Professor - Escola
9.    Pastor - Igreja

10.  Através da rádio

11. Profissionais de saúde – 
Unidade sanitária 

12.  Outro - especifique
13.  N.a.
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Parto e cuidado pós-natal: Conhecimentos, atitudes e práticas

1. Na última vez que esteve grávida, onde fez 
o parto?

1. Em casa própria

2. Em casa de familiares

3. No hospital

4. Na unidade de saúde local

5. Outro - especifique

6. N.a.

2. Porque é que fez o parto aí?

3. Quando esteve grávida da última vez, o que 
é que a senhora e sua família fizeram para 
preparar o parto? (assinale as duas opções 
principais)

1. Juntaram dinheiro 

2. Arranjaram transporte para ir para a 
unidade de saúde 

3. Decidiram sobre quem iria acompanhar a 
mulher durante o parto 

4. Outro - especifique

5. N.a.

4. Se deu à luz numa unidade sanitária quando 
esteve grávida pela última vez, o que é que 
achou da experiência?

1. Boa e segura  

2. Nem boa/ nem má

3. Má

Outro - especifique

N.a

5. Porque é que diz isso?
6. Aconselharia a outras mulheres da 

comunidade fazer o parto numa unidade de 
saúde? 

1.  Sim 2.  Não

7. Depois do parto, foi a uma unidade de 
saúde para ver se a criança estava de boa 
saúde? 

1.  Sim 2.  Não

8. Porque é que não foi?

9. Se foi, recebeu alguma informação sobre 
cuidados a ter com o bebé? 

1.  Sim 2.  Não

SECÇÃO 4 – Parto e cuidado pós-natal: Conhecimentos, atitudes e práticas
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Parto e cuidado pós-natal: Conhecimentos, atitudes e práticas
10. Se sim, que informações recebeu? 

11. Quem a ensinou sobre os cuidados 
a a ter com a criança? (assinale as 
duas opções principais)

1. Mãe

2. Avó 

3. Sogra

4. Tia

5. Parteira

6. Marido

7. Médico tradicional

8. Professor - Escola

9. Pastor - Igreja

10. Através da rádio

11. Profissionais de saúde – Unidade sanitária 

12. Activistas/mobilizadores

13. Outro - especifique

14. N.a.

12. Quais as afirmações que considera 
serem verdadeiras?

(assinale as duas opções principais)

 

1. O cordão umbilical deve ser limpo e seco para prevenir 
infecção

2. O cuidado depois do parto por um professional é 
importante para a saúde da mãe e do bebé

3. Não se deve dar banho ao bebé nas primeiras 24 horas 
4. O recém-nascido deve estar em contacto com o corpo da 

mãe e estar ao colo muitas vezes 
5. O bebé deve mamar na primeira hora depois do parto 
6. Durante os primeiros seis meses, o bebé só deve mamar 

13. Quais são os sinais que o recém-
nascido está em perigo? 

(assinale as duas opções principais)

1. Convulsões

2. Cordão umbilical infectado 
3. Não consegue mamar 

4. Dorme muito

5. Está muito quieto ou inconsciente

6. Não chora ou chora muito baixinho

7. Respira muito rápido ou tem dificuldade em respirar 

8. Tem um abcesso ou mais de 10 pústulas (furúnculos, 
pús, borbulhas)

9. Febre
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Amamentação e nutrição: Conhecimentos, atitudes e práticas

1. Quem a ensinou a alimentar a criança? 
(assinale as duas opções principais)

1. Mãe 
2. Avó
3. Sogra
4. Tia
5. Parteira
6. Marido
7. Médico tradicional
8. Professor - Escola

9. Pastor - Igreja

10. Através da rádio
11. Profissionais de saúde – Unidade sanitária 
12. Outro - especifique
13. Activistas/mobilizadores
14. N.a.

2. Deu de mamar aos seus filhos? 15.  Sim 2.   Não

3. Se não, diga porquê.

4. Durante quanto tempo deu de mamar?

1. Menos de 6 meses
2. Até 6 meses
3. 6 meses – 1 ano
4. Mais de um ano
5. N.a.

5. Porque é que parou de dar de mamar?

6. Depois do parto, quando é que deu água para 
beber ao bebé pela primeira vez? 

7.Depois do parto, quando é que deu leite de 
vaca/cabra a beber pela primeira vez? 

8.Quando é que deu comida sólida ao bebé pela 
primeira vez? 

9.Quantas vezes por dia é que a sua criança até 
aos 5 anos come?

1. 1 vez
2. 2 vezes
3. 3 vezes

4. 4 vezes ou mais

5. Outro - especifique

10. Quais são os principais alimentos que dá ao 
seu filho para comer? 

SECÇÃO 5 – Amamentação e nutrição: Conhecimentos, atitudes e práticas
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Amamentação e nutrição: Conhecimentos, atitudes e práticas

11. Quando o seu filho está doente, costuma 
retirar algum alimento? 

1. Sim 2. Não

12. Se sim, qual?

13. Se sim, porquê?

14. Quando o seu filho está doente, procura a 
ajuda de quem? (assinale as duas opções 
principais)

1. Família
2. Médico tradicional/Parteira

3. Igreja

4. Unidade sanitária local
5. Enfermeiro/ Farmácia 

informal
6. Outro - especifique
7. N.a.

SECÇÃO 6 - WASH: conhecimentos, atitudes e práticas

WASH: conhecimentos, atitudes e práticas

1. Qual é a quantidade média de água que usa 
todos os dias na sua casa para lavar, beber e 
cozinhar? (mostre bidon de 5 lt como exemplo)

1. Menos de 5 lts
2. 5 – 10 lts
3. 10 – 15 lts
4. 15 – 20 lts
5. 20 – 30 lts
6. Mais de 30 lts
7. N.a.

2. De onde vem a água que consome? (assinale as 
duas opções principais)

1. Rede pública

2. Chuva

3. Rio
4. Poço, cacimba
5. Furo/chafariz
6. Cantina
7. Outro - especificar
8. N.a.

3. Quanto tempo demora a ir a pé até à fonte de 
água mais próxima? 

1. Menos de uma manhã
2. Uma manhã
3. Mais do que uma manhã
4. N.a.

4. Costuma comprar água?
1. Sim 2. Não
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5. Dá algum tratamento à água para beber?
1. Sim 2. Não

6. Se sim, o que faz? (assinale as duas opções 
principais)

1. Ferve
2. Filtra
3. Trata com lixívia/ detergente
4. Outro - especifique
5. N.a.

7. Quando é que lava as mãos? (assinale as duas 
opções principais)

1. Antes e depois de cuidar da criança 
2. Depois de ajudar a criança a fazer as 

necessidades 

3. Depois de fazer as necessidades 

4. Antes de preparar e servir comida 
5. Depois de mexer no lixo 

6. Outro - especifique

7. N.a.

8. Usa sabão ou detergente para lavar as mãos?
1. Sim 2. Não

9. Usa alguma alternativa ao sabão (cinza)?
1. Sim 2. Não

10. Quem a ensinou sobre hábitos de higiene? 
(assinale as duas opções principais)

1. Mãe 
2. Avó
3. Sogra
4. Tia
5. Outras mulheres
6. Marido
7. Médico tradicional
8. Professor - Escola
9. Pastor – Igreja
10. Profissionais de saúde – 

Unidade sanitária 
11. Através da rádio
12. Activistas/mobilizadores
13. Outro - especifique
14. N.a.

11. Que fim dá às fezes? (assinale as duas opções 
principais)

1. Ficam na latrina
2. Enterro
3. Deito no lixo

4. Deixo ao ar livre

5. Outro - especificar
6. N.a.
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SECÇÃO 7 – Serviços de saúde: conhecimentos, atitudes e práticas 

Serviços de saúde: conhecimentos, atitudes e práticas

1. Se já foi a uma unidade de saúde, a qual foi? 

1.  Posto médico

2.  Centro de saúde

3.  Hospital

4.  Outro - especificar

5.  N.a

2. Acha que foi bem tratada? 

1.  Sim, muito bem

2.  Nem bem/nem mal

3.   Não, muito mal

4.  N.a.

3. Quanto tempo leva a ir a pé até à unidade 
sanitária mais próxima?

1.  Menos de uma manhã

2.  Uma manhã

3.  Mais do que uma manhã 

4. Acha que a unidade sanitária tem profissionais 
suficientes?

1.  Sim 2.  Não 3. N.a.

5. Acha que a unidade sanitária tem medicamentos 
suficientes?

1.  Sim 2. Não 3. N.a.

6. Se nunca foi a uma unidade de saúde, explique 
o porquê. 
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SECÇÃO 8 – Registo de nascimento: conhecimentos, atitudes e práticas 

Registo de nascimento: conhecimentos, atitudes e práticas

1. A senhora tem Bilhete de Identidade?
1.  Sim 2.  Não

2. O seu marido Bilhete de Identidade? 
1.  Sim 2.  Não

3. Os seus filhos têm registo de nascimento 
(cédula/boletim)?

1.  Sim 2.  Não

4. Que documentos é que são precisos para ter 
registo de nascimento (cédula/boletim) no seu 
caso?

5. Quem informou a senhora sobre os documentos 
que são precisos para os seus filhos terem o 
registo de nascimento (cédula/boletim)?

6. Explique porque é que os seus filhos não têm 
registo de nascimento? (assinale as duas 
opções principais)

1. O registo fica muito longe
2. O registo é muito caro
3. O registo demora muito tempo
4. O registo é muito complicado

5. Nem o pai nem a mãe têm documento

6. Outro - especifique

7. N.a

7. Acha que o registo de nascimento é importante?
1.Sim 2.Não

8. Porquê?

9. Como é que fez o registo de nascimento do seu 
filho?

(assinale as duas opções principais)

1. Através de brigadas móveis

2. Tive de ir à sede

3. Pedi ajuda a amigos e parentes 

4. Fiz no posto de registo da maternidade

5. Outro - especifique

6. N.a.
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Registo de nascimento: conhecimentos, atitudes e práticas

10. O que é que achou dos serviços de registo de 
nascimento?

1.  Bons

2.  Nem bons/nem maus

3.  Maus

4.  N.a.

11. Quem a orientou para registar os seus filhos? 
(assinale as duas opções principais)

1.  A família

2.  Médico tradicional/Parteira

3.  Professor – Escola

4.  Pastor- Igreja
5.  Profissionais de saúde – unidade 

sanitária
6.  Através da rádio

7.  Líder comunitário/ Soba

8.  Outros – especifique

9.  N.a.

Comunicação: conhecimentos, atitudes e práticas

1. Como é que gostaria de receber informação sobre 
questões de saúde? (assinale as duas opções 
principais)

1. Através da rádio
2. Através do teatro
3. Através da escola
4. Através da igreja
5. Através de cartazes e folhetos

6. Através de jornais

7. Através dos sobas

8. Através da administração

9. Outro - especifique

10. N.a.

2. Em que língua gostaria de receber essa informação? 
1. Em português
2. Na língua local - especifique

 
OUTROS

Comentários e recomendações da participante:

Observações da equipa:

SECÇÃO 9 – Comunicação: conhecimentos, atitudes e práticas
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