
BOLETIM INFORMATIVOBOLETIM INFORMATIVO
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM

JUNTOS POR UM HOSPITAL MELHOR

Propriedade : HCM | Periodicidade : Mensal | Director Geral: Mouzinho Saíde | Editor :
Oliveira Pinoca | Designer\Foto : Bernardo Machombe | Redação : Marília Tatiana, Lúcia Paulo 
| Email : comunicacao.imagem@hcm.gov.mz | web : www.hcm.gov.mz |
FB : https:\\www.facebook.com\HospitalCentraldeMaputo | Tell (21) 320012\14

Hospital Central
    de Maputo

Edição nº 01   |  04 de Março de 2021 |  Ano IV  | HCM

Distribuição Gratuita

QUATRO ANOS QUATRO ANOS 
D E D I C A D O S D E D I C A D O S 
AOS CUIDADOS AOS CUIDADOS 
OBSTÉTRICOS OBSTÉTRICOS 
NO HCMNO HCM

‘‘A experiência que tive aqui foi muita boa em 
tanto que, posso afirmar com muito orgulho 
que, de todos os lugares que já passei este foi sem 
dúvidas, um dos melhores’’

‘‘Gostaria de poder ficar por mais tempo, mas, 
por motivos óbvios, tenho que regressar, com a 
promessa de ca um dia voltar’’

‘‘Ficarão saudades do amor das pessoas que 
aqui encontrei, desde a equipa de profissionais 
de saúde, os pacientes, amigos, enfim.”

Anuncie aqui seus produtos
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SERVIÇOS DE ESPE-
CIALIDADE DO HCM

SERVIÇO DE CIRURGIA MAXILO FACIAL:
Urgências de Estomatologia e Cirurgia 
Maxilofacial;
Estomatologia Geral e Cariologia;
Periodontia e Ortodontia;
Estomatologia Pediátrica;
Prostodontia e Endodontia;
CIRURGIA GERAL:
Endoscopias ( rectoscopias e rectosig-
moidoscopias);
CIRURGIA PLASTICA:
Extripação de Tatuagens, Carcinomas 
Cutâneos e da mama;
Reconstrução Palpebral, dos Complexos 
Lábiais e Areolomamilar ;
SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA:
Optometria e Ortoptica;
Proteses Oculares;
Cirurgia oftalmica;
CIRURGIA PEDIATRICA:
Colostomias, Piloromiotomia e Desin-
vaginação
Ressecções e Anastomoses Intestinais
Protoplastia, Herniorrafias, 

HCM JÁ PRODUZ SUAS PRÓPRIAS VISEIRAS

O Hospital Central de Maputo 
(HCM), passa a dispor de 

condições logísticas, para a 
produção de viseiras de protecção 
facial, uma medida que acredita-
se, vai aumentar a capacidade 
de resposta face a propagação 
da pandemia do novo coronavírus 
entre os profissionais de saúde. O 
feito, é graças a entrega de duas 
impressoras 3D pela Osuwela, uma 
Organização Não Governamental 
Moçambicana que se dedica à 
promoção do desenvolvimento 
através da ciência.

No acto da entrega do referido 
equipamento que teve lugar dia 
12 de Fevereiro nas instalações 
desta unidade sanitária, foram 
também apresentadas as primeiras 
100 unidades produzidas por este 
equipamento.
Intervindo no acto, António Batel, 

Director da Osuwela, fez saber que 
o apoio, resulta de um concurso 
lançado pela Fundação Calouste 
Gulbenkian, para a atribuição de 
‘kits’ de impressão 3D a instituições 
de países de língua oficial 
portuguesa, no quadro das acções 
para o combate à covid-19, sendo 
que a sorte, coube ao nosso país.

Num outro desenvolvimento, Batel 
deixou escapar que a organização 
que dirige, está desde o início do mês 
corrente, a produzir este material e, 
espera poder contribuir com 200 
unidades por mês para o HCM e, 
uma vez supridas as necessidades 
imediatas, o apoio se estenderá as 
outras unidades sanitárias.

Por seu turno, o Director Geral 
do HCM, Mouzinho Saíde que na 
ocasião louvou a iniciativa, vincou 
que a mesma, vai fazer diferença 

nas acções de combate e mitigação 
da propagação do novo coronavírus 
no seio dos profissionais de saúde, 
tendo por outro lado encorajado aos 
demais parceiros a abraçarem a 
iniciativa.

O equipamento ora entregue, 
tem capacidade para produzir 10 
unidades por dia, num espaço 
de uma hora e quarenta e cinco 
minutos, cujas viseiras, podem ser 
re-utilizadas, bastando apenas, 
higieniza-las, e substituir a película 
plástica transparente.
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EXXON MOBIL OFERECE EQUIPAMENTO DE 
PROTEÇÃO AO HCM

A gigante petrolífera e produtora 
de gás que opera em 
Moçambique, Exxon Mobil 

Corporation, fez a entrega no dia 
04/02, de um lote composto por mil 
(1.000) luvas e sete mil e quinhentas 
(7.500) máscaras cirúrgicas e N95 
ao Hospital Central de Maputo.

O equipamento entregue a esta 
unidade hospitalar e que, custou 
aos cofres da empresa, U$D 22.700 
(vinte e dois mil, setecentos dólares 
americanos), surge no âmbito das 
campanhas solidárias, levadas a 
cabo por esta empresa americana, 
o que vai ajudar a minimizar o 
impacto causado pela covid-19 no 
seio dos profissionais de saúde no 
HCM.
Falando à margem do evento, 

Fernando Pegado, em representação 
da empresa, disse ser esta, a forma 
encontrada para dar resposta aos 
vários apelos do Governo e entidades 
de saúde, para minimizar os efeitos 
provocados pela pandemia do novo 
coronavírus, principalmente no seio 
dos profissionais de saúde.

Para Mouzinho Saíde, Director 
Geral desta unidade hospitalar, 
esta doação surge em momento 
oportuno e demostra o quão todos 
estão comprometidos na luta contra 
o novo coronavírus. 
Para o dirigente, através de esforços 
coordenados, é que se podem lograr 
sucessos, na luta contra este mal, 
que no país já infectou um total de 
56.160 pessoas e fez 599 vítimas 
mortais.

A Exxon Mobil é uma das maiores 
empresas de energia de capital 
aberto do mundo e, uma das maiores 
produtoras de petróleo e gás de 
África estando actualmente baseada 
no nosso país, a liderar a construção 
e operação da futura liquefação do 
gás natural e instalações do bloco 
de águas profundas da área quatro. 
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QUATRO ANOS DEDICADOS AOS CUIDADOS 
OBSTETRÍCOS NO HCM

de sub-especialidade, ecografias 
de avaliação da anatomia 
do bebé, quer do primeiro, 
segundo e, terceiro trimestre, 
acompanhando situações de risco 
maior ao longo da gravidez e, 
quando necessário fazia também 
vigilância específica”.

Além das actividades clínicas, o 
Médico, dedicou suas energias 
ensinando e partilhando sua 
experiência e conhecimentos, 
através de formações que ajudaram 
a aprimorar as teorias e practicas 
pré-existentes no seio dos 
profissionais de saúde.
Diante do sentimento de missão 
cumprida, José Ferreira mostra-se 

Foi a primeira experiência de 
trabalho num hospital público em 
Moçambique e, quis o destino que 
fosse na maior unidade sanitária, 
localizada na capital do país.

Chama-se José Carlos Pinto 
Barreto Ferreira, Médico Obstetra 
e Geneticista, de nacionalidade 
Portuguesa, que durante quatro anos 
efectivos de trabalho, partilhou sua 
experiência com outros profissionais 
de saúde na Ginecologia e 
Obstetrícia do Hospital Central de 
Maputo (HCM).

Dr. José, como amavelmente era 
tratado no seio dos colegas, chegou 
a Maputo em setembro de 2016, na 
companhia de sua esposa, Maria 

Amélia Paiva, na altura mandatada 
pelo Governo Português para exercer 
funções de Embaixadora de Portugal 
em Moçambique.

Já no nosso país, José integrou 
uma vasta equipa de profissionais 
de saúde, tendo juntado o útil ao 
agradável, fazendo o que mais 
gosta: salvar vidas.

No exercício das suas actividades, 
o médico diz ter-se focado mais 
nas “ecografias obstétricas, um 
exame de imagem através de 
ultrassons que permite observar 
o bebé dentro do útero da mãe e, 
conhecer seu estado de saúde ao 
longo da gravidez.
“Fiz tantas ecografias obstétricas 
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melhores. Gostaria de poder fi-
car por mais tempo, mas, por 
motivos óbvios, tenho que par-
tir, com a promessa de ca um 
dia voltar. Ficarão saudades do 
amor das pessoas que aqui en-
contrei, desde a equipa de profis-
sionais de saúde, os pacientes, 
amigos, enfim.”

E na hora do adeus, o Médico dá 
nota positiva ao trabalho desen-

volvido pelos seus colegas moçam-
bicanos e afirma que o hospital está 
no caminho certo, rumo a um profis-
sionalismo de excelência.

E do nosso lado, vão os nossos pro-
fundos agradecimentos ao Dr. José 
Ferreira pela tão rica colaboração. 
Desejamos a si e família, um bom 
regresso a casa, com a esperança 
de podermos voltar a contar com 
seus préstimos muito em breve.

impressionado pela forma humilde 
como foi recebido nesta unidade 
sanitária, o que segundo ele, 
confirma o velho ditado que defende 
que o povo moçambicano é bastante 
carinhoso e acolhedor.

“A experiência que tive aqui foi 
muita boa em tanto que, posso 
afirmar com muito orgulho que, 
de todos os lugares que já pas-
sei este foi sem dúvidas, um dos 

CRESCE O SONHO DE TER UM AMBIENTE 
HOSPITALAR HUMANIZADO 

Quando o assunto é humanização, 
o que vem à tona, são os serviços 

oferecidos ao cidadão, mas, para a 
maior unidade hospitalar do país, a 

abordagem vai muito além disso e 
abrange o ambiente hospitalar.

E é pensando em lograr esse 
objectivo que, arrancou no pretérito 
dia 10 de fevereiro, o primeiro 
curso de Humanização no Ambiente 
Hospitalar, que, dentre diversos 
assuntos vai abranger o problema 
do assédio no ambiente de trabalho 
entre funcionários.

Sob a égide e, coordenação 
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do Departamento de Gestão 
de Qualidade e Humanização, 
pretende-se com a iniciativa, 
consciencializar os participantes 
e dotá-los de conhecimentos 
pertinentes e actualizados sobre as 
boas práticas e comportamento no 
local de trabalho.
Espera-se que nesta primeira fase, 
que se estenderá até ao dia 21 de 
março, sejam formados perto de 
200 funcionários divididos em gru-

pos de 20, durante as terças e quin-
tas feiras, com a duração de uma 
hora e meia por cada sessão.

Entre os participantes, contam-se 
Médicos, Técnicos de saúde, Agen-
tes de serviços e, Administrativos, 
dos diversos serviços do Hospital 
Central de Maputo, incluindo es-
tudantes do curso de Medicina e 
do Instituto Superior de Ciências de 
Saúde de Maputo (ISCISA).

O assédio moral vem ocorrendo com 
frequência nas relações de trabalho, 
instalando-se como uma violência 
psicológica silenciosa, acarretando 
danos à dignidade e integridade 
física, mental da vítima.
Embora não existam dados es-
tatísticos mapeados que ilustram 
a dimensão do problema no HCM, 
acredita-se que ela exista, chegan-
do a provocar danos psicossocial e, 
exclusão social.

MAIS EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO CHEGA 
AO HCM

O Hospital Central de Maputo 
(HCM) recebeu do Programa 
Nacional de Controlo do Cancro 

do Ministério da Saúde (MISAU), 
55 macacões impermeáveis, 100 
viseiras faciais e 13.400 luvas de 
observação.

Os bens, foram entregues no dia 
(22.02), por Cesaltina Lorenzoni, 

Chefe do Programa, que na ocasião, 
disse tratar-se de um contributo 
que visa conter a propagação da 
Covid-19 no seio dos profissionais 
de saúde nesta unidade sanitária.

Coube ao Director Geral do HCM, 
Mouzinho Saíde, receber os bens 
tendo, por via disso, enaltecido o 
gesto e, afirmado tratar-se de uma 

contribuição que irá impulsionar o 
nível de segurança no seio destes 
profissionais que muito ariscam, 
para salvar vidas.

As autoridades de saúde, têm vindo 
a mostrar-se bastante preocupados 
com o número de profissionais 
infectados pelo novo coronavírus 
nas diferentes unidades sanitárias.
Só no Hospital Central de Maputo, 
a maior unidade sanitária do 
país, foram diagnosticados 350 
profissionais com Covid-19, desde 
que a pandemia iniciou no país, 
estando a maior parte já recuperado 
da doença.

Recorde-se que as infecções pelo 
novo coronavírus no seio destes 
profissionais, agrava o défice de 
recursos humanos, uma vez que, 
durante o período de ausência 
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por conta da doença, estes ficam 
impossibilitados de exercer as 

suas actividades o que acaba 
criando outras complicações para 

os pacientes que procuram por um 
atendimento hospitalar.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS REALIZADAS 
EM 2020

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS REALIZADAS EM 2020 

Mês  Actividades Organização/ Apresentador 
Fevereiro Modernização da Prevenção do cancro do Colo do útero Dr. Philip Castle / Direcção Científica e Pedagógica 

do HCM 
Março  Curso de integração dos médicos residentes (pós-graduação) Direcção Científica e Pedagógica do HCM 
Abril Experiência no diagnóstico e tratamento do Covid-19-Hospital da China Ocidental da 

Universidade de Sichuan. 
Hospital da China  
Ocidental da Universidade de Sichuan/HCM 

Situação Geral do Covid19 na Itália, Medidas gerais a serem tomadas face ao doente 
com COVID 19 casos graves, tratamentos, experiência na sua manipulação. 

HCM/Itália… 

Formação em COVID-19 - Vídeo-conferência com Hospital Universitário Ramón y Cajal, 
IRYCIS, Madrid (Espanha) 

HCM/ Hospital Universitário Ramón y Cajal, IRYCIS, 
Madrid (Espanha) 

Maio SESSÃO CLÍNICA INTERNACIONAL de Gastroenterologia Serviços de Gastroenterologia do HCM/Apollo 
Hospital Hyderabad – Índia/ Hospital Santa Maria - 
Lisboa- Portugal 

Webinair sobre COVID- 19- HCM- Generalidades HCM 

Junho Webinair sobre COVID- 19- HCM – Covid-19 e patologia Cardiovascular. Inter-relações.  HCM 

  
Julho Actualização em COVID-19 - Vídeo-conferência com Hospital Universitário Ramón y 

Cajal, IRYCIS, Madrid (Espanha) 
HCM/ Hospital Universitário Ramón y Cajal, IRYCIS, 
Madrid (Espanha) 

Radiologia para o COVID-19 – Online com Espanha HCM, MISAU e Espanha 
XI Curso Internacional De Colposcopia, Leep e Conceitos Do Cancro Do Colo Do Útero MISAU, HCM, MD Anderson, PEPFAR 

Agosto Administrador hospitalar e os Desafios da actualidade Grupo de administradores Hospitalares do HCM 
Setembro Desafios do Cancro Infantojuvenil- Webinair MISAU, HCM, IPO Lisboa e IMIP Brasil 
Outubro  Webinair – Desafios do Cancro da Mama em Moçambique HCM 
Novembro  Webinair – Desafios do cancro da Próstata em Moçambique e seu tratamemto HCM 
Dezembro  Webinair – Desafios do Cancro e HIV/SIDA em Moçambique HCM 
 Gala do Residente 2020 HCM 

À TERRA ENTREGAMOS APENAS OS CORPOS. AS VOSSAS ALMAS PERMANECERÃO 
ETERNAMENTE VIVAS NOS NOSSOS CORAÇÕES. 

ATÉ SEMPRE HERÓIS.
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MAIS EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO CHEGA 
AO HCM

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE  QUALIDADE E 
HUMANIZAÇÃO

RELATÓRIO DAS PETIÇÕES
Fevereiro- 02º MÊS ESTATISTICO -2021
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Não consigo mexer os braços, não dobro as pernas, talvez o pescoço pudesse girar se eu estivesse in-
teressado, mas não estou; o que me preocupa são os braços que não consigo mexer. Parece que estou 
preso numa anilha ou algo assim e ainda sinto dores quando faço força. Quando abro os olhos vejo 
apenas um denso escuro. Não sinto qualquer cheiro que me ajude e a agonia deste vazio pesa-me o 
peito. O único consolo que tenho vem dos ouvidos, capto vozes, sons e choros, mas às vezes isso é ater-
rador, porque os sons se baralham precipitados com intensidades variadas, as vozes nem sempre têm 
tradução ou uma identidade, apenas uma voz é que se me revela e os choros são choros.

A voz que escuto em surdina, entoa uma canção de ninar e entre os tum-tuns e trim-trins das máquinas 
que ressoam, surge-me esse embalo bem carregado de emoções. É a voz da minha mãe! Reconheço-
a pelas típicas disritmias, um soprano muito característico. Sozinha, ela faz os coros desta melodia 
despida e eu não resisto.

É um triste refrão que sempre soou na varanda da minha infância e hoje, ecoa junto da minha amar-
gura. Não resisto.

Ela canta enquanto acaricia a minha mão, essa que também não consigo mexer. Quero falar em gesto 
de consola-la, mas não consigo; a minha própria voz sufoca-me. Quero dizer, «consigo ouvir-te, mamã!» 
Mas nenhuma palavra sai. Estou mudo enquanto minha mãe agoniza nessa melodia da dor.
Não resisto.

Compenetro-me e por uns instantes a dor se esvai e sou um adormecido bebé de colo no berço do tem-
po. Essa tranquilidade que me invade longe das dispneias e da imobilidade traz-me um sossego que 
nunca experimentei e mais uma vez não resisto. Então uma voz não tarda a dissipar a minha quietude.

- Esta haciendo un paro cardiorespiratorio. Este paciente esta muriendo!

Entendo bem a frase, mas sou surpreendido pelo grito lancinante da minha mãe. É verdade que não 
consigo me mexer, mas não me sinto a morrer. Agito-me então para pedir que ela se acalme mas 
não consigo, afinal há um tubo na minha traqueia que engole minha voz. Começo a chorar incapaz 
de ajudá-la, perco forças e já não sinto as mãos e as pernas que não conseguia mexer. Ela continua a 
chorar desesperada mas não deixa de entoar a canção. Dali ela começa a tossir e a voz vai afrouxando, 
vai secando e perdendo a existência, a canção sai da sua boca por completo e é já uma emanação das 
paredes. Onde havia canto já só há gritos, tosse e soluços, pedidos de socorro, máquinas a ressoar, 
tosse outra vez, solicitações, vozes de pessoas que reconheço e que não conheço gritando: é gasping, 
é paragem… carrinhas sendo puxadas para cá e para outro lugar, botijas arrastadas, manómetros que-
brados, sirenes e macas e é dessa vez que não resisto.

As vozes que entre esses barulhos reconheço, são vozes dos meus colegas, médicos e enfermeiros, 
que num momento dizem que estão-me perdendo sem que possam fazer mais nada por mim e noutro 
dizem que sentem pena de mim que na condição em que estou, nem saberei que minha mãe também 
morre sem oxigénio em um dos leitos por aqui. Eu não entendo, porque estou agora sossegado e já não 
me importo mais de sentir ou mexer os braços ou pernas.

Há nisto tudo, memórias que me atrapalham. Não me lembro bem se sou médico ou enfermeiro, mas 
não há problema, se eu estiver realmente morrendo, que diferença isso fará? Há neste mundo um 
lugar para enterrar somente médicos ou enfermeiros? Duvido, sei apenas do lugar ondem morrem 
médicos e enfermeiros. É este aqui. Amanhã vão ler mensagens de condolências e dirão que morri 
em combate quando nem armamento tinha. O que eu tinha? Um kevlar para calibre 38 ou 22? Pois 
é, os tiros que me vieram foram M2 Armor piercing.30, ninguém resiste. No entanto, quando isto tudo 
acabar, tornar-me-ei um guardião de um regimento destroçado.

Edmilson Mavie
In gotas de verdades em palavras soltas.

Não resisto


