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“Os efeitos reportados por este imunizante, estão dentro do 
normal do conjunto reportado por qualquer medicamento e o 
objectivo fundamental da vacina é reduzir a ocorrência grave 
da doença, coisa que esta cumpre em cem por cento”. Armindo 
Tiago, Ministro da Saúde. pag: 03
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TUMOR GIGANTE RETIRADO COM SUCESSO 
DO PESCOÇO DE UM PACIENTE

O procedimento cirúrgico, foi 
conduzido por uma vasta equipe 
multidisciplinar de profissionais de 
saúde, composto por Cirurgiões da 
cabeça e pescoço, Anestesistas, 
Enfermeiros, Otorrinolaringologista, 
tendo durado cerca de duas horas e 
meia.

Segundo informação clínica do 
paciente, trata-se de um indivíduo 
do sexo masculino, nacionalidade 
moçambicana, 33 anos de idade, 
residente na província de Maputo. 
Os primeiros sintomas surgiram 
com uma simples comichão na zona 
anterior do pescoço, acompanhado 
por inchaço e dor intensa, que 
evoluíram, criando total desconforto 
ao paciente.

O inchaço foi aumentando 
progressivamente e de forma 
agressiva, chegando a afectar a 
estética aparência e autoestima, 
facto que custou ao paciente, a 
perda do emprego e discriminação, 
por parte de algumas pessoas 
próximas.

Desesperado perante tal quadro 
desolador, optou por procurar ajuda 
na unidade sanitária mais próxima.
Dada a complexidade do tumor, 
o paciente foi transferido para o 
Hospital Central de Maputo onde uma 
equipa de profissionais de saúde 
o recebeu e colocou em práctica, 
todos os conhecimentos que a 
ciência médica lhes proporciona.
Pedro Machava, Médico 

Otorrinolaringologista é quem 
comandou a equipa de trabalho 
e, explica que, depois de vários 
estudos, conclui-se tratar-se de 
uma “Neurofibromatose”, doença 
genética caracterizada por uma 
anomalia neuro ectodérmica 
e por manifestações clínicas 
de envolvimento sistêmico e 
progressivo, que acometem 
principalmente a pele, o sistema 
nervoso, ossos, olhos e, outros 
órgãos, podendo apresentar grande 
diversidade de manifestações.

Para o sucesso da operação, Machava 
sublinha que, foi necessário aliviar 
o peso que comprimia e obstruía 
as estruturas áreas superiores, 
laringe e a traqueia, o que permitiu 
proporcionar uma qualidade de vida 

Um tumor com características incomuns, pesando 1Kg e 550 

gramas, com 18Cm de comprimento, 22.5Cm de largura e dois anos 

de evolução, foi removido com sucesso, do pescoço de um paciente, no 

passado dia (08/03), no Hospital Central de Maputo (HCM).
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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, 

QUATROCENTOS MILHÕES DE VACINAS DA 
JOHNSON & JOHNSON PODERÃO CHEGAR 
BREVEMENTE EM ÁFRICA

melhor, ao paciente. 
No entanto e por tratar-se de doença 
genética, o mesmo continuará em 
seguimento, podendo receber alta a 

qualquer momento, caso a evolução 
clínica continue satisfatória.
 A neurofibromatose é causada 
por alterações genéticas em 

alguns genes, especialmente no 
cromossoma 17 e 22, sendo que, os 
sintomas variam de acordo com o 
tipo de alteração envolvida.

Um comunicado (29/03) 
emitido pelo Banco Africano 

de Exportações e Importações 
(Afreximbank) e citado pela Agência 
Lusa, dá conta que a União Africana, 
vai comprar à farmacêutica Johnson 
& Johnson, 400 milhões de vacinas 
contra a Covid-19.

“Todos os países membros da União 
Africana vão ter acesso a 200 milhões 
de doses da vacina da Johnson & 
Johnson contra a Covid-19, com o 
potencial de poderem encomendar 
mais 180 milhões adicionais, 
através de um acordo assinado a 

28 de março no âmbito do Fundo 
Africano de Aquisição de Vacinas”, 
lê-se no comunicado que avança 
ainda que, “a maioria será produzida 
no gigantesco laboratório da África 
do Sul operado pela Aspen Pharma 
e as vacinas serão disponibilizadas 
aos países africanos através da 
Plataforma Africana de Fornecimento 
de Equipamentos Médicos num 
período de 18 meses”.

A transação foi possível através do 
fundo de 2 mil milhões de dólares 
(1,7 mil milhões de euros) aprovado 
pelo Afreximbank, que agiu como 

intermediário financeiro em toda a 
operação, diz o banco, agradecendo 
“o apoio da Comissão Económica 
das Nações Unidas para África e do 
Fundo Internacional de Emergência 
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VACINAÇÃO EM MARCHA: SAÚDE DISSIPA 
DÚVIDAS SOBRE ASTRAZENECA 

das Nações Unidas para as Crianças 
(UNICEF)”.

No comunicado, o banco multilateral 
vocacionado para os investimentos 
salienta ainda que esta é a vacina 
preferida pela maioria dos países 
africanos e aponta que o pagamento 
pode ser feito em dinheiro ou 
usando as plataformas financeiras 
do próprio Afreximbank.

“A aquisição directa das vacinas 
pelos estados africanos através 
da iniciativa AVATT (Grupo de 
Trabalho para a Aquisição de 
Vacinas em África) faz parte do 

objectivo continental de atingir um 
mínimo de 60% de imunização da 
população africana para eliminar a 
Covid-19, uma meta que está em 
linha com outras regiões, como a 
Europa e os Estados Unidos”, lê-se 
no comunicado, que lembra ainda 
que “a comunidade internacional 
de doadores comprometeu-se a 
fornecer 27% das vacinas através 
da iniciativa Covax e Gavi, enquanto 
África terá de adquirir o resto”.

Para o Director do Centro Africano 
de Prevenção e Controlo de Doenças 
(Africa CDC), John Nkengasong, 
“esta transação permite que África 

cumpra quase 50% do objectivo de 
vacinar 750 milhões de africanos, 
sendo que, a grande vantagem da 
vacina é ser de toma única, o que 
a torna fácil de distribuir de forma 
rápida e eficaz, salvando vidas”.

Moçambique, que também é 
membro da União Africana regista, 
desde o início da pandemia, 769 
vítimas mortais e 67.292 infectados 
com o novo coronavírus SARS-
CoV-2, sendo que, o processo de 
vacinação já arrancou a escala 
nacional, esperando-se que sejam 
vacinados dezassete milhões de 
pessoas, até 2022.

Numa altura em que muito se fala 
sobre o imunizante, conhecido 

também por “vacina da Oxford”, 
desenvolvida por uma equipe da 
Universidade da Oxford e pela 

empresa farmacêutica britânico-
sueca AstraZeneca, o Ministro da 
Saúde, Armindo Tiago garantiu esta 
segunda feira (29), que a vacina é 
segura e, será administrada no país.

O governante, reagia a algumas 
questões colocadas por jornalistas 
presentes no acto do arranque do 
processo de administração da II dose 
da vacina VeroCell (SARS-CoV-2 
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Vaccine) Inactivada, destinada aos 
profissionais de saúde, e outros do 
primeiro grupo   prioritário definido 
no Plano Nacional de Vacinação 
contra a Covid-19.

“Os efeitos reportados por este 

imunizante, estão dentro do 

normal do conjunto reportado por 

qualquer medicamento e o objectivo 

fundamental da vacina é reduzir a 

ocorrência grave da doença, coisa 

que esta vacina cumpre em cem por 

cento”. Explicou o ministro.

Tal como aconteceu no acto do 
lançamento da campanha nacional 
de vacinação contra a Covid-19, 
Armindo Tiago por sinal, o primeiro 
moçambicana a tomar a vacina em 
solo pátrio, dirigiu-se ao Hospital 
Central de Maputo (HCM) onde mais 
uma vez, deu exemplo, deixando-

se vacinar com a VeroCell (SARS-
CoV-2 Vaccine).

Segundo estudos, esta vacina, que 
neste momento está a ser inoculada 
aos profissionais de saúde e outros 
grupos de risco, tem, uma eficácia 
de 79.3% contra doença sintomática 
e 100% contra doença moderada a 
grave.

Ainda na sua abordagem com os 
órgãos de comunicação social, o 
titular da pasta da saúde, anunciou 
a chegada, até final de Maio, de mais 
1.7 milhão de doses de vacinas, 
doadas no âmbito da iniciativa 
COVAX, quantidade essa, que vem 
reforçar as 384 mil anteriormente 
oferecidas e que, se juntam as 200 
mil (VeroCell) da China e 100 mil 
(Covishild) doados pela India.

A administração da segunda dose 
da vacina contra o novo coronavírus, 
arrancou ontem, (29) à escala 
nacional, numa altura em que, o 
país regista cumulativamente, 769 
vítimas mortais e 67.292 infectados, 
esperando-se que sejam abrangidas 
pelo processo, dezassete milhões de 
pessoas, até 2022
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LANÇADA EM MAPUTO OBRA LITERÁRIA 
SOBRE COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS

Comunicação de más notícias, 
é a mais recente obra literária 

de Natália Zaqueu Schmauch, 
Psicóloga Clínica, afecta ao Hospital 
Central de Maputo onde através 
dela, a autora busca proporcionar o 
bem-estar do profissional de saúde, 
doente e seu familiar.

O livro, de 68 páginas e lançado 
no dia 25 de Janeiro na capital 
do país, é composto por várias 
temáticas com destaque para, a 
comunicação do diagnóstico ou 
doença grave incurável, habilidades 
eficazes de comunicação, boas 
formas de comunicar más 
noticias e, competências básicas 
do profissional de saúde na 
comunicação com o doente e seus 
familiares.
Segundo a autora, estes 

conteúdos, visam reforçar as 
relações interpessoais entre os 
profissionais de saúde, assegurar 
um atendimento adequado, 
qualificado, humanizado, optando 
sempre por uso de linguagem clara 
e apropriada, na abordagem com o 
paciente e, todos elementos chaves 
na prestação de cuidados de saúde, 
sem olhar aspetos étnicos, origem 
ou seu estado social.

Natália entende ser esta, uma obra 
de extrema importância, pois, vai 
apoiar emocionalmente a equipa 
de profissionais de saúde no que 
diz respeito a partilha de más 
notícias sobre o diagnóstico, mau 
prognóstico e ou desaparecimento 
físico de um doente.

Segundo a psicóloga, a comunicação 

de más notícias é uma prática 
que deve estar sempre presente 
no quotidiano dos profissionais de 
saúde, uma vez que a doença é 
natural e tem um impacto negativo 
tanto na vida do paciente assim 
como de seus familiares.

Para a autora, é importante que 
o profissional de saúde não só se 
preocupe em querer saber se deve 
ou não partilhar informações com 
o paciente e seu acompanhante, 
como também, deve preocupar-se 
em saber como e quando informar, 
principalmente quando se trata de 
revelar diagnósticos de doenças 
graves ou morte pois, isto altera 
drástica e emocionalmente o estado 
psicológico de quem recebe a 
notícia.
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A obra é prefaciada por Mouzinho 
Saide, Director Geral do HCM que 
refere ser esta de grande utilidade 
para os vários segmentos de 
profissionais de saúde que no dia 
a dia lidam com a difícil tarefa de 
saber comunicar as más noticias 
com delicadeza, humanismo e 
responsabilidade.

O livro, disponível em formato 
de bolso e de aquisição gratuita, 

dispensa apenas 15 minutos de 
leitura. Nele, a autora aborda as seis 
etapas do “protocolo spikes” que 
devem ser observadas na partilha 
de más noticias nomeadamente, i) 
como preparar o encontro; ii) o que o 
paciente e os familiares sabem; iii) 
partilha de informações adicionais, 
iv) a informação propriamente dita; 
v) reconhecimento e avaliação das 
emoções e; vi) resumo e propostas 
estratégicas para o futuro.

Natália Schmauch possui um vasto 
e notável percurso académico 
pois, é Enfermeira e Técnica de 
Anestesia de profissão, Licenciada 
em Psicologia Clínica pelo Instituto 
Politécnico Universitário, Pós-

graduada em Psicotraumatologia 
pela Universidade Pedagógica, 
Mestre em Saúde Mental e 
Psicointervençoes pela Universidade 
Eduardo Mondlane e encontra-
se neste momento, a concluir 
o Doutoramento em Cuidados 
Paliativos na Faculdade de Medicina 
da cidade do Porto em Portugal.

Esta obra literária, é lançada num 
momento tenebroso, em que o 
mundo enfrenta uma das mais 
temíveis pandemias de sempre, 
sendo que, as boas práticas e 
habilidades comunicacionais em 
saúde são de extrema importância 
para redução do impacto emocional.

CANCRO DO ESÓFAGO: A BOMBA RELÓGIO 
SILENCIOSA

Os dados são assustadores e, 
revelam um quadro tenebroso, 

que deixa as autoridades de saúde 
cada vez mais preocupados pois, só 
na maior unidade sanitária do país, 

o Hospital Central de Maputo (HCM), 
são diagnosticados em média por 
semana, três a quatro pacientes 
com cancro do esófago.

De 2019 para 2020, entraram 
para as estatísticas desta 
unidade hospitalar, (101) casos 
diagnosticados com a doença, sendo 
que, em termos de incidência, as 
mulheres foram as mais afectadas 
(65).

O que torna esta doença mais 
perigosa, é o facto de na fase 
inicial ser silenciosa, e à medida 

que avança, comprime o nervo 
responsável pelo controle das 
cordas vocais, causando rouquidão, 
dor na coluna vertebral, paralisia do 
diafragma e soluços.

O esôfago é um órgão do aparelho 
digestivo que fica localizado entre 
a faringe e o estômago e, que se 
estende por 25 centímetros. Trata-se 
de um tubo muscular essencial para 
o processo de digestão responsável 
por conduzir o alimento da boca até 
o estômago.

Se você consome tabaco de qualquer 
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE  QUALIDADE E 
HUMANIZAÇÃORELATÓRIO DAS PETIÇÕES

Março- 03º MES ESTATISTICO -2021

Reclamações Sugestões Denúncias Elogios Total

9 0 1 41 51

tipo ou, tem o hábito de ingerir bebi-
das alcohólicas, saiba que carrega 
consigo um dos maiores riscos de 
desenvolver o cancro do esófago, 
uma doença na qual células mali-
gnas, começam a se desenvolver no 
revestimento interno do órgão, ata-
cando o sistema digestivo.

Liana Mondlane, Médica Especial-
ista e Directora do Serviço de Gas-
troenterologia no Hospital Central 
de Maputo, explica que, o primeiro 
sintoma costuma ser a dificuldade 
em engolir alimentos sólidos, e, à 
medida que o cancro se desenvolve, 
vai causando o estreitamento do 
esôfago, tornando-se difícil engolir 
líquidos e até mesmo a saliva.

Outros sintomas como, dores no 
peito que dão a impressão de se 
estenderem até as costas, náuseas, 
vómitos, perda de peso são comuns, 
mesmo quando a pessoa afectada 
mantém boa alimentação.

Além do álcool e tabaco elencados 
pela Gastroenterologista, existem 
outros factores de risco, como a 
obesidade, ingestão de líquidos 
muito quentes, dieta pobre em fru-

tas e verduras, consumo de cereais 
mal conservados, carnes vermelhas 
ou outros alimentos com uma com-
posição não benéfica para o organ-
ismo.

O cancro do esófago costuma se 
espalhar em órgãos como: i) pul-
mões, onde pode causar falta de ar, 
ii) fígado, onde pode causar febre e 
inchaço abdominal, iii) nos ossos 
onde pode causar dor, iv) cérebro 
onde pode causar dor de cabeça, 
confusão e convulsões, v) intestino, 
onde pode causar vômitos, sangue 
nas fezes e anemia por deficiência 
de ferro e vi) nos rins onde geral-
mente é assintomática.

Como em todos os tipos de cancro, a 
cura também é possível para está-
gios iniciais, no entanto, quando já 
se disseminou por outras partes do 
corpo, o tratamento fica mais difícil 
e as chances de cura automatica-
mente caem.

No entanto, existem vários tipos de 
tratamento para o cancro do esófago 
que podem ser realizados por meio 
de um endoscópio e a colocação do 
“stent” é uma das técnicas.

Usando a endoscopia, um “stent” 
pode ser colocado no esófago ao 
longo do tumor e uma vez no local, 
ele se auto expande tornando-se um 
tubo que ajuda a manter o esófago 
aberto e, por conseguinte, permitir 
a passagem de líquidos e alimentos 
no organismo sem que o paciente 
sinta dor.

Este procedimento, que até então 
não era feito no país, foi introduzido 
em Maio de 2019 no HCM, o que veio 
aliviar a dor e sofrimento de muitos 
pacientes e seus familiares que tin-
ham que gastar muito dinheiro para 
fazer no exterior.

Actualmente o Hospital Central de 
Maputo é o único em Moçambique 
que realiza esta técnica inovadora, 
sendo que, as chances de sucesso, 
são apontadas pela Médica como 
grandes, para a maioria dos casos.
A prevenção do cancro do esôfago é 
a acção mais eficaz para reduzir a 
chance de contrair a doença e isso 
passa necessariamente por evitar 
os factores de risco que aumentam 
as chances de desenvolver a enfer-
midade.
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MALARIA DEIXA DE SER A PRINCIPAL CAUSA 
DE INTERNAMENTO E MORTE NO HCM

CAUSA 

A malária ainda constitui um dos 
maiores problemas de saúde pública 
em Moçambique, num país onde, as 
maiores vítimas, continuam a ser 
as mulheres grávidas e crianças 
menores de 5 anos.

Apesar de ser a principal causa de 
morte infantil no nosso país, esta, 
deixou de fazer parte das principais 
causas de internamento e morte no 
Hospital Central de Maputo (HCM), 
durante o ano 2020.

A informação consta do relatório 
anual de actividades do exercício 
económico 2020, desta unidade 
sanitária, recentemente divulgado 
na capital do país. 

No rol das doenças que mais 
mataram na maior unidade sanitária 
do país ano passado, destaque 
vai para o HIV/SIDA, as neoplasias 
malignas (Tumores) e algumas 

afecções originadas no período 
perinatal. 
Na lista destas patologias, constam 
também, a hipertensão arterial, 
diabetes, insufi ciência renal, 
acidentes de transporte, doenças 
cerebrovasculares e, as do sistema 
nervoso.

Em termos de morbilidade, fi guram 
a pneumonia por micro-organismo 
não especifi cada, fratura do 
fêmur, esquizofrenia, transtornos 
relacionados a gestação de curta 
duração, peso baixo ao nascer 
e, os transtornos mentais e 
comportamentais devidos ao uso 
de múltiplas drogas e substâncias 
psicoativas.

Estas e outras complicações, 
afectaram os 115,551 pacientes 
atendidos nesta unidade sanitária 
durante o ano passado, o que 
corresponde a uma redução 

percentual de 27,8%, se comparado 
ao igual período do exercício anterior 
a este, onde foram atendidos 
147,684 pacientes. Entre as 
complicações registadas, destaque 
vai para as doenças do fórum 
respiratório, traumas, síndrome 
febril, hipertensão arterial, gastrite 
e cefaleia.

Com relação a Covid-19, 245 
profi ssionais de saúde acusaram 
positivo em 2020, de um total de 
2070 testados sendo que, destes, 
234 recuperaram, numa taxa de 
positividade igual a 12.

Os Enfermeiros foram as maiores 
vítimas (66) infectados, seguidos 
pelos médicos (65), Agentes de 
Serviço (27), Administrativos 
(33), Técnicos de Laboratório 
(21), Técnicos de Farmácia 
(18), Psicólogos (12), Técnicos 
de Radiologia (2), Motoristas 
(4) e, outros profi ssionais não 
especifi cados (7).

Recorde-se que, Moçambique, é um 
dos países onde o índice da malária, 
ainda é elevado, apesar do país 
possuir uma das mais prestigiadas 
instituições de pesquisa na área 
da malária, o Centro de Saúde da 
Manhiça.
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MIOMAS: A MAIORIA DAS MULHERES SÓ 
CHEGA A SABER DURANTE OS EXAMES DE 
ROTINA OU GRAVIDEZ 

Mais da metade das mulheres 
em idade reprodutiva (20 e 45 

anos), sofre de miomas. Destas, 
40% apresentam sintomas comuns 
tais como, sangramento, aumento 
do abdome e infertilidade.

Apesar de não se conhecerem ao 
certo as reais causas, o risco de 
desenvolver miomas, aumenta 
com o surgimento da primeira 
menstruação, principalmente 
quando esta surge antes dos 14 
anos, altura em que se verifica 
aumento das hormonas. Factores 
como a idade, sobrepeso, 
hipertensão arterial, uso de alguns 
anticonceptivos, tabaco, dietas 
ricas em gorduras, também podem 
potenciar o risco.

Segundo Joana Nachaque, Médica 
Ginecologista e Obstetra do 
Hospital Central de Maputo (HCM), 
o crescimento destes pequenos 

tumores, pode comprimir a bexiga 
e o intestino, levando à perda 
involuntária de urina, obstipação 
intestinal, cólicas menstruais, dor 
durante o acto sexual e, em casos 
raros, dor pélvica ou lombar.

Dependendo da sua localização, 
os miomas podem trazer algumas 
complicações para a mulher 
em gestação, segundo explica a 
especialista. “na mulher grávida, 
pode resultar em parto prematuro 
ou aborto, nas situações em que, 
coabitam o mesmo espaço onde o 
feto se encontra a desenvolver.

Segundo a médica, na maior 
parte das vezes, a doença é 
assintomática, fazendo com que, 
a maioria das mulheres não saiba 
da sua existência, até passar por 
exames de rotina ou de gravidez.

De entre as complicações mais 
frequentes, Joana Nachaque, 
a baixa possibilidade de 
engravidar, sangramento e aborto 
principalmente quando há distorção 
da forma do útero pelo nódulo 
miomatoso. É que, os tumores 
podem ocupar qualquer posição no 
útero e, quanto mais perto da parte 

central se desenvolverem, maiores 
são as complicações.
De acordo com a especialista, grande 
parte dos casos diagnosticados no 
HCM, registam-se em mulheres da 
faixa etária dos 30 aos 40 anos de 
idade sendo que, o sangramento 
configura-se como a sintomatologia 
mais frequente.

Quanto ao tratamento, Joana 
Nachaque esclarece que varia em 
função de determinados factores 
mas, no entanto, em algumas 
situações, a terapia com hormônios 
é suficiente para controlar o 
problema, embora algumas 
pacientes se ressintam de efeitos 
colaterais como náuseas, dor de 
cabeça, retenção de líquido e ganho 
de peso, entre outros.

Quando o tratamento hormonal 
não se mostra eficaz e, a mulher 
já é progenitora, a retirada do útero 
(histerectomia) é recomendável.

Já para as pacientes que ainda 
desejam ter filhos, uma das 
alternativas é a embolização, que 
consiste na obstrução das artérias 
do útero com partículas sólidas 
que reduzem o aporte sanguíneo 
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dos miomas, diminuindo o volume 
uterino e a quantidade dos nódulos. 
Dependendo do caso, o tratamento 
cirúrgico pode consistir numa 
miomectomia ou histerectomia. 

A primeira consiste na remoção dos 
fi bromiomas já que em muitos casos 
surge mais do que um, mantendo a 
possibilidade da mulher engravidar.
No entanto, esta técnica, não deve 
ser utilizada se existir um grande 
número de miomas, ou se estes 

forem de grandes dimensões. 
Caso a mulher tenha mais de 35 
anos de idade e possua fi lhos, 
um dos tratamentos indicados é 
a histerectomia, que consiste na 
retirada do útero com os miomas, 
por meio da laparoscopia ou via 
vaginal.

Quando a mulher deseja manter 
o útero, pode-se optar pelo 
tratamento medicamentoso para 
bloquear a produção de hormônios, 

ou retirada dos miomas, mas, com 
maiores possibilidades de voltar 
a desenvolver novos tumores 
futuramente.

Nachaque, faz um apelo as mulheres 
de modo que, o rastreio oncológico, 
se torne um hábito em suas vidas 
pois, desta forma é possível fazer 
a detecção precoce da maioria 
dos miomas, que podem interferir 
signifi cativamente na qualidade de 
suas vidas.

CERCO CONTRA OS AMIGOS DO ALHEIO 
CADA VEZ APERTADO NO HCM

Altas patentes afectas a 5ª Esquadra da Polícia da República 
de Moçambique (PRM) vulgo “Esquadra do HCM”, estiveram 

reunidas no dia (13/03) com a Direcção máxima da maior unidade 
sanitária do país para juntos avaliarem o resultado das linhas 
operativas em curso e, juntos traçarem novas estratégicas com 
vista a estancar por defi nitivo os furtos que vêm acontecendo nesta 

unidade sanitária.

É que, vezes sem conta, indivíduos 
movidos de má fé, fazendo-se passar 
por pacientes ou acompanhantes 
dos doentes, introduzem-se de 
forma deliberada no recinto do 
hospital e enfermarias, para se 

EMBAIXADORA DA IRLANDA EFECTUA 

VISITA DE CORTESIA AO HCM
O Director Geral do Hospital Central de Maputo, 
Mouzinho Saíde, recebeu a 11 de Março, no seu 
gabinete, uma visita de cortesia da Embaixadora 
da Irlanda, Nuala Obrien.
Durante o encontro, os dois dirigentes, trocaram 
impressões, no que diz respeito aos laços 
de cooperação existente, tendo a Diplomata, 
renovado a intenção do seu país continuar a 
apoiar Moçambique, na área de saúde.

Nesta unidade sanitária, Obrien que se fazia 
também acompanhar pelo seu Conselheiro, 
visitou algumas áreas de actividade, com 
destaque para o Laboratório de Análises Clínicas, 
tendo fi cado impressionada com o que viu.
Durante as conversações os dirigentes realçaram 
os benefícios mútuos que os dois países têm 
desde que a cooperação começou há 18 anos.
Sobre um possível apoio ao HCM, Nuala Obrien, 
foi cautelosa, não tendo avançado nada de 
concreto, limitando-se apenas a dizer que 
tal, merecerá uma análise, tendo em conta 
as necessidades e prioridades desta unidade 
sanitária.

A Irlanda tem sido um parceiro estratégico para 
Moçambique, sobretudo na área de saúde, onde 
para além da ajuda fi nanceira, tem contribuído 
através do envio de médicos e equipamento para 
o tratamento de várias doenças.

apoderar dos bens e pertences dos 
doentes, familiares e profi ssionais 
de saúde.

Nem mesmo as viaturas 
estacionadas no recinto hospitalar 
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escapam aos olhos dos amigos 
do alheio, chegando a criar danos 
avultados aos seus proprietários.

O modus operandi destes, consiste 
muita das vezes no furto de 
acessórios das viaturas, bolsas 
e carteiras, telefones celulares, 
dos doentes, acompanhantes e 
profissionais de saúde, não obstante 
os mecanismos de segurança 
instalados tais como câmeras 
de controle e vigilância (CCTV) e, 
segurança humana.

Outro fenómeno que tira sono à 
direção desta unidade sanitária são 
os furtos protagonizados por alguns 
funcionários que, movidos por 
ambição desmedida, apropriam-
se de forma ilícita dos bens da 
instituição para uso pessoal.

De entre os bens de maior 
apetência destes, destaque vai 
para os consumíveis hospitalares e 
géneros alimentícios sendo que, as 
categorias que mais se envolvem 
nestes actos, são os Agentes de 
Serviço, Enfermeiros e alguns 
Administrativos.

Com relação a este segundo grupo, 
a instituição tem vindo a tomar 
medidas administrativas severas 
que, em muitos casos resultam em 
expulsão, demissão e pagamento 
de multas sem, no entanto, 
descurar o envio dos processos 
às entidades competentes, para a 
responsabilização criminal.

É dentro deste quadro que, 
preocupados em estancar 
definitivamente todo e qualquer tipo 

de furto na instituição que as duas 
partes têm vindo a trabalhar em 
conjunto.

De entre as tácticas operativas 
em curso, há a destacar patrulhas 
constantes em todo o recinto e 
compartimentos do hospital por 
parte de agentes policiais à paisana, 
controle de acessos por parte de 
pessoas e veículos, que inclui 
vasculhas, quando as condições 
assim o determinem.

Durante o encontro, os defensores 
da lei e ordem, garantiram não 
descansar enquanto o fenómeno 
continuar tendo ainda, renovado 
o compromisso de continuar a 
colaborar com a instituição para 
acabar definitivamente com este 
mal.

HCM ACOLHE EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA 
“INSTINTO DE SOBREVIVÊNCIA”

Uma exposição fotográfica 
intitulada “INSTINTO DE 

SOBREVIVÊNCIA”, encontra-se 
desde o dia (08/03) patente na 
oncologia do Hospital Central de 
Maputo (HCM).

O Projecto é da Casa Rosa de Moz, 
uma organização sem fins lucrativos 
que apoia doentes com cancro 
e, tem como objectivo, reforçar a 
consciencialização sobre a temática 
do cancro da mama, chamando 
à razão, sobre a importância do 
auto-exame, prevenção e detecção 
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precoce da doença.
São ao todo, quinze obras 
fotográficas que, retratam a dura 
realidade de algumas mulheres que 
vivem ou alguma vez já tiveram 
cancro, e pretende-se com o 
gesto, homenageá-las pela força, 
determinação que mostram contra 
este mal.

Até porque a escolha da data 08 
de Marco, Dia Internacional da 
Mulher, não foi ao acaso, serviu 
especificamente para encorajar, 
inspirar e, consciencializar a toda 

a mulher sobre os cuidados e, 
medidas a ter perante os perigos 
que a doença trás.

As obras, da autoria de Ana Bee 
(Portugal), Ana Paula Tynyzsin 
(Brasil), Caio Gimenes (Brasil), 
Carey Kirkella, Photographer (EUA), 
Mateus Gaspar (Angola), Nyimba Art 
(Moçambique), tem como referência 
o arquétipo de guerra, não porque se 
quer lutar, mas sim pelo INSTINTO 
de sobrevivência, tornando as 
participantes em guerreiras 
almejando a vitória.

É sem dúvida, uma grande e 
excelente iniciativa que, vai 
certamente inspirar, recuperar a 
autoestima e, sobretudo, dar um 
voto de esperança aos pacientes 
que ali se encontram hospitalizados.

“INSTINTO DE SOBREVIVÊNCIA” 
é um projecto que conta com 31 
modelos de Angola, Brasil, Estados 
Unidos da América, Moçambique 
e Portugal que se encontram em 
alguma das fases do tratamento 
oncológico contra o cancro de 
mama.

Semanas após o encontro acidental com Bulgari Macuacua que na altura redigia uma missiva à sua esposa 

sentado no assento da janela do autocarro que fazia a rota Museu-Zimpeto, encontro-lhe outra vez na fila da 
Direcção Nacional de Identificação Civil, exausto. Parece um boxeador apanhado em knockout e saúda-me já 

sem fôlego.
- Meu camarada escritor como está? Respondo-lhe que estou bem e ele vai logo falando: - Sabe que venho 
procurando-lhe para mais um pedido de ajuda?

Franzi o sobrolho e ele compreendendo minha dúvida desatou a esclarecer:
- É que eu tenho este manuscrito aqui. Disse retirando um papel dobrado em leque. – E quero mandar a um 
Jornal que dizem que recebe ali no Hospital Central de Maputo, conhece o sítio? Acenei que sim com a cabeça 
e ele quase mo passou na mão, não fosse o guarda que chamou as pessoas na frente incluindo a ele. – Ainda 
são apanhados e já estão a me atrapalhar, peço-lhe, por favor meu camarada, ajuda este leigo escrevinhador! 

A seguir ele passou a ler enquanto subia as escadas do edifício.

Em frente à casa mortuária

Sou Rosário Mafarisse e estou sentado em Palma no jardim em frente à casa mortuária a escutar as vozes que 

vêm das duas nações que governam este mundo. Sinto que já estive em situação igual, no releixo do canal de 

parto assistindo a estas metáforas do morrer para ganhar vida.

Há lá dentro pessoas que viveram junto de nós dia após dia, pessoas que sorriram connosco, que combateram 

do nosso lado e que nasceram outros como você e eu, mas hoje não são senão corpos não reclamados, almas 

anónimas esperando desesperadamente pelo sepulcro colectivo que é para onde guerras não declaradas e 

conflitos não resolvidos empurram os elos mais fracos. Sobre isto dos elos, afinal o africano não disse que o 

CRÓNICAS DO MÊS

Jardim de metáforas
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capim sofre duas vezes, esmagado pelas patas na luta dos elefantes e triturados pelos seus dentes no regozijo 

da vitória? Pois esta gente sem nome foi apenas isso: capim e mais nada.

Se a morte escolheu-lhes, então ela sabe quem eles são. Vá, o senhor, entrevistar a morte e saberá quem são 

esses corpos anónimos.

- Acho que essa frase está um pouco deslocada aí, Bulgari. Veja lá como fazes. Grite-lhe interrompendo a sua 
leitura, pois ele já estava a virar nas escadas e eu já não o conseguia via, mas no instante seguinte ele continuou 

e a sua voz já se ouvia ofuscada:

Tedros Adhanom e outra meia dúzia de pessoas pedem um tratado de pandemias porque sabem que a história 

volta. Nisto do passado voltar, também acho que o 1 de Junho de 1962 está a voltar um pouco diluído com 

esta ida a Tanzânia, volta sem o Guambe, claro, mas não será que devemos esperar outro Changonga? Veja 

que a geografia do medo não mudou!
- Esta é a parte das perguntas. Disse Bulgari já da janela do primeiro andar.
Você não acha que o “Nós” e “Eles” estará mais vivo agora em relação ao tempo em que a história exigia 

uma união autêntica?

O que você vê quando olha para Maputo? Vê Lourenço Marques não é? Pois eu não. Vejo apenas um jardim 

de metáforas em frente à casa mortuária que se tornou Cabo Delgado.

Há flores artificiais a representar a vida eterna e pastores alugados a testemunhar que, Rosário Mafarisse, o 
homem na urna da Capela-2 era um homem bom. Uma senhora vem deixar copos de leite, antúrios e crisânte-

mos, não sabe que já cheirei isto?

- Sabe, meu camarada, ignora isto. Isto não é nada. Disse Bulgari ainda parado na janela do primeiro andar e 
antes que eu respondesse, rasgou o manuscrito em tão ínfimos pedaços e sacudiu as mãos. Dali começou a cair 
uma chuva de papelinhos que a multidão desarrumou a fila e ficou aos pulos tentando juntar para si o máximo 
de quantidade que podia. Eu, metaforicamente pensado decidi-me a intitular esta ocorrência por: Uma chuva 
de história no rés-do-chão da cidade!

Edmilson Mavie

In gotas de verdades em palavras soltas.

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;

Anuncie aqui seus
         produtos


