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Domínio do problema  

 Saúde Materna é uma das principais prioridades de Moçambique 

desde 1977 

 O Rácio Mortalidade Materna mesmo tendo reduzido continua dos 

mais altos do mundo e é desafio no alcance dos ODM 
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Dentre os vários factores que contribuem para mortes maternas, 

destacam-se dois: 

1. Uso de contraceptivos modernos 

2. Uso de serviços de saúde materna, i.e. partos institucionais 

assistidos por pessoal qualificado e COEm 
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Domínio do problema: Baixa 
contracepção devido às barreiras 

 Nível de conhecimento total de algum método 

contraceptivo mas o uso de métodos 

modernos muito baixo 
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Objectivos do estudo  

Identificar as barreiras (sociais, culturais e 

estruturais) que impedem as mulheres jovens e 

adultas em idade reprodutiva a terem acesso 

aos métodos contraceptivos modernos. 

 

Identificar factores nas US que impedem que 

as mulheres jovens e adultas em idade 

reprodutiva acedam aos métodos 

contraceptivos modernos. 
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Quadro de referência 
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Fonte: Adaptado de Thaddeus and Maine (1994) 
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Métodos  

Estudo de caso 
qualitativo e 
retrospectivo: 
experiências vividas 
pelas mulheres e seus 
afins e percepções de 
informadores chave 
Níveis comunitário e 

distrital (214) 
Nível provincial (12) 
Nacional (7) 

2 distritos por província: 
Entrevistas  cara-a-cara e 
análise documental 
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Resultados 

Barreiras de nível comunitário (do 
lado da Demanda)  

Barreiras relacionadas com o sistema 
de Saúde (do lado da Oferta) 
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Conhecimentos e atitudes em 

relação aos métodos de PF 

 Tal como reportado no IDS, o conhecimento é muito 

alto, mas ainda 16 de 27em Inhambane, 4 de 27 em 

Cabo Delgado, e 7 de 29 em Zambézia mulheres 

demonstraram falta de entendimento de métodos PF 
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Idade 
Area de 
Residência 

Provincia Exemplos de falta de conhecimento de PF 

35 anos 
Rural 
(Ancuabe) 

Cabo 
Delgado 

“eu costumava vir ao hospital e ouvi uma ou duas 
informações [acerca dos métodos de PF], mas eu não 
percebo e não  sei como fazer.”  

17 anos 
Urbana 
(Quelimane) 
  

Zambézia 
“eu só sei, que é para aquelas que têm muitos filhos, não é 
para mulheres da minha idade.”  
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Conhecimentos e atitudes em 

relação aos métodos de PF 

 Provedores destacam melhorias actuais no problema de 

interpretação do significado do PF pelas mulheres que 

influenciavam na recusa de adopção; PF percebido 

como “não nascer mais crianças” vs. “espaçamento 

saudável de gravidezes”. 

 

Mas apontam também existência de pessoas com 

“desejos de fecundidade” 

 

 PMT apontam que ainda existem mulheres com atitudes 

não favoráveis ao PF 
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Barreiras culturais e de género 

ao PF 

Incluem: Religião, normas, práticas 

comunitárias, mitos, tabus e papéis 

ligados ao género 

Expectativa cultural ao nível rural de que 

uma mulher deve ter muitos filhos ainda 

existe 

Métodos PF associados à infertilidade 

Algumas religiões contra os métodos 

modernos 
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Barreiras culturais e de género 

ao PF 
 Alguns anciãos e maridos ainda acham que 

contraceptivos podem fazer mal às mulheres ou impedi-

las de ter mais filhos (++ DIUs) 

“neste momento há pessoas que proíbem o planeamento familiar, geralmente são 

sogras e alguns maridos...até os maridos batem as mulheres que fazem o planeamento 

familiar, mas não são todos.” Mulher que deu parto fora da maternidade , Mopeia, 

Zambézia 

“Sim, eu falei de planeametno familiar [com o provedor], só na nossa casa a nossa 

tradição não permite que a gente use esses métodos, eles dizem que quando 

queremos ter um bebé esses [métodos] podem fazer que não vamos conseguir 

engravidar mais …” Mulher que deu parto na maternidade, Homoíne, Inhambane 

“há… isso… DIU, você inseriu DIU vai te sobressair até ao coração”, ela acata aquilo 

que as pessoas falam, em vez de ouvir aquilo que a enfermeira falou. Volta de novo e 

diz: “este método que me puseram, estou a pedir para me tirar porque dizem que fura 

o útero.” Quem te falou? “Há… eu só estou a sentir meu corpo…” até preferem inventar 

uma doença para tirar aquele método...” ESMI Namuno 
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Transporte e Distância aos 

serviços PF e brigadas móveis 
 Transporte e distância 

 Referidos como as maiores barreiras 

para início e continuidade de uso de 

métodos contraceptivos; 

 US continuam longe das 

comunidades e existe falta 

generalizada de transporte 

 Situação agravada pelos elevados 

custos de transporte 

 Brigadas móveis 

 Brigadas móveis vistas como solução, 

mas com problemas logísticos ligados 

ao transporte, mudanças no 

calendário e limitadas opções na 

oferta de métodos 
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Transporte e Distância aos 

serviços PF e brigadas móveis 
“já ouvi muitas [mulheres] a dizerem que não faço planeamento familiar porque 

fica muito longe e nós aqui a distância que uma mulher percorre para encontrar 

uma Unidade Sanitária ainda é muito alta, estamos a falar de um mínimo de 15km, 

20km, …as pessoas normalmente vão ao Hospital porque estão doentes, agora ir 

para fazer planeamento familiar, algumas pessoas não percebem porque tem que 

percorrer essas distâncias todas...esses são os grandes motivos que eu costumo 

encontrar quando converso com a mãe sobre o planeamento familiar, distância e 

as barreiras que elas encontram na comunidade..... .” Enfermeira de SMI, 

Quelimane, Zambézia 

 

“... o problema que possa existir, é a troca de datas da brigada móvel, … até que 

podemos ir sempre no dia 30, enquanto para ela a pílula deve levar no dia 26, 27, 

aí agente recomenda, quando não estivermos a senhora tem que ir ao posto mais 

próximo pra levantar a pílula. …Então aí pela distância, pela falta de condições 

financeiras para ir para o hospital, para apanhar transporte para o hospital, às 

vezes pode até acabar a validade dos contraceptivos, e ela aí ainda ficar a 

espera que agente vá lá, ….” - Enfermeira de SMI, Homoine, Inhambane 
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Barreiras ao PF relacionadas com o 

sistema de Saúde (do lado da Oferta) 
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 Principais barreiras do lado da Oferta incluem: 

Quebra frequente de stocks e inconsistente 

provisão de contraceptivos mais preferidos 

(longa duração) 

 Sobrecarga de trabalho do pessoal 

sobretudo nas US periféricas 

 Habilidades limitadas de alguns provedores 

na administração de certos contraceptivos 

(DIU) 

Desrespeito, abuso e cobranças ilícitas 
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(In) disponibilidade de bens 

contraceptivos em Cabo Delgado 
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2010 2011 2012

1. US oferecendo pelo menos 3

métodos modernos
92.9 100 90.9

3.1. US que não tiveram rotura

preservativo feminino
14.3 87.5 27.9

3.2. US que não tiveram rotura

preservativo masculino
92.9 86.7 90.9

3.3. US que não tiveram rotura

pílulas
14.3 86.7 81.8

3.4. US que não tiveram rotura

injectáveis
14.3 71.4 90.9

3.5. US que não tiveram rotura DIUs 28.6 77.8 63.6

3.6. Implante 18.2
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Fonte: Inquérito 
Nacional de Bens e 
Produtos SSR, 2010, 
2011 e 2012 (MISAU) 
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Barreiras ligadas a Gestão de bens e 

produtos de PF 
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Razões apontadas para disponibilidade 

limitada de contraceptivos 

Alta procura em particular para implantes (e depo) 

Desinformação acerca do uso de métodos e efeitos 

colaterais (ex. DIU) 

 Problemas de comunicação entre o pessoal do 

depósito e os serviços SMI levando à demora na 

reposição dos métodos em falta 

 Serviços SMI reportam não ter recebido os métodos 

mesmo depois de requisitá-los 

Demora na requisição dos métodos pelo pessoal da 

farmácia  
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Sobrecarga de trabalho 

relegando PF para o 2º plano 

 Dicotomia entre a Provisão de métodos 

limitada aos serviços de SMI e outros serviços 

apenas efectuando mobilização e 

aconselhamento; 

“O pessoal que faz o PF não é suficiente e também não 

temos espaço propício. Todas as consultas pós-parto, 

consulta pré-natal, CCR e outras, acontecem no mesmo 

espaço e temos que intercalar. Por vezes, há senhoras que 

chegam muito cedo, mas temos sempre que priorizar as 
mulheres grávidas, depois as pós-parto e CCR, ficando elas 

em último lugar, que por vezes acabam por desistir por 

causa da enchente e ser a mesma enfermeira a atender 

todas as consultas” – Provedor de Ancuabe 
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Cobranças ilícitas 

No geral inexistentes e com tendência a 

melhorar 

Mas…um gestor provincial destaca 

ocorrer venda informal: 

“Em algum momento me apercebi que os 

métodos são vendidos. … e mais para as 

cidades. Nos distritos não tenho verificado, mas 

em particular aqui em Pemba, já me abordaram, 

em particular o DEPO,…agora o implante acho 

que também deve estar a ser vendido…” 
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Síntese de barreias PF 
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Comportam

ento de 

pessoal , 4, 

9% 

Sobrecarga 

de trabalho 

e 

qualidade, 

23, 52% 

Stocks, 11, 

25% 

Treinamento

, 6, 14% 

Barreiras do Lado da OFERTA, Cabo 

Delgado 
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Brigadas 

móveis e 

Distribuição 

comunitária 

Factores facilitadores para o PF 

Sensibilização 

das 

comunidades 

através de 

líderes locais e 
rádios locais 

Envolvimento de 

Comités de Co-

gestão e de 

saúde 

Envolvimento do 
homem 
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Conclusões e recomendações 

 Persistem dinâmicas que influenciam o acesso das 

mulheres à contracepção: 

  desigualdade de género e influência da família sobre 

os desejos de fecundidade e pobreza.  

 É importante entender completamente como estes 

factores limitam a capacidade das mulheres para 

procura de serviços.  

 Trabalhar com as comunidades para reduzir o estigma, 

os mitos, as crenças e maior envolvimento de pessoas 

influentes 

 Há necessidade de intervenções mais abrangentes para 

abordar a quebra frequente de stocks dos métodos mais 
preferidos e a falta de provedores de saúde agravada 

pelas fracas competências e atitudes.   
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