
Mais de 840 hospitais oferecem 
.cuidados obstétricos de emergência 
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· MAIS de 840 unidades sanitá
rias oferecem serviços e cuida -
dos obstétricos de emergência, 
o que está a contribuir para a 
redução da mortalidade mater
na no país. 

As unidades sanitárias em 
questão estão a ser aprimoradas 
para que mulheres com cõmpli
cações na gravidez possaih d!lr à 
luz de forma segura e gratuita. 
De igual modo, os serviços con
templam um centro cirúrgico 
estruturado que permite que 
parturientes que carecem de 
cesari~as sejam operadas mais 
perto das suas casas. 

Com estes serviços, disponí
veis ao nível dos distritos, a mu
lher grávida tem tido assistência 
de complicações de gravidez, 
aborto, entre outras decorren
tes da gestação. Em simultâneo, 

houve a expansão de cuidados encaminho da mulher grávida 
de saúde diferenciados, mercê à Unidade sanitária, aliado ao 
da entrada em funcionamento atras·o na decisão de se referir a 
de mais de 100 unidades sanitá- gestante ao hospital onde tem 
rias de nível primário com ma- pessoal médico especializado 
ternidade. para lidar com complicações 

Dados preliminares do ba - desta natureza. , 

lanço do qmn. • quénio prestes:-· ª· -. ., ·~ª ~!~ 
findar ent ~er·oo "Noteilf'"'·"~ mrnm t , pvu ... ~4 ~ 
indicam 4 que eS{a§< ''' ihiêr.tnwS'""'· nzação das matm~, pratttan-
contribuíram para o aumento de tes de medicina tradicional e dos 
partos institucionais de 72 para homens, de modo a estimular a 
87 por cento de 2015 a 2018. mulher a fazer o uso dos serviços 

Mesmo . assim, ainda há. de saúde, em particular o pré-
preocupação com as taxas de -natal, onde podem ser detec-
mortalidade materna, que ain- tadas quaisquer anomalias. 
da continuam um problema em O pessoal médico também 
Moçambique, estimando-se que está a ser treinado para que 
ocorram 400 mortes em cada possa identificar os sinais de 
100 mil nados vivos. perigo e de emergência que jus-

Entre os factores que con- tifiquem a transferência da mu -
tribuem para esta situação lher grávida para um hospital de 
destaque vai para a demora no referência. 


