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A oftalmologia do Hospital Cen-
tral da Beira (HCB) recebeu na 
semana de 8 á 14 de Março, 
uma capacitação de combate 
ao glaucoma. A ação pretendia 
reflectir e discutir casos clínicos. 
80% dos casos do glaucoma  
são assintomáticos. Sendo 
que os restantes são indolores, 
percetíveis através da perda 
gradativa da visão, dores de 
cabeça, náuseas e vómitos.  
A doença apesar de não ter cura, 
pode ser tratada desde que 
diagnosticada precocemente.  
As palestras sobre a sensibi-
lização da doença, antes das 
consultas, disponibilizando in-
formação privilegiada sobre as 
patologias dos olhos, dentre 
elas, a conjuntivite, catarata, o 
não uso dos medicamentos tra-
dicionais e evitar automedicação 
é adoptada pelos profissionais 
de saúde como um dos gran-
des mecanismos de prevenção.  
A refração É considerada funda-
mental como forma a corrigir os 
problemas de visão, já que mui-
tas dessas anomalias são ultra-

TÉCNICOS DE OFTALMOLOGIA BENEFICIAM- 
SE DE CAPACITAÇÃO SOBRE GLAUCOMA 

passadas com o uso de óculos.  
 A nível das campanhas reali-
zadas nos Distritos, o procedi-
mento tem sido similar, primei-
ro a divulgação da informação, 
precedidas pelas consultas, e 
geralmente cada técnico rea-
liza uma média de dois casos 
por dia e trinta e nove por mês.  

Segundo Abel Polaze, Director 
dos serviços de Oftalmologia do 
HCB, aponta a doença o como 
a principal causa da ceguei-
ra em muitas pessoas ao nível 
mundial, em particular Moçam-
bique, onde cerca de 29% es-
tão cegas devido ao glaucoma.  
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Capacitação sobre Glaucoma

Aproveitando a ocasião o es-
pecialista recomenda a popula-
ção a visitar o oftalmologista, as 
consultas pelo menos uma vez 
ano, ou ao notar qualquer alte-
ração na visão como forma de 
prevenir as doenças oculares. 

As consultas são gratuitas, e o 
Hospital Central da Beira dispõe 
de material básico para o trata-
mento das doenças oculares.  
A formação contou com trinta e 
cinco técnicos de oftalmologia 
a nível da província de Sofala, 
e espera-se melhoria nos cui-
dados, prevenção e tratamento 
dos doentes oftalmológicos.

HCB E PARCEIROS PROMOVEM FEIRA DE SAÚ-
DE EM CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO RIM

O Hospital Central da Bei-
ra, com apoio do Stan-
dard Bank e a CUAMM 

(Médicos com África) realizou 
nesta Quinta (12), uma feira de 
saúde alusiva ao dia mundial 
do rim, sob o lema “Saúde dos 
Rins para todos, em todo lado, 
da prevenção ao diagnóstico, 
e acesso equitativo aos cuida-
dos”.
Na ocasião, o público foi con-
vidado a realizar vários testes 
gratuitos, desde a avaliação do 
risco da doença renal, pressão 
arterial, medição de glicemia, Membros da Direcção do HCB



testagem para o HIV, rastreio 
nutricional e exposição alimen-
tar.
Segundo os organizadores do 
evento, a acção visa a preven-
ção, diagnóstico, e tratamento 
precoce das doenças renais 
com o intuíto de garantir o 
acesso universal sustentável e 

Participantes da feira do rim

Exposição de alimentação saúdavel

equitativo, provendo cuidados 
essenciais e de alta qualidade 
de saúde, permitindo o acesso 
a informação e tratamento da 
doença renal das diferentes es-
feras sociais. 
Dados a nível do Hospital Cen-
tral da Beira (HCB) dão conta 
que 28 pacientes com doenças 

renais são submetidos a sec-
ções de hemodiálise, e para o 
presente ano o hospital já re-
alizou um total de 1.650 mil 
secções. As diabetes, a hiper-
tensão, as infecções por HIV, 
a hepatite e malária são con-
sideradas um dos factores de 
risco para o aumento de mortes 
por doenças renais. Ainda de 
acordo com as autoridades de 
saúde, vários tipos de doenças 
renais podem ser preveníveis 
ou retardados, basta que a po-
pulação adopte por um estilo de 
vida saudável, consuma bas-
tante água, pratique exercícios 
físicos, evite o tabaco e consu-
ma moderadamente o álcool. 
Fazer o rastreio, o diagnóstico, 
e tratamento das doenças re-
nais ainda na fase inicial é tido 
como o método mais eficaz, 
pois o tratamento dos pacientes 
em estado avançado é dispen-
dioso.
Garantir que pacientes com do-
enças renais, mesmo que des-
providos de condições finan-
ceiras obtenham acesso aos 
serviços básicos que ajudam a 
retardar a progressão da doen-
ça, tem sido uma das missões 
levadas a cabo pelas das auto-
ridades sanitárias deste ponto 
do país.

Interveção das participantes 
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HCB EM PRONTIDÃO PARA O COVID-19
Face a eclosão da pandemia 
do Coronavírus (Covid-19), 
no Hospital Central da Bei-
ra (HCB), os profissionais de 
saúde têm trabalhado afinca-
damente na sensibilização dos 
utentes, como forma de se pre-
venir para evitar a propagação 
do coronavírus.
Segundo deu a conhecer Car-
los Ventura, Técnico de Medi-
cina Preventiva e Saneamento 
do Meio, palestras à nível das 
enfermarias têm sido levadas 
a cabo, com vista a conscienti-
zação dos pacientes, visto que 
nas redes sociais  circula  in-
formação diversificada sobre a 
doença, e nalgumas vezes esta 
não é credível, daí a necessida-
de de se reforçar a sensibiliza-
ção.
Em casos de suspeita, os pa-
cientes são submetidos a qua-
rentena domiciliar, com acom-
panhamento de uma equipa da 
Direcção Provincial de Saúde 

(DPS) que irá monitorar o doen-
te, conhecendo a sua residên-
cia, seu contacto, para controlar 
a sua evolução num período de 
14 dias.
A necessidade da quarentena 
domiciliar deve-se a incapaci-
dade do hospital de cobrir todos 
os doentes suspeitos ou com 
sintomas de doenças respirató-
rias graves, visto que para além 
do Covid-19, existem outras 
patologias que o hospital deve 
atender.
A província de Sofala já dispõe 

ESTRATÉGIAS DE PRECAU-
ÇÃO ADOPTADAS PELO HCB 
CONTRA O CORONAVÍRUS
No que tange a segurança no 
hospital, a Direcção decidiu en-
cerrar uma das portas da entra-
da, deixando apenas da Direc-
ção geral e banco de socorros 
respectivamente, para permitir 
a filtragem de todos os utentes 
que dão entrada no hospital. Os 
doentes e visitantes são sub-
metidos à triagem para saber 
se apresentam sintomas do co-
vid-19, no caso de se constatar 
a presença de sintomas respira-
tórios agudos, são encaminha-
dos ao centro de isolamento, 
para um rastreio mais apurado, 
de modo a definir se se trata de 
um caso suspeito ou não. 

Recentemente foram instalados 
reservatórios de água e sabão, 
de modo que os utentes que 
tenham acesso ao hospital, in-
cluindo os próprios funcionários 
façam a desinfecção das mãos.
Aproveitando a ocasião Ventu-
ra ressaltou a importância da 
lavagem correcta e frequente 
das mãos com água e sabão, 
ou cinza, o uso de máscaras de 
protecção, evitar aglomerados, 
e o uso de álcool para desinfec-
ção das mãos, como mecanis-
mos imprescindíveis na preven-
ção contra o covid-19.
Ainda segundo nosso entrevis-
tado as máscaras de protecção 

de centros de isolamento para 
pacientes identificados com co-
vid-19. A triagem tem sido fei-
ta nos centros de saúde e no 
HCB. Aos pacientes suspeitos 
ou considerados de alto risco, 
a colheita da amostra é feita lo-
calmente, nos centros de saú-
de, ou ainda nas comunidades.
Para casos de doentes em es-
tado grave ou crítico, que ne-
cessitem estar hospitalizados, 
foi identificado o Hospital 24 de 
Julho, e centro de Inhamízua.

devem ser usadas por pessoas 
doentes, pessoas suspeitas, 
profissionais de saúde que esti-
verem em contacto directo com 
doentes suspeitos.

A sociedade é chamada a acatar 
as medidas de prevenção, e em 
caso de febres, gripe comum, 
tosse seca, dor na garganta, fa-
diga e dificuldade respiratória, 
deve dirigir-se a unidade sani-
tária mais próximo. 
“As medidas devem ser cum-
pridas por todos, caso não haja 
cumprimento os infractores 
serão penalizados”, recordou 
Ventura.
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Á Direcção Geral do 
HCBeira, veio ao público 
nesta terça-feira, dia 25 

de Março de 2020, numa confe-
rência de imprensa para anun-
ciar e divulgar as medidas de 
Restrição face ao covid-19, que 
vão desde cancelamento das 
visitas as 16 horas aos doen-
tes internados permitindo a en-
trega das refeições apenas em 
dois períodos, de manhãs das 
7:30 as 8:00horas e almoço das 
13:00 ás 13:30horas. Fez-se 
também a restrição dos acom-
panhantes a nível das consultas 
de urgência no sentido de que 
os doentes que consigam ca-
minhar e se comunicar entram 

para consultas e os acompa-
nhantes ficam de fora do recin-
to hospitalar, serão igualmente 
canceladas todas as consultas 
de rotina assim como as cirur-
gias electivas, deixando apenas 
as consultas de urgência. 
Neste momento difícil, pede-se 
a colaboração de toda a popu-
lação, para se prevenir, uma 
vez que o coronavírus não só 
afecta os profissionais de saú-
de, mas a qualquer um. Há re-
latos de países em que os pro-
fissionais de saúde é que estão 
mais afectados. Nesse sentido 
pretende-se reduzir este con-
tacto e garantir as medidas de 
prevenção.

Segundo relevou a nossa fon-
te, essas medidas de restrição 
são desafiadoras uma vez que 
a população já esta habituada 
a acompanhar os doentes, em 
média 5 á 10 parentes, por isso 
pedimos maior colaboração 
neste período, de forma a redu-
zir a circulação de pessoas no 
recinto hospitalar.
Queremos garantir que haja 
cumprimento do distanciamen-
to social e que devem cooperar 
uma vez que algumas consultas 
que já tinham sido marcadas, 
serão igualmente canceladas, 
pede-se que a população tenha 
calma nesse período até que a 
situação esteja controlada.

HCB DIVULGA AS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO 
FACE AO COVID-19 

COVID-19

SECRETARIA DO ESTADO DA PROVÍNCIA DE SOFALA 
STELA DA GRAÇA ZECA ALERTA PARA A NECESSIDA-
DE CONTÍNUA NA SENSIBILIZAÇÃO ÀS POPULAÇÕES

Na sua intervenção, durante 
uma visita ao Hospital Central 
da Beira (HCB), na passada se-

gunda-feira 30 de Março a Se-
cretária do Estado na Província 
de Sofala, Stela Zeca, afirmou 

que foram criados no país  pon-
tos de referência para rastreio 
de casos de covid-19, nos por-
tos e aeroportos, entretanto é 
sabido que o maior movimen-
to de pessoas tem sido por via 
terrestre,   a vizinha África de 
Sul tem estado a dispensar os 
mineiros, daí que e houve a ne-
cessidade de se alocar apare-
lhos aos distritos.
A necessidade de sensibiliza-
ção no seio das populações, 
foi referenciado como uma das 
medidas de prevenção contra 
o covid-19. Isso porque obser-
vam-se focos de estigmatiza-
ção à indivíduos com tosse, por 
parte das comunidades. 
A visita que tinha com vista in-
teirar-se do nível de prontidão 
desta unidade sanitária face as 
medidas de prevenção do Co-

Secretaria do Estado dando orientações a direcção do HCB
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vid-19, e a recepção do material 
de protecção, doado com vista 
a fazer face a pandemia.
Na ocasião, a Secretária do Es-
tado garantiu que tem estado 

a desenhar, junto do Conselho 
Municipal da Beira, estratégias   
de modo a evitar a aglomera-
ção das pessoas, sendo uma 
delas o encerramento de locais 

de forma compulsiva quando 
não se respeitam as normas.
A dirigente apelou ainda para 
adopção das medidas de pre-
venção para redução da propa-
gação do vírus, como a higieni-
zação das mãos, cumprir com 
o isolamento social, e aos indi-
víduos provenientes de países 
com casos da doença, reco-
menda-se que cumpram com a 
quarentena obrigatória de (14) 
dias, de forma de evitar situa-
ções catastróficas. Para casos 
de incumprimento das medidas, 
serão impostas medidas coerci-
vas como forma de repor a or-
dem e a disciplina. 
Segundo dados avançados, Enfermaria de tratamento de gripes

o HCB dispõe de um centro 
de despiste do Covid-19, que 
vai reforçar no descongestio-
namento das outras unidades 
sanitárias. A nível da província 
existe um centro de isolamento, 
com capacidade para (20) ca-
mas, em Inhamízua, para res-
ponder a eventuais casos da 
doença.
A visita da Secretária do estado 
contemplava também a recep-
ção de material de protecção 
individual, compostos por (1) 
termómetro, (100) frascos de 
álcool, (10) macacões, (300) lu-
vas, (6) caixas d máscaras de 
protecção, e (100) caixinhas de 
vitaminas entregues pela Far-
mácia Crystal. Secretaria do estado Desifentando as mãos com água e sabão

Covid-19
ACADEMIA DO BACALHAU DA BEIRA  DOA EQUI-
PAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL AO HCB
No âmbito da sua responsabili-
dade social, a Associação Aca-
demia do Bacalhau da Beira, Mo-
çambique,  procedeu na manhã 
desta segunda-feira (06/04), ao 
Hospital Central da Beira(H-
CB), a entrega de equipamento 
de protecção individual, vulgo 
EPI,  para reforçar no comba-

te a pandemia do Covid-19. 
Orçados  em cerca de 
232.128,00Mts (duzentos e 
trinta e dois mil, cento e vinte 
e oito Meticais) o equipamen-
to era composto por (500) uni-
dades de fatos descartáveis, e 
(10.000) unidades de toucas de 
higiene descartáveis. Estes re- Representantes e Material Doado



Nessa altura em que os beijinhos e apertos de 
mão tornaram-se armas mortíferas e por isso 
são internacionalmente proibidos, receba um 
abraço caloroso a distância como saudação.
Em momentos de pandemia como este em que 
estamos a viver por causa da COVID-19, geral-
mente o nosso posicionamento depende muito 
de como recebemos, de quem e como filtramos 
as informações sobre o assunto. 
Durante essa pandemia, principalmente ao lon-
go da transição dos níveis de restrições para a 
prevenção da COVID-19,  eu tive o privilégio de 
andar um  pouco por todo o país e nessa peque-
na volta, tive a oportunidade de ouvir a opinião 
de pessoas com os mais altos graus de instru-
ção académica bem como das pessoas que para 
elas reconhecer a primeira letra do seu nome é 
um dasafio.
Nessa pequena auscultação, o que me chamou 
atenção é que a mensagem de fundo em todas 
as camadas esta bainhada de incerteza e grau 
de medo que tira o sono.
-O coronavirus mata, foi inventado para reduzir 
a população do mundo a 20%, o coronavirus é 
uma praga para que se cumpram as profecias 
sobre o fim dos tempos, para curar da COVID-19  
você tem que procurar fios de cabelo na bíblia, 
por na água e beber a água de madrugada a por-
ta da casa, etc. Poderíamos levar muito tempo 
para discutirmos só o que se diz como mito liga-
do a essa problemática e consumiria muito do 

nosso tempo sem trazer resultados.
Quando parei para reflectir para essa crónica, 
vi que muitos assuntos poderiam ser levanta-
dos principalmente sobre a prevenção (lavar as 
mãos, distaciamento de 1m, etiqueta da tosse, 
etc), mas as entidades competentes já se ocu-
pam disso. 
 Vejo muita gente cumprindo com algumas medi-
das preventivas e outras não, neste tempo é co-
mum ver selfies “mascaradas”, a máscara agora 
é uma peça de ostentação. As pessoas estão a 
levar o distanciamento social, a quarentena bem 
como o isolamento de animo muito leve.
Caro leitor, queira aceitar o meu convite para 
uma viagem mental que facilmente ganha vida, 
tornando-se a dura realidade de muitas pesso-
as... Imagine que nessas suas saídas para ver 
quem ainda está nas ruas, você se depara com 
alguém que tenha a infeção por Coronavirus 
mas não sabe, e nisso você para com essa pes-
soa e ajuda ela a tirar uma foto com o celular 
dela pois ela quer publicar uma foto nas redes 
sociais mostrando a sua máscara, no contacto 
com o celular dessa pessoa, você contamina as 
mãos e em seguida você toca nos seus olhos 
involuntariamente- “sim você vai tocar porque 
uma pessoa adulta toca a cara entre 300 a 1000 
vezes por dia”. Você contrai a infeção mas tem 
sintomas leves, pois você é jovem, mas a sua 
mãe tem 60 anos, ela contrai a infeção de você e 
porque ela é diabética ou tem hipertensão arte-

CRÔNICA DO MÊS
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dos do novo coronavírus na 
província de Sofala, existe um 
esforço  com vista a garantir a 
protecção dos profissionais de 
saúde, uma vez que este grupo 
deve estar preparado para dar 
resposta a eventuais casos de 
covid-19. Medidas como lavar 
as mãos constantemente com 
água e sabão, ou cinza; densi-
fectar as mãos com álcool, co-
brir a boca sempre que tossir 
ou espirrar; evitar lugares aglo-
merados; manter os ambientes 
sempre ventilados;  são regras 
de ouro, no combate a preven-
ção ao coronavírus.Alberto Duarte entregando o donativo Dire-

tora Provincial de Saúde

cursos vem auxiliar no combate 
a doença, visto que os mesmos 
tem se mostrado cada vez mais 
escassos no país.
Alberto Duarte, representan-
te da agremiação, reconhece 
existir uma necessidade de se 
prestar auxílio, dentro das ne-
cessidades que o país tem en-
frentado neste momento. Ele 
acredita ainda que este gesto, 
poderá salvaguardar a vida dos 
profissionais de saúde que tem 
estado a zelar pelo bem-estar 
das populações, e deles pró-
prios.Pese embora não exis-
tam até então casos confirma-
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rial, ela fica grave e precisa ser levada ao hospi-
tal. Sem direito a visitas, hospital sem condições 
para a sua recuperação  e sem nenhum carinho 
da família. Ela fica 7 dias lutando pela vida sem 
sequer trocar de roupa, os profissionais de saú-
de não passam mais de 10 minutos com ela pois 
não há tempo para conversa, ela luta, mas vocês 
não podem ver a sua luta e nem podem dar for-
ça para que ela continue lutando, ela morre, e a 
ultima imagem que você tem da sua mãe é ela 
numa situação deplorável com dificuldade respi-
ratória agonizante. Nisso tudo, vocês não podem 
sequer prestar a última homenagem pois ela foi 
queimada junto com outros corpos que não po-
dem ser reclamados e tudo isso começou porque 
você não ficou em casa quando devia ter ficado.

Caríssimos nesse tempo vamos fazer deste tem-
po, altura para celebração de amor e solidarie-
dade, vamos estudar formas de como dar aos 
que realmente precisam, sejamos responsáveis 
não repassando mensagens que criam pânico 
pois isso mata as pessoas por dentro, não espe-
culemos os preços pois os que não tem poder de 
compra serão a nossa sentença caso se infec-
tem, reunamos recursos que sejam necessários 
para ultrapassarmos essa fase e não façamos 
compras só por vaidade. 
É tempo de espalhar amor, o mundo precisa de 
você na sua casa, orando para todos os propó-
sitos possíveis que ajudem na manutenção da 
humanidade.

Caricatura


