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Apresentação 

Pfuka U Hanya é uma organização sem fins lucrativas que trabalha para apoiar o sector de 
saúde, desde o ano de 2006. 

Objectivo da sua acção é o de melhorar os serviços básicos de saúde, através do reforço 
social, a prestação de contas e a criação de uma consciência crítica do direito à saúde. 

Neste momento, coordenamos actividades de 125 activistas. 

Associação actua em: 

• Cidade de  Maputo 
• KaMaxaquene (HGP, CS 1ͦ de Maio); 

• KaMubukwane (HPI, CS de Zimpeto e Bagamoyo); 

• KaMavota (HGM e CS de Mavalane) 

• Inhambane 
• Govuro (CS sede ) 

• Sofala 
• Machanga (CS sede) 

• Beira (CS da Ponta Geia) 

 
 

 



ACTIVIDADES 

• Acolhimento e aconselhamento nas US e na comunidade; 

• Buscas consentidas 

• Sensibilização para adesão aos serviços de saúde (GAAC, VBG, TARV, TB. PTV) e outros; 

• Palestras educativas e na comunidade; 

• Visitas e cuidados domiciliarias: 

• Apoiamos a VBG e a COVs; 

• Distribuição de preservativos 

• DOT comunitário 

• Testagen e seguimento (testageM das pessoal ligadas); 

• Referência e contra referência; 

• Divulgação de leis, políticas, protocolos, normas, direitos e deveres; 

• Capacitação (OCBs, Provedores, líderes, GAAC, Utentes) 

• Apoio à Resolução de casos de violação  de direitos (Sistema, Provedor, Utentes); 

• Advocacia para acesso aos serviços e medicamentos; 

• Apoio à criação e revitalização de Comítes de Saúde e de Co-Gestão e Humanização 



Desempenho (Out 2016 – Março 2017) 

Actividades Atingidas 

Palestras (na comunidade) 3002 
 

Promoção de encontros conjuntos (líderes e US) 208 

Buscas Consentidas 432 

Visitas domiciliárias e cuidados 963 

Referências Completas (HIV/TB/Malaria/outros) 1820 

Constituição de GAACs 476 

VBG (encaminhamento para serviços) 58 

Educação de homem para homem 123 

Distribuição de preservativos 130.000 



ACTIVIDADES ATINGIDA 

Encontro com US e Comunidade 10 

Testagem  HIV (na comunidade) 1693 positivos dos quais 
820 chegaram à U.S 

Testagem ao parceiro PTV 148 mulheres positivos 
testados 119 homens 

DOT 103 

Seguimentos 3743 (HIV 3181 e  TB 562) 

COVs 467 

Resolução de casos de violação de direitos 2832 

Advocacia (campanhas junto da SDSMAS e 
US) 

17 

Desempenho (Out 2016 – Março 2017) 



O NOSSO CONTRIBUTO 

• Melhoria da adesão e retenção ao tratamento 
(HIV e TB); 

• Apoio na revelação de seroestado aos 
parceiros(a) e a familia; 

• Serviços de testagem na comunidade e 
aumento de casos HIV+ a fazer o tratamento; 

• Aumento número de parceiros referidos para a 
testagem de HIV, TB; 

• Capacitação e apoio na criação de Comités de 
Co-Gestão e Humanização (HGP,  HGM, CS de 
1º de Maio, Govuro e Machanga); 

• Capacitação  de provedores, utentes, líderes 
comunitários e OCBs em Direitos e Deveres do 
Utente. 



BARREIRAS QUE ENFRENTAMOS 

• Falta de recursos humanos nas USs para atender a demanda; 

• Falta de infra-estruturas atender a demanda; 

• Ruptura de stock de medicamentos frequente 

• US que não estou a fazer dispensa de TARV trimestral 

• Necessidade de visitas frequentes dos pacientes à US; 

• Capacidade limitada de absorção de pacientes suspeitos para testagem de HIV e TB; 

• Fraco seguimentos das sugestões dados pela OCBs; 

• Fraco uso de caixas e livros de sugestões e reclamações; 

• Recurso limitados para OCB melhorar a sua contribuição 

 

 



AS NOSSAS PROPOSTAS 

• Aumentos dos RH para atender a demanda 

• Aumentar a capacidade em intra-estrutura para a atender demanda de novos pacientes 

• Aumento na capacidade do armazenamento de medicamentos 

• Reforço das actividades de APSS através do uso de conselheiros leigos 

• Aumento de distribuicão de medicamentos para 3 meses e criacao de GAACs para reduzir 
fluxo na US; 

• Aumento da capacidade da U.S para receber referenciamentos das OCB 

• Participação  activa da comunidade na tomada de decisões casos de violação de direitos e 
deveres 

• Aumento de recursos financeiros disponíveis para OCB e a sua capacitação para melhoria 
do seu desempenho 

• Aumento da frequência dos encontros dos comités de co-gestão. 

 

 



O nosso sonho: 
UM SERVIÇO DE SAUDE DE QUALIDADE  

E COM ACESSO PARA TODOS 

 

PORQUÊ?  

SAÚDE É DIREITO 
 

 

 

 

Khanimambo 

 

86 707 1945 

pfukauhanyamz@Yahoo.com.br 


