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Prefácio  

 

 

Este estudo de base foi elaborado no âmbito das actividades do projecto “Promoção da Protecção 

Social e Trabalho Informal no seio da População de Rua” co-financiado pela União Europeia e, mais 

especificadamente, em relação ao objectivo do projecto “Contribuir para uma maior inclusão social da 

população vulnerável da Cidade de Maputo” 

 

O objectivo deste levantamento é fornecer uma “fotografia” da situação das crianças e pessoas com 

transtorno mental e do comportamento (PTMC) vivendo na rua ou num contexto familiar de grande 

vulnerabilidade; ter uma descrição das características, necessidades e dificuldades destes dois grupos 

alvo, bem como das respectivas famílias. 

 

Esta “fotografia” permitirá aos parceiros implementadores (Associação Meninos de Moçambique, no 

caso da criança, e Associação Vanghano Va Infulene, no caso das PTMC) orientar as actividades 

previstas no projecto com base nos elementos evidenciados na análise dos dados recolhidos. 

 

Além disso, este documento servirá como “linha de base” para avaliar, no fim do projecto, o impacto das 

acções feitas durante os 3 anos de projecto. 
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1. Dados sociodemográficos e de acesso aos serviços de Protecção Social 

das Crianças de Rua e Vulneráveis da cidade de Maputo  

 

 

 

1. Introdução 

 

Este estudo de base pretende fornecer a descrição do estado sociodemográfico das crianças de rua e 

vulneráveis (beneficiários directos e potenciais do projecto) com o objectivo de poder servir como 

instrumento para as actividades de monitoria e avaliação do impacto final do projecto. 

Mais especificadamente, e em relação ao objectivo do projecto “Contribuir para uma maior inclusão 

social da população vulnerável da Cidade de Maputo”, decidiu-se de ilustrar as condições de acesso à 

protecção social das crianças de rua e vulneráveis nos que diz respeito 3 indicadores principais: 

 

1. Posse do documento de identidade e cartão de saúde; 

2. Acesso aos serviços e centros de saúde público;  

3. Acesso à instrução pública. 

 

As crianças que moram na rua, assim como aquelas que vivem com as famílias em situação de extrema 

vulnerabilidade compartilham as mesmas dificuldades económicas, sociais e de acesso aos serviços 

(escola, hospital, etc.). Em muitos casos, a criança não tem as condições para desenvolver-se num 

contexto familiar, comunitário e social sólido e seguro e também não consegue ter um apoio externo 

(como o institucional) enquanto as dificuldades de acesso e a falta de conhecimento são enormes. 

 

É também demonstrado que muitas das crianças de rua começam o seu “caminho de rua” enquanto 

ainda moram com a família, onde as precárias condições alimentares, de apoio e afecto, adicionadas 

em muitos casos, à violência familiar, impulsiona a criança para a rua onde encontra outros meninos e 

acaba ficando cada vez mais na rua sem regressar à casa. 

 

 

Objectivos do levantamento: 

 

- Apresentação do perfil sociodemográfico das crianças de rua;  

- Apresentação do perfil sociodemográfico das crianças vulneráveis (por meio de um inquérito às 

famílias). 
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2. Metodologia  da pesquisa e categorias dos inqueridos: 

 

A abordagem da Associação Meninos de Moçambique (AMDM) está focada em dois aspectos: por um 

lado, o atendimento e a reinserção das crianças moradoras de rua no sistema escolar e na família de 

origem (definido pela AMDM como “aspecto curativo”), por outro lado, o atendimento e suporte às 

famílias vulneráveis para baixar o “risco rua”, a dispersão escolar e a exclusão social dos próprios 

menores (definido como “aspecto preventivo”). 

Por esta razão a pesquisa sobre as crianças de rua e vulneráveis foi baseada numa dúplice abordagem: 

 

 Uma colheita de dados, por meio de um inquérito, sobre os hábitos de vida e as características 

apresentadas pelas crianças de rua do Distrito Urbano de Kampfumo na Cidade de Maputo 

(onde se concentra o fenómeno das crianças de rua, por ter mais acesso à comida e outras 

formas de sustento). 

 A aplicação de um inquérito às famílias vulneráveis com crianças dos bairros de intervenção da 

AMDM: Polana Caniço B e Luís Cabral. 

 

O inquérito foi administrado por uma equipe de 15 inquiridores, todos estudantes universitários dos 

cursos de Psicologia, Ciências Sociais e Saúde Publica ou jovens profissionais da área social. Os 

inquiridores foram acompanhados por 8 educadores da AMDM. 

 

A actividade de pesquisa foi apoiada pela Direcção da Mulher e da Acção Social do Governo da Cidade 

de Maputo (comunicação com numero de referência 202/AES-1/950/12 do 13 de Março de 2012). 

 

 

2.1 Levantamento sobre as crianças que mora na rua 

 

A colheita dos dados foi realizada de 7 a 14 de Março de 2012 na Cidade de Maputo, no Distrito Urbano 

de Kampfumo. É nesta área que se regista a maior concentração de moradores de rua na cidade e 

portanto também de crianças de rua. No total foram inqueridas 68 crianças. 

 

Na base da actividade periódica de contagem das crianças de rua realizada na mesma área pela ONG 

AMDM, é possível constatar que o número de crianças varia bastante dependendo do período do ano, 

com mínimos registados de cerca 180 e picos de acerca 220 menores. 

Tendo em consideração esta variabilidade e não sendo possível conhecer o número certo de crianças 

morando na rua no momento do estudo, para a sub-pesquisa não foi escolhida uma amostra aleatória, 

mas um questionário que foi aplicado a todas as crianças encontradas respondentes a dois critérios de 

inclusão: viver na rua e ter até 18 anos. No que concerne o critério de morar na rua, este se refere não 

só a presença na rua durante o dia para desenvolver as demais actividades mas, também à 



 9 

permanência habitua na rua durante a noite. Por esta razão foram excluídas do estudo as crianças que, 

no período nocturno, voltam para casa ou que pernoitam em centros de acolhimento; estas são 

consideradas crianças na rua e não de rua. Nesta visão, as crianças na rua podem se incluir no grupo 

de crianças vulneráveis que, por uma série de razões (como a procura de comida, esmola e outras 

pequenas actividades), começam a circular pelas ruas da cidade. 

 

As crianças foram inqueridas sempre no período do fim da tarde e nas primeiras horas da noite: desta 

maneira se quis evitar incomodar as crianças durante as actividades produtivas que geralmente 

desenvolvem durante o dia. As crianças foram principalmente encontradas nas “zonas” (com este termo 

as crianças costumam indicar os prédios abandonados, jardins, passeios e outros locais onde costumam 

passar a noite).  

O inquérito foi administrado em língua Portuguesa ou em Changana, na base da maior familiaridade 

linguística da criança inquirida.  

A colheita dos dados foi considerada concluída no momento em que, durante dois dias consecutivos, 

não foram encontradas novas crianças de rua. 

 

 

2.2 Levantamento com as famílias das crianças vulneráveis 

 

Um inquérito em duas partes, precedentemente pilotado, foi aplicado a uma amostra de 73 família dos 

bairros de Polana Caniço B e Luís Cabral durante o período de 26 a 30 de Marco de 2012. Foram 

escolhidos estes dois bairros não só por ser extremamente pobres e, de consequência, com alta 

vulnerabilidade mas, sobretudo, porque a experiência da AMDM demonstra que boa parte dos meninos 

de rua provem destas duas áreas. Alem disso, Luís Cabral foi também identificado como um dos bairros 

onde muitas crianças/jovens de rua, uma vez que decidem de abandonar a rua, decidem de morar pelo 

facto de ter alugueis mais baratos e ser relativamente próximo à cidade. Perceber quais são as 

condições de vulnerabilidade nestas áreas permite elaborar acções de prevenção com o objectivo de 

intervir no terreno antes da criança chegar à rua. 

 

A amostra foi escolhida aleatoriamente entre um grupo de famílias ainda não beneficiárias da AMDM, 

mas que tinham sido anteriormente incluídas numa base de dados de famílias de crianças menores com 

evidências de vulnerabilidade. 

O critério de vulnerabilidade aplicado responde aos critérios de inclusão da AMDM; estes são 

principalmente baseados no estado de necessidade económica das famílias, na exclusão social das 

mesmas e no abandono escolar dos menores pertencentes ao agregado familiar. 

A aplicação do inquérito às famílias ainda não beneficiárias da AMDM permitiu obter dados acerca da 

situação destas famílias antes que estas famílias tenham recebido as intervenções da AMDM. 
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2.3 Resumo da mostra dos inqueridos 

 

 

Crianças                                            Famílias

Crianças de rua 68

Crianças Vuln. 77

68

77

Crianças                       Famílias

Mostra dos inqueridos

Crianças de rua Crianças Vuln.

 

 

 

3. Descrição do grupo-alvo 

 

3.1 As crianças de rua 

 

São crianças que, por diversas razões, abandonam a família e passam a residir na rua, onde dormem, 

vivem, brincam e desenrascam a vida. As motivações pelas quais estas crianças fazem da rua a sua 

casa são ligadas, principalmente, a problemas de violência, descuidados e abandono dentro da família 

que se agravam quando a criança não é filho biológico de um dos pais e vem de uma relação anterior. 

Uma outra motivação pode-se encontrar na inicial busca na rua de alguma fonte de rendimentos (vender 

doces, guardar carros, etc.) e/ou pedir esmola. Com o tempo a criança desenvolve amizades com os 

outros meninos que já vivem na rua e acaba se juntando ao grupo e não voltando mais para casa. 

 

 

3.2 As crianças vulneráveis 

  

São crianças que, mesmo vivendo com a família, vivem em situações de extrema pobreza e dificuldades 

económico-sociais. Em muitos casos, trata-se de famílias onde o chefe do agregado é uma mãe solteira 

com vários filhos, uma avó sozinhas com vários netos e, em alguns casos, a própria criança com os 

irmãos. 

Muitas destas crianças frequentam a rua para ter algum rendimento mas, normalmente, voltam para 

casa à noite e mantem o laço com a família. 
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4. Dados sociodemográficos das crianças de rua e vulneráveis 

 

É importante evidenciar que, para reflectir as características e necessidades das crianças vulneráveis, 

preferiu-se subministrar o inquérito à pessoa responsável da família de forma a recolher os dados não 

só relativos à situação da própria criança mas, também, ao contexto familiar e social no seu geral. O 

objectivo é ter informações que possam ajudar a AMDM no seu trabalho de prevenção que, para ser 

mais eficaz, deve abranger a família e o contexto comunitário onde a criança mora. 

Consideradas as diversas características comuns entre as crianças de rua e as crianças vulneráveis e a 

interligação existente entre este dois grupos (a crianças vulnerável é uma potencial criança de rua) 

preferiu-se tratar os dados em conjunto para permitir uma visão global e mais abrangente. 

 

 

4.1 Sexo e idade 

 

Em relação ao sexo das crianças de rua: das 68 inqueridas 62 eram meninos e apenas 8 meninas o que 

significa que o 91% das crianças de rua são de sexo masculino.  

No grupo das crianças vulneráveis, das 77 famílias inqueridas, 54 referenciaram-se aos filhos de sexo 

masculino e 23 às filhas o que traduz-se, segundo a nossa mostra, em 70% das crianças vulneráveis 

são meninos e 30% meninas.  

 

 

Meninos Meninas

Crianças de rua 91% 9%

Crianças Vuln. 70% 30%

91%

9%

70%

30%

Meninos Meninas

Sexo

Crianças de rua Crianças Vuln.

 

 

 

Em relação à idade, os dois grupos se diferenciam bastante. No caso das crianças de rua as 

percentuais relativas às diversas faixas etárias são as seguintes: até os 12 anos 19%; a faixa etária 13 -

14 anos corresponde a 25.5%; 15-16 anos 29.5% e 17-18 anos 26%. Note-se que as crianças de rua 

com menos de 12 anos são relativamente poucas, isso talvez se possa justificar com o facto de a 

criança sair de casa quando se sente suficientemente autónoma e capaz de fugir de uma situação 
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familiar de poucos cuidados e falta de afecto. 

No caso das crianças vulneráveis, encontramos um resultado exactamente oposto ou, alias, que 

complementa as informações acima. Neste grupo a maioria das crianças (59%) tem menos que 12 anos, 

13-14 anos 11%; 15-16 anos 12%; 17-18 anos 18%. Neste grupo, uma outra faixa etária que tem uma 

elevada percentual é a dos 15-18 anos, somando as percentuais nota-se que alcança-se o 30%. O facto 

de as duas faixas etárias com mais incidência serem aquelas “menos de 12 anos” e “entre os 15 e os 

18”, talvez possa ser devido ao facto de a criança com menos de 12 anos enfrenta as dificuldades que a 

família tem, por exemplo, para mandar-lhe para escola, ter acesso aos serviços sanitários etc. No caso 

dos adolescentes entre 15 e 18 anos, tornam-se mais vulneráveis pelas dificuldades que os jovens dos 

bairros mais desfavorecidos e com baixa escolaridade encontram em arranjar emprego e ter formação. 

 

 

Até 12 anos13 -14 Anos15 - 16 Anos17 - 18 Anos

Crianças de rua 19% 25,5% 29,5% 26%

Crianças Vuln. 59% 11% 12% 18%

19%

25,5%
29,5%

26%

59%

11% 12%
18%

Até 12 anos 13 -14 Anos 15 - 16 Anos 17 - 18 Anos

Idade

Crianças de rua Crianças Vuln.

 

 

 

4.2 Proveniência  

 

Em relação à proveniência: pelas motivações explicadas na introdução, as famílias das crianças 

vulneráveis moram nos bairros Polana Caniço “B” e Luís Cabral na Cidade de Maputo. As crianças de 

rua têm diferentes proveniências, com uma parte que vive na Cidade de Maputo (51%) e o restante das 

diferentes províncias. Apesar de boa parte das crianças ser de Maputo, tem um elemento que desperta 

a atenção e é motivo de inquietação por parte da Sociedade Civil e Governo. Na avaliação de estudos 

precedentes, nota-se que o número de crianças de rua na Cidade, provenientes das províncias, tende a 

aumentar. Num levantamento de 2006, feito pela organização Meninos de Moçambique, as crianças 

provenientes de outras províncias correspondiam somente ao 7% (contra o 49% actual). O facto de hoje 

em dia ter um maior número de crianças de rua provenientes das outras províncias é preocupante 

porque todo o processo de contacto com a família e reintegração vira particularmente complexo.  
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4.3 Escolaridade  

 

A maioria das crianças de rua e vulneráveis sabe ler e escrever (56% e 87%), o que significa que a 

maioria deles teve acesso à escola primária e entende e falar a Língua Portuguesa.  

O que diferencia mais os dois grupos é o nível de escolaridade e a própria frequência na escola. No 

caso dos meninos de rua, o 35% declara ter acabado o ciclo primário (EP1) enquanto nas crianças 

vulneráveis (excluindo os 21% que não tem idade escolar) 47% declara ter acabado o segundo ciclo 

(EP2). Em relação à frequência, 86% das crianças de rua declara ter interrompido os estudos ou não ir a 

escola com regularidade. No caso das crianças vulneráveis, mesmo continuando alta, a percentual 

abaixa para 65.5%. 

 

 

Sabe ler e escrever Interrompeu os estudos

Criança de rua 56% 86%

Criança Vuln. 87% 65,5%

56%

86%87%

65,5%

Sabe ler e escrever Interrompeu os estudos

Escolaridade

Criança de rua Criança Vuln.

 

 

 

 

4.4 O contexto familiar  

 

Pode se afirmar que o contexto familiar de onde provêm as crianças de rua e o contexto familiar das 

crianças vulneráveis tem muitas características em comum.  

Uma criança de rua, não nasceu na rua mas nasceu e cresceu numa realidade familiar e comunitária de 

vulnerabilidade que, junto a outras motivações, lhe levou a ir para rua.  

Entender quais são as características, as dificuldades e as necessidades deste contexto familiar de 

vulnerabilidade é essencial para ter as bases para o trabalho de prevenção (não deixar a criança se 

tornar uma criança de rua) e de reintegração (a criança de rua poder voltar à própria família). 
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4.4.1 Estado civil dos pais  

 

Tanto no caso das crianças de rua como das crianças vulneráveis, as respostas às várias perguntas 

sobre a situação familiar reflectem uma condição, bastante similar entre os dois grupos, extremamente 

complexa (separações, poligamia, padrasto/madrasta, etc.) que aumenta a vulnerabilidade da criança. 

As situações mais frequentes são: os pais estão separados (51% das crianças de rua; 39% das crianças 

vulneráveis); são órfãos (18.5% crianças de rua; 11% crianças vulneráveis), tem padrasto ou madrasta 

(13.5% crianças de rua; 7% crianças vulneráveis).  

No caso das crianças de rua apenas 17% dos pais estão juntos; esta percentual aumenta 

consideravelmente no caso das crianças vulneráveis chegando a 43%. 

 

 

Pais separados Órfãos Tem padrasto/madrasta Pais juntos

Criança de rua 51% 18,5% 13,5% 17%

Criança Vuln. 39% 11% 7% 43%
51%

18,5%
13,5%

17%

39%

11%
7%

43%

Pais separados Órfãos Tem padrasto/madrasta Pais juntos

Criança de rua Criança Vuln.

 

 

 

4.4.2 Número de membros, trabalho e rendimento familiar 

 

O número de membro dos núcleos familiares varia entre 4 a 12 com uma média de 7 pessoas por 

família (que pode incluir parentes da família alargada como tios, avós, primos, sobrinhos, netos etc.). 

Numa parte dos casos (53%) o chefe do agregado familiar é uma mulher e o rendimento médio da 

família é de cerca 2.400 meticais, 39% vive com menos de 2.000 meticais por mês e só os restantes 8% 

tem um rendimento superior a 9.000 meticais. 

Em relação ao emprego 47.5% declara ter um salário fixo (sector formal ou informal), 33.5% trabalha no 

mercado informal sem um salário fixo, 19% é desempregado ou vive de biscates precários.  
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Inferior a 2000 53%

Cerca 2400 39%

Superior a 9000 8%

53%

39%

8%

Inferior a 2000 Cerca 2400 Superior a 9000

Rendimento das famílias vulneráveis

 

 

 

 

Com salario fixo 47,5%

Sem salario fixo 33,5%

Desempregado/biscate 19%

47,5%

33,5%

19%

Com salario fixo Sem salario fixo Desempregado/biscate

Emprego nas famílias vulneráveis

 

 

 

 

4.4.3 Principais necessidades  

 

As necessidades identificadas nas famílias, tanto das crianças de rua como as vulneráveis, como 

prioritária são verosimilmente as mesmas entre os dois grupos (lembramos que a criança de rua é uma 

criança vulnerável que o contexto familiar e comunitário de proveniência não conseguiu conter e 

satisfazer nas suas necessidades básicas). A carência mais indicada (37.8 %) como causa de muitas 

dificuldades familiares é um salário não é suficiente para satisfazer as necessidades básicas do núcleo 

familiar. Isso pode ser confirmado quando cruza-se este dado com o anterior onde verifica-se que 39% 

das famílias vive com menos de 2.000 meticais por mês.  
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Outro dado, ligado a este, é a falta de emprego ou de um emprego fixo (32.7%), a seguir, com 23%, é 

referida uma alimentação não completa (apenas 41% das crianças tem 3 refeições por dia). Consta 

também a falta de formação (17.2%) e uma habitação não condigna (13.7%). 

 

 

Salario digno 37,8%

Emprego 32,7%

Alimentação 23%

Formação 17,2%

Habitação digna 13,7%

37,8%

32,7%

23%

17,2%
13,7%

Salario digno Emprego Alimentação Formação Habitação digna

Principais necessidades das famílias

 

 

 

4.4.4 Principais problemas enfrentados 

 

Por meio de perguntas indirectas às crianças de rua e às famílias das crianças vulneráveis, emergiram 

como principais problemas, e no caso das crianças de rua também motivo da saída de casa (como será 

demonstrado a seguir), a violência doméstica (82%), o abuso sexual por parte de padrasto, pai, parente 

ou vizinho (56%) e o trabalho infantil como sustento da família (42%). Também é indicado o problema o 

alcoolismo (23%) e o HIV/SIDA (13%). 

 

 

Violência Dom. 82%

Abuso sex. 56%

Trabalho infantil 42%

Alcoolismo 23%

HIV/SIDA 13%82%

56%

42%

23%
13%

Violência Dom. Abuso sex. Trabalho infantil Alcoolismo HIV/SIDA

Principais problemas nas famílias 
vulneráveis
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4.5 Meios de subsistência  

 

Em muitos casos não são só as crianças que vivem na rua que têm que encontrar meios de 

sobrevivências, pelo contrário, é muito frequente que as crianças de famílias pobres sejam elas mesmas 

a contribuir de forma substancial, e as vezes única, ao orçamento familiar.  

Ou que diferencia a criança de rua com a criança pobre são basicamente dois elementos: a criança de 

rua utiliza o dinheiro que consegue para o seu sustento na rua (principalmente comer) enquanto a 

criança que está em família leva o valor para casa (para comprar comida para a família).  

A outra diferença é que a criança de rua pode se envolver em actividades de micro criminalidade (como 

roubos e prostituição). 

O gráfico abaixo mostra as principais actividades que as crianças estão envolvidas e as relativas 

percentagens. 

 

Lava carro Guarda carro Ajuda nas comprasCarrega águaVende na ruaPede esmolaProstituiçãoRouba

Criança de rua 27% 32% 21% 5% 9% 19% 6% 3%

Criança Vul. 16% 12% 7% 22% 35% 4%

27%

32%

21%

5%

9%

19%

6%

3%

16%

12%

7%

22%

35%

4%

29%

Lava carro Guarda 
carro

Ajuda nas 
compras

Carrega 
água

Vende na 
rua

Pede esmola Prostituição Rouba Outras

Meios de subsistência 

Criança de rua Criança Vul.

 

 

4.6 Alguns dados específicos das crianças de rua  

 

Tem alguns dados que são específicos das crianças de rua como os motivos que a levaram a sair de 

casa, a frequência do contacto com a família e a experiência na rua. 

 

4.6.1 Motivos da saída de casa 

 

Os motivos que levam as crianças a sair de casa são ligados, na maioria dos casos, aos maus tratos 

(como descrito no capito 4.4.4) e à situação de pobreza e falta de condições da família. Em alguns 
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casos também a criança começa ir para a rua para vender ou fazer algum biscates para ajudar a família 

mas o frequente contacto com outras crianças que já estão a viver na rua pode levar a um processo de 

influência e a criança começar a passar cada vez mais tempo na rua terminando com permanecer de 

vez. 

 

Maus tratos Falta de condições Influência de outras crianças Outras

37% 30% 12% 22%

37%

30%

12%

22%

Maus tratos Falta de condições Influência de outras 
crianças

Outras

Motivações da saída de casa

 

 

4.6.2 Contacto com a família 

 

O contacto com a família é um dado muito importante: quando a criança consegue manter um laço com 

a família (apesar de poder ser irregular e, muitas vezes, conflitual) permite com maior facilidade o 

trabalho de aproximação e reintegração do menor. 

 Na base do inquérito, emergiu que a maioria das crianças (67%) tem contacto com a família de vez em 

quando (por exemplo a cada 2/3 meses ou mais), 13% declara ir para casa pelo menos uma vez por 

mês, 11% pelo menos uma vez por semana e 9% vê alguém da família todos os dias. 

 

De vez em quando 67%

Uma vez  p/ mês 17%

Uma vez  p/ semana 11%

Todos os dias 5%67%

17%
11%

5%

De vez em quando Uma vez  p/ mês Uma vez  p/ semana Todos os dias

Contacto com a família
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4.6.3 Experiência na rua 

 

No que concerne aos aspectos ligados à segurança na rua, 83,7% dos inquiridos declara ter sofrido 

alguma forma de violência e/ou agressão por parte de outros meninos de rua ou pessoas mais velhas. 

Inquiridos sobre a discriminação sofrida durante a permanência na rua, 57% das crianças relata ter-se 

sentido discriminado por causa do comportamento e das atitudes na rua. Cerca 19% declara que sofreu 

discriminação por causa da falta de recursos económicos e 14% declara ter sido discriminado por causa 

do aspecto exterior (por causa da maneira de vestir e da pouca limpeza corporal). Apenas 10% declara 

não ter se sentido discriminado. 

Para completar este quadro básico sobre as relações sociais e as dificuldades, as crianças foram 

inquiridas sobre as amizades que tinham na rua. Neste caso 93% declara que na rua conheceu novos 

amigos e passa a maioria do tempo em grupo, enquanto 7% responde que não tem relações de amizade.  

 

 

Segurança Discriminação Amizades

Sim 16,3% 90% 93%

Não 83,7% 10% 7%

16,3%

90% 93%

83,7%

10% 7%

Segurança Discriminação Amizades

Vida na rua
Sim Não

 

 

4.7 Posse de documentos 

 

Em relação à posse de documentos a diferença entre as crianças de rua e as vulneráveis não é tão 

significativa (demonstrando, mais uma vez, a estrita relação entre os dois grupos). O bilhete de 

identidade entre as crianças de rua é possuído somente por 4.3% e entre as crianças vulneráveis por 

apenas 9.25%. O registo de nascimento, indispensável para conseguir qualquer outro documento, é 

possuído por 47% das crianças de rua e 78% das crianças vulneráveis. 

Uma parte (14%) das crianças de rua tem cartão de saúde (indispensável para ter acesso aos serviços 

de saúde) e 21% das crianças vulneráveis. 
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BI Registo Cartão de saúde

Criança de rua 4,3% 47,0% 14,0%

Criança Vul. 9,3% 78,0% 21,0%

4,3%

47,0%

14,0%
9,3%

78,0%

21,0%

BI Registo Cartão de saúde

Posse de documentos

Criança de rua Criança Vul.

 

 

4.8 Acesso à saúde: hospital, posto de saúde e farmácia  

 

Quando doentes, encontraram dificuldades em ter acesso ao hospital ou posto de saúde aquelas 

crianças, de ambos os grupos, que não tem cartão de saúde ou um outro documento. No caso das 

crianças de rua isso corresponde 73% e nas crianças vulneráveis a 44%.  

A maioria das crianças de rua declara ter se dirigido ao hospital e posto de saúde sozinho, enquanto a 

maioria das crianças vulneráveis diz ter sido acompanhada por um adulto (mãe, irmão mais velho ou 

parente). 

Em relação ao acesso aos remédios na farmácia, as crianças de rua (83%) afirmam que conseguem 

comprar um remédio de urgência (por exemplo paracetamol) mas 72% não consegue comprar um 

remédio com regularidade (como no caso de uma pomada para tratamento da pele). No caso das 

crianças vulneráveis as percentuais não mudam muito: 89% declara conseguir um remédio de urgência 

ou para um problema pontual mas 67% não conseguem remédios com regularidade. 

 

Teve dificuldades Não teve dificuldades

Crianças de rua 73% 27%

Crianças Vul. 44% 56%
73%

27%

44%

56%

Teve dificuldades Não teve dificuldades

Acesso ao hospital/posto de saúde

Crianças de rua Crianças Vul.
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Crianças de rua Crianças Vul.

Sim 83% 89%

Não 17% 11%

Sim 28% 23%

Não 72% 67%

Acesso pontual

Acesso regular

83%

17%

28%

72%

89%

11%

23%

67%

Sim Não Sim Não

Acesso pontual Acesso regular

Acesso aos remédios

Crianças de rua Crianças Vul.

 

 

 

4.9 Desejos 

 

As crianças de rua e vulneráveis têm desejos e aspirações muito parecidas. Para ambos os grupos em 

primeiro lugar vem a vontade de ter uma família (34% das crianças de rua e 29% das crianças 

vulneráveis), a seguir ter um emprego (21% e 27% respectivamente), ter uma casa (17% e 19%), poder 

fazer um curso de formação (14% e 11%), ter comida suficiente (8% e 10%), poder voltar a estudar (6% 

e 4%).  

 

 

Família Emprego Casa Curso de form. Comida Estudos

Crianças de rua 34% 21% 17% 14% 8% 6%

Crianças Vul. 29% 27% 19% 11% 10% 4%

34%

21%
17%

14%

8%
6%

29%
27%

19%

11% 10%

4%

Família Emprego Casa Curso de form. Comida Estudos

Desejos

Crianças de rua Crianças Vul.
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5. Algumas considerações em relação às crianças de rua e vulneráveis 

 

Após a apresentação dos dados relativos à situação da criança de rua e vulnerável, importa analisa-los 

à luz da teoria e da prática, que apresentaremos a seguir. 

No que diz respeito ao sexo da amostra, verificou-se que tanto para o caso das crianças de rua como 

para o caso das crianças vulneráveis, a maioria é do sexo masculino (91% e 70% respectivamente). A 

existência de um maior número de crianças de rua do sexo masculino pode eventualmente ser explicada 

tendo em conta o facto de que, na sua maioria, a população feminina é mais socializada para 

internalizar o stress relativo às dificuldades da vida (conflitos familiares, dificuldades financeiras, nos 

relacionamentos, etc.) do que os homens. Já a população masculina é encorajada a agir, a expressar o 

seu stress. Esta exteriorização pode apresentar alguma ligação com comportamentos anti-sociais, 

(Rabasquinho & Pereira), uma vez que a ida à rua pode ser/representar o rompimento com uma 

situação de dificuldades diversas e tomada de controlo da própria vida.  

As meninas de rua encontram-se numa situação de vulnerabilidade muito mais acrescida que as 

crianças de rua do sexo oposto. Em muitos casos, elas são triplamente vítimas de discriminação do que 

os meninos de rua. Em primeiro lugar elas são, em muitos casos, vistas como profissionais do sexo, 

tornando-os mais vulneráveis ao abuso sexual e físico, uma situação que as expõe à transmissão e 

contaminação do HIV/SIDA. Em segundo lugar elas, por serem meninas, têm uma posição subalterna 

nas relações sociais que se estabelecem tanto com os seus parceiros de rua, como com os clientes de 

sexo (no caso das raparigas que praticarem a prostituição, como consta nas actividades de 

subsistência), como com a sociedade em geral. E, em terceiro lugar, elas são discriminadas por serem 

crianças, numa sociedade onde a percepção do respeito dos direitos da criança esta influenciada por 

aspectos culturais, sendo por exemplo normal, bater/espancar uma criança sob o argumento de que se 

está a educar (Marregula, 2011). 

 

Relativamente à idade das crianças do estudo, verificou-se algumas diferenças, na concentração das 

faixas etárias. Para o caso das crianças vulneráveis, a maioria concentra-se na faixa etária até aos 12 

anos de idade (59%), seguida da faixa etária dos 17 aos 18 anos (18%). Para o caso das crianças de 

rua, verifica-se uma maior concentração na faixa etária dos 15 aos 16 anos (29.5%) seguidas da faixa 

dos 17 os 18 anos (26%). As crianças de rua são crianças que, eventualmente, antes da sua actual 

situação de rua, foram crianças vulneráveis que, por diversos motivos, acabaram por permanecer - por 

longos períodos ou definitivamente - na rua.  

Pode se verificar que as famílias se encontram, na sua maioria, em condições de vida adversas: por 

exemplo, 92% com rendimentos abaixo dos 2400 Meticais; 33,5% sem salários fixos; 82% com 

situações de violência doméstica; 51% e 39% os pais são separados; etc. Estas situações podem se 

encontrar de forma isolada ou combinadas, estática ou em evolução, que a longo prazo, podem levar as 

crianças à ida para a rua. Aliado à este aspecto, o facto de a maior parte das crianças de rua se 

encontrarem na faixa etária da adolescência, pode se justificar pelo facto de que a fase da adolescência 
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é marcada por uma série de transformações bio-pisco-sociais no indivíduo que resultam em 

características específicas da fase e que podem influenciar na ida à rua. Em outros termos, o 

adolescente estando numa situação de vulnerabilidade, onde as suas necessidades (de afecto, 

protecção, educação, etc.) não são satisfeitas e pela vontade de auto afirmação e autonomia 

características desta idade, poderá ir à rua, com o objectivo de fuga da situação de vulnerabilidade 

vivida num médio/longo período e numa perspectiva de auto afirmação. 

 

Em relação a escolaridade, verifica-se neste estudo que uma parte das crianças de rua sabe ler e 

escrever (56%) e já no caso das crianças vulneráveis, verifica-se que é a maioria. No que diz respeito à 

interrupção dos estudos, verifica-se que uma parte (65.5%) das crianças vulneráveis interrompeu os 

estudos, enquanto nas crianças de rua è a maioria (86%). A diferença entre estes dados, pode estar 

ligada às idades dos grupos de crianças. Relativamente ao saber ler e escrever, pode se sugerir, para o 

caso das crianças vulneráveis, que uma vez que a maioria têm até os 12 anos de idade (59%) e grande 

parte concluiu o segundo ciclo escolar/EP2 (47%, excluindo os 21% que não tem idade escolar) teve 

continuidade nos estudos consolidando a capacidade de leitura e escritura. No caso das crianças de 

rua, apesar destas se concentrarem na sua maioria na faixa etária da adolescência, por um lado, o 

tempo de permanência na rua (que pode variar entre alguns meses até 3/5 anos ou mais) pode ter 

influenciado nas suas já adquiridas competências de leitura e escrita. Por outro lado, apenas o 35% 

concluiu o ciclo primário/EP1 e o 86% tem interrompido os estudos ou não tem ido à escola de forma 

regular, as suas competências de leitura e escrita poderão não ter sido consolidadas.  

De qualquer uma das formas, a interrupção dos estudos afigura-se um risco para as crianças (de rua e 

vulneráveis) no que diz respeito ao seu desenvolvimento integral (aquisição de competências pessoais, 

sociais e técnicas) e ao seu enquadramento aos vários níveis. 

 

O contexto familiar das crianças de rua e vulneráveis foi descrito e será analisado, de acordo com o 

estado civil dos membros das famílias, trabalho e rendimento, principais necessidades e os meios de 

subsistência da criança. 

No que diz respeito ao estado civil dos pais, verificou-se que para o caso das crianças de rua, uma 

parte se encontra na condição de órfãos (18,5%). A situação de orfandade parece ser mais evidente no 

que se refere à situação de vulnerabilidade da criança e possibilidade de ida à rua. Isto porque, a perda 

em si dos seus progenitores (ou um destes) é um evento traumático para a criança suscitando 

sentimentos de revolta e insegurança que, aliado à incapacidade da família mais próxima (ou do 

progenitor vivo) em gerir a crise da criança ou de responder às suas necessidades (afecto, alimentação, 

protecção, etc.) pode fazer com que a criança veja a ida à rua como solução para as suas adversidades. 

Outro aspecto é que grande parte dos pais das crianças de rua está separada ou divorciada (51%). Para 

o caso das crianças vulneráveis, verifica-se que uma parte dos pais (43%) se encontra juntos (casados 

ou união de facto), seguidos 39% com pais separados (ou divorciados).  

 A dinâmica conjugal é um aspecto determinante para o bem-estar familiar, e especificamente o da 
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criança. Não havendo este bem-estar, a família, bem como a criança vivem em sofrimento. Geralmente 

o processo do divórcio não é uma situação que ocorre de um momento para o outro, sendo que podem 

ocorrer algumas situações de tensões ou conflitos familiares, antes, durante e até após o momento do 

divórcio/separação (Machado & Gonçalves, 2008). As tensões ou conflitos específicas da separação 

(divórcio) podem ser resultantes ou agravadas, por outras situações adversas que a família possa estar 

a passar. Isso pode sugerir, por exemplo, que os pais das crianças vulneráveis (que são na sua maioria 

com idade igual ou inferior à 12 anos) que no momento da pesquisa se encontravam juntos poderão, 

após um determinado período de tempo, passar por crises conjugais devido (ou agravadas) à uma 

associação de condições familiares: o baixo rendimento, violência doméstica, abuso do álcool, etc. 

Outro aspecto a ter em conta é que, após a separação (ou divórcio) poderão ser agravadas algumas 

situações previamente precárias: para o caso das famílias com rendimentos igual ou inferiores à 2400 

Meticais (somando a percentagem de 2000 Meticais e a de 2400 Meticais, dá 92% da amostra), após o 

divórcio este rendimento poderá baixar. Isso implica que para o progenitor que fica com casa não 

poderá contar mais com o apoio económico do progenitor que abandonou o lar. O decréscimo do 

rendimento familiar coloca em causa a supressão das necessidades da criança, bem como da família. 

Em casos de separações conjugais (ou divórcio) não é só o rendimento económico familiar que está em 

risco, as relações entre os filhos e o progenitor que abandona o lar também poderão se deteriorar e os 

efeitos da separação nos filhos poderão ser dos mais diversos: baixo rendimento escolar, 

comportamento desajustado, dificuldade de relacionamento social, entre outros (Machado & Gonçalves, 

2008). O divórcio em si não é um factor de risco para a vulnerabilidade da família ou da criança, no 

entanto a gestão deste e suas crises é determinante para um equilíbrio na dinâmica familiar.  

 

Relativamente ao número médio de membros dos núcleos familiares, verificou-se que, para os dois 

grupos de crianças, corresponde a uma média de 7 pessoas por família e o 53% dos agregados 

familiares é chefiado por mulheres solteiras.  

A nível da literatura, no que diz respeito aos maus tratos (que é relatado por 37% das crianças de rua 

como uma das causas da ida à rua) verifica-se que, existe uma maior incidência de mau trato á crianças 

em famílias muito numerosas e com vários nascimentos sucessivos (Peirson, Larendeau & 

Chamberland, 2001). Associada ainda à estrutura familiar, existe uma maior taxa de mau trato, 

principalmente a negligência, em famílias monoparentais, comparativamente com agregados familiares 

onde coabitam ambos progenitores. A monoparentalidade é um factor de risco e está igualmente 

associada a uma maior tensão económica, isolamento social e, por vezes, a problemas no 

funcionamento individual (Sidebotham e Heron, 2006). 

 

No que diz respeito ao rendimento das famílias, verificou-se que 53% das famílias vive com um 

rendimento médio de 2400 meticais, 39% com menos de 2000 meticais e somente 8% com um 

rendimento superior aos 9000 meticais. Se considerarmos os rendimentos das famílias, que na sua 

maioria são inferiores a 2400 meticais, pode se considerar que maior parte destas famílias está em 
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situação de vulnerabilidade financeira, dificultando a supressão das necessidades familiares, bem como 

as específicas da criança. O que se pode comprovar no que diz respeito às principais necessidades das 

famílias, onde 37,8% da amostra referiu que o salário auferido não é suficiente para a satisfação das 

necessidades básicas da família.  

 

Relativamente ao trabalho, apesar de 47,5% referir que tem um salário fixo, esta percentagem é 

referente ao sector formal e informal (não especificado/quantificada). E adicionado a este aspecto, 

33,5% trabalha no sector informal e o restante 19% é desempregado ou faz biscates, o que espelha 

uma situação de instabilidade laboral e insegurança económica. A instabilidade laboral e a insegurança 

económica constituem agentes stressorores agudos para o desenvolvimento familiar e individual 

(Peirson e colaboradores, 2001), que, no presente estudo, podem se traduzir nalguns dos principais 

problemas encontrados nas famílias (violência doméstica, abuso sexual e o alcoolismo).  

E estando nesta situação de instabilidade e insegurança financeira, as famílias procuram mecanismos 

de subsistência que acabam por incluir as crianças da família em actividades económicas. Como 

demonstrado no estudo, 42% da amostra refere o trabalho infantil como um dos problemas encontrados 

nas famílias (das crianças de rua e crianças vulneráveis), e para o caso das crianças de rua 30% refere 

que a pobreza e a falta de condições da família foram uma das motivações para a ida à rua.  

 

No presente estudo, verificou-se que as principais necessidades que as famílias referem são: salário 

insuficiente (37,8%) e a falta de emprego (32,5%). Estas duas necessidades, podem levar às outras 

dificuldades também referidas, que é o caso da alimentação não completa (23%), a falta de formação 

(17,2%) e a habitação condigna (13,7%).  

Pode se deduzir que as necessidades ou dificuldades encontradas muitas das vezes não ocorrem de 

forma isolada e uma poderá levar à outra, sendo por isso importante fazer uma intervenção mais 

sistémica.  

 

No que diz respeito aos principais problemas encontrados nas famílias, os mais relatados foram: a 

violência doméstica (82%), o abuso sexual por parte de padrasto, pai, parente ou vizinho (56%) e o 

trabalho infantil como sustento da família (42%). Também é indicado o problema o alcoolismo (23%) e o 

HIV/SIDA (13%). A violência doméstica1 constitui uma situação em que coloca, não só a família em si, 

mas especialmente a criança, numa situação de grande sofrimento. Vários estudos indicam que as 

crianças que vivem em famílias com situações ou ciclos de violência doméstica correm maior risco de 

desregulação do que crianças que não convivem com tanta violência (Fantuzzo & Mohr, 1999). E as 

reacções (desregulações) dependerão de alguns aspectos como à natureza da violência, o tempo de 

exposição, a idade da criança, a presença de abuso físico ou sexual na criança e o tempo decorrido 

entre os episódios (Children Who Witness Domestic Violence, Children´s Defense Fund).  

                                                           
1
 Violência doméstica ou intrafamiliar é toda acção ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica ou 

a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de um membro da família (Say, 2004) e pode incluir outras formas de 

violência relacionais, como o abuso físico, sexual, verbal emocional/psicológica e a negligência (Maia, 2012). 
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Conforme verificamos nos dados, a violência doméstica foi referida como um das principais problemas 

encontrados nas famílias, quer das crianças de rua e quer das crianças vulneráveis (87%). Alguns dos 

efeitos verificados como consequência da exposição da criança às situações de violência 

(desobediência; comportamento oposicional; relações pobres com os irmãos, amigos e relações sociais 

no geral; baixas competências de resolução de problemas) podem potenciar a ida da criança à rua. 

Ainda conforme referido acima, teoricamente considera-se que a violência doméstica pode por um lado 

incluir o abuso sexual e, por outro lado, a presença ou gravidade dos seus efeitos pode ser influenciada 

e depender de outros factores (por exemplo: a presença do abuso sexual).  

No presente estudo, verificou-se que o abuso sexual foi outro dos problemas familiares referido como 

proeminente (56%), é demonstrado que o abandono do lar é uma das consequências verificadas nas 

crianças vítimas de abuso sexual, como uma forma de fuga à situação (Fávero, 2003). Fávero (2003), 

acrescenta ainda que a fuga das crianças ocorre na maioria dos casos na adolescência, o que se pode 

relacionar com os dados da idade das crianças de rua, uma vez que na sua maioria, estas são 

adolescentes. 

No caso do trabalho infantil, o 42% referiu-o como um dos principais problemas encontrados. Estes 

dados poderão se relacionar com os dados relativos aos maus tratos (37%) como uma das motivações 

da saída de casa, uma vez que a criança de rua pode ter a percepção de que o desempenho de 

actividades económicas constitui mau trato (e este efectivamente constitui uma das tipologias do mau 

trato). Por outro lado, pode se comparar aos dados relativos ao rendimento das famílias e a interrupção 

dos estudos. Ou seja, maior parte das famílias (quer das crianças de rua, quer das crianças vulneráveis) 

têm rendimentos inferiores a 2000 e 2400 Meticais (53% e 39% respectivamente) o que pode potenciar 

a necessidade da criança ter de desenvolver alguma actividade económica como forma de apoiar na 

subsistência da família.  

No que diz respeito ao abandono escolar (86% para crianças de rua e 65.5% crianças vulneráveis), o 

desenvolvimento de uma actividade económica pode ter influenciado na interrupção dos estudos uma 

vez que pode ter substituído o tempo dos estudos ou de descanso pelo trabalho, interferindo com a sua 

rotina pessoal e educativa.  

 

Verificam-se ainda outros principais problemas como é o alcoolismo (23%) e HIV/SIDA (13%). No que 

diz respeito ao alcoolismo, o abuso de substâncias por parte dos pais concorre com outros factores de 

vulnerabilidade, como é a violência doméstica, insegurança económica e habitacional (Walsh, 2003), 

verificados neste estudo. Por outro lado, o abuso do consumo do álcool, pode diminuir a capacidade 

parental, ou aumentar a adopção de comportamentos de punição física ou a indisponibilidade para os 

cuidados dos filhos. 

 

Em relação ao HIV/SIDA, a menção da doença pode estar relacionada com as famílias onde têm 

crianças órfãs, onde a orfandade aliada a outros factores (como os baixos rendimentos, maus tratos, 

entre outros) pode agravar a situação de vulnerabilidade da criança. 
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Em relação aos meios de subsistência, verificou-se algumas diferenças/especificidades no 

desenvolvimento das actividades económicas. As crianças vulneráveis na sua maioria vendem na rua 

(35%) e carregam água (22%). Enquanto as crianças da rua na sua maioria guarda carro (32%), lava 

carro (27%) e ajuda nas compras (21%) pedir esmolo. Ainda, em relação às crianças de rua, estas 

desenvolvem actividades adicionais que as crianças vulneráveis não desenvolvem: prostituição (6%) e 

roubo (3%). Apesar destas percentagem serem pequenas, estas actividades podem espelhar uma 

busca por rendimento imediato (que na sua maioria é para alimentação) e serem percebidas como 

pouco desviantes (por parte dos meninos de rua) devido à falta de supervisão e regulação 

comportamental resultante do separação/desligamento com a família. Há que ter atenção que por um 

lado os respondentes do inquérito para as crianças vulneráveis foram os chefes das famílias, que 

podem ter desconhecimento da totalidade da rotina das crianças vulneráveis enquanto desempenham 

actividades na rua, e por outro lado, tendo conhecimento de que as crianças de rua desenvolvem 

actividades como prostituição ou roubo, podem ter sido ocultadas pelo factor vergonha ou receio 

(desejabilidade social). 

 

Especificamente para o caso da criança de rua, foram encontrados alguns dados específicos à sua 

situação, que se traduz em motivos da saída de casa, contacto com a família e experiência de vida na 

rua. No que se refere aos motivos de saída de casa, onde verificou-se que o mau trato foi referido 

como primeira causa (37%), seguido da pobreza e falta de condições (30%) e influência de outras 

crianças (12%). Foram referidas também outras causas (22%) mas não sendo especificadas quais.  

Conforme visto acima, a situação de mau trato pode potenciar à ida da criança para a rua, como 

mecanismo de fuga à uma situação de sofrimento. Aliado a este factor, a falta de condições, pode 

também impulsionar o desejo da criança se dirigir à rua, perspectivando a possibilidade de resolução 

dos seus problemas de forma independente. Como se verificou anteriormente, a faixa etária com maior 

concentração de crianças de rua é a adolescência onde pelas transformações vividas a nível bio-psico-

social que despoletam grande necessidade de auto afirmação, aliados aos maus tratos e a falta de 

condições, poderão propiciar a ida à rua.  

Uma outra motivação da saída de casa referida è a influência de outras crianças. A adolescência é uma 

fase onde a aceitação pelo grupo de pares2 exerce grande influência sobre o comportamento dos 

adolescentes, o que pode se justificar comparado à maior concentração de crianças de rua na faixa 

etária da adolescência. No entanto, de qualquer uma das formas, as motivações podem não ter actuado 

de forma isolada, mas sim complementares, levando a um nível de saturação, onde não se sentido 

protegida no seio familiar (afecto, segurança, alimentação, educação, etc.), a única solução percebida é 

a saída de casa.  

 

                                                           
2
 O conceito "pares" refere-se aos indivíduos que se encontram na mesma faixa etária. 
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No que diz respeito ao contacto com a família, 67% mantém um contacto de vez em quando (cada 2/3 

meses ou mais), o 13% refere ir para casa pelo menos uma vez por mês, 11% pelo menos uma vez por 

semana e 9% vê alguém da família todos os dias. 

O contacto que as crianças de rua mantêm com a família é um dado importante, uma vez que este 

contacto poderá significar a não perda total dos laços e uma possibilidade de reintegração. No entanto, 

torna-se necessário perceber o posicionamento dos pais/cuidadores em relação à vida da criança na rua 

e o tipo de interacção que acontece nestes contactos. Para além de que as motivações que levaram a 

criança à rua, podem influenciar no tipo e frequência e tipo de contacto feito com a família. Por exemplo, 

considerando que a motivação maus tratos inclui também o abuso sexual (ou ainda que seja o mau trato 

físico), a criança geralmente, desenvolve um sentimento de raiva em relação ao progenitor passivo (no 

caso de o abusador ter sido um dos progenitores) ou em relação à família (quando os progenitores e a 

família não se apercebem, não acreditam ou reagem perante a situação de abuso), o que após à saída 

de casa pode potenciar uma probabilidade de menor contacto com a família e não desejo de 

reintegração. 

  

No concernente à experiência na rua, colheram-se dados referentes à segurança, discriminação e 

relações de amizade. Em relação à segurança, 83,7% das crianças declara ter sofrido algum tipo de 

violência por parte de outros meninos de rua ou pessoas mais velhas. A criança em geral afigura-se 

uma "vítima ideal" para qualquer agressor, pelas suas características físicas e psicológicas, estando em 

maior risco as crianças de rua, por não terem cuidadores que as possam proteger. Apesar de não estar 

especificado o(s) momento(s) em que aconteceu a violência, pode se sugerir que possa ter acontecido 

no início da experiência de vida de rua ou em momentos em que as criança se encontrava sozinha. Isto 

porque, no início da experiência de vida na rua a criança pode ser vista por outras crianças já na rua, 

como intrusa no território e concorrência para geração de lucro e não tendo quem as proteja torna-se 

mais vulnerável.  

 

Se olharmos para os dados sobre as relações de amizade, verifica-se que 93% das crianças 

consideram ter feito amigos novos e afirmam passar maior parte do tempo em grupo. O agrupamento 

que as crianças de rua fazem (andar e/ou viver em grupos) é também uma forma de protecção para elas 

perante outras crianças e/ou adultos moradores de rua e enquanto se juntam em grupos, constroem 

laços de afinidade entre eles. Portanto se as agressões não aconteceram no início da vida na rua ou 

enquanto a criança estava sozinha, poderá ter sido em situações de violência entre diferentes grupos. 

 

Por último, no que toca à discriminação, 90% declara ter sofrido algum tipo de discriminação (em 

relação ao comportamento na rua (57%), falta de recursos (19%) e maneira de vestir e pouca limpeza 

corporal (14%)) e somente 10% declara não ter sofrido nenhum tipo de discriminação. A discriminação 

de grupos sociais vulneráveis é uma questão comum nas sociedades. As crianças de rua, sendo um 

grupo vulnerável, aliado ao facto de serem moradores de rua, são igualmente discriminadas e, mais 
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grave ainda, vistos não como pessoas vulneráveis e em sofrimento (antes e durante a permanência na 

rua), mas sim como pessoas que colocam em risco, a segurança e integridade da sociedade. 

 

A posse de documentos é um dado relativo tanto às crianças de rua, bem como às crianças 

vulneráveis, onde verificou-se as seguintes percentagens para os dois grupos: 4.3% e 9.3% para o BI, 

respectivamente; 47% e 78% para registo; e 14% e 21% para o cartão de saúde respectivamente. Em 

relação ao registo de nascimento, verifica-se maiores percentagens em relação aos outros documentos. 

Este dado pode se justificar tendo em conta que este é o primeiro documento a ser tratado (logo a 

seguir ou e nos primeiros dias após o nascimento) e é indispensável para a obtenção de qualquer outro 

documento. Em relação a discrepância entre o número de registos de nascimento e o BI justifica-se pelo 

facto de as crianças quando inqueridas dizem que têm o registo de nascimento em casa, mais quando 

os educadores se deslocam à casa, os familiares dizem que não se lembram de onde estão guardados, 

isto é, lembram-se de ter registo mais não têm o comprovativo. Outro caso é o das crianças que têm 

boletins e certidões de nascimento falsos que só são descobertos na Direcção de Identificação Civil 

(DIC) na altura de tratar o BI, ou crianças que tem o registo, só que este está nas suas províncias 

origem, distantes de Maputo, onde é difícil ir buscar. Ainda, há crianças que mesmo com registo quando 

chega a hora de tratar o BI nalguns casos não têm a paciência de ficar nas longas bichas que 

caracterizam a DIC onde acabam por abandonar o processo ou não comparecem nos dias marcados 

para ir a DIC. 

Apesar da percentagem do registo de nascimento das crianças (de rua e vulneráveis) ser a maior em 

relação aos outros documentos, seria crucial que a taxa fosse de 100%, uma vez que ter acesso a outro 

tipo de documento e consequentemente serviços/instituições necessários ao seu desenvolvimento 

integral, as crianças necessitam de pelo menos de estar registadas. 

 

No que diz respeito ao cartão de saúde, as percentagens são igualmente baixas. Este aspecto pode se 

justificar, pelo facto do documento ser tratado eventualmente nas primeiras consultas da criança e, por 

outro, devido às adversidades que as famílias vulneráveis (considerando que as crianças também de 

rua provêm de famílias vulneráveis) enfrentam, terão ou poucos recursos e possibilidades de prestar 

atenção às questões de saúde da criança.  

 

No que concerne ao acesso ao hospital/posto de saúde, 73% das crianças de rua e 44% das crianças 

vulneráveis tiveram alguma dificuldade por não ter o cartão de saúde. 

Para o caso das crianças de rua, esta situação pode se agravar se, por exemplo, os documentos 

estiverem com as suas famílias (pais/cuidadores), pois para poderem ter acesso tem que ir à casa e, 

dependendo das relações existentes, pode ser outro obstáculo. Para o caso das crianças vulneráveis, a 

maioria revela ter sido acompanhada por um adulto (mãe, irmão mais velho ou parente), uma vez que 

ainda convivem no seio familiar há membros da família responsáveis por elas o que já não se verifica 

com as crianças de rua. 
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No tocante ao acesso às farmácias, 83% das crianças de rua afirmam que conseguem comprar 

remédios de urgência mas 72% não conseguem remédios com regularidade. O facto das crianças de 

rua conseguirem adquirir remédios de urgência e não com regularidade, pode estar relacionado com a 

sua capacidade financeira, uma vez que as quantias que amealha são na sua maioria para alimentação 

e não sejam constantes (em termos de quantidade e de período de tempo). Quando compram os 

remédios de urgência pode ser que tenham a capacidade financeira no momento e a situação de mal-

estar seja percebida como emergente e que precisa de atenção.  

Para o caso das crianças vulneráveis, onde os valores não são muito díspares (89% refere conseguir 

obter remédios de urgência e 67% não conseguem remédios com regularidade) a análise pode ser a 

mesma, diferindo apenas no sujeito da percepção que será do cuidador (pais/outros familiar) 

responsável. 

 

Um último aspecto analisado para os dois grupos de crianças (de rua e vulneráveis) estava relacionado 

com os desejos ou aspirações à um curto/médio ou longo prazo que demonstrou-se bastante 

semelhantes nos dois grupos. 

A aspiração mais referida pelos dois grupos estava relacionada com o ter uma família (34% para 

crianças de rua e 29% para a criança vulnerável), a seguir ter um emprego (21% e 27% 

respectivamente), uma casa (17% e 19%), poder fazer um curso de formação (14% e 11%), ter 

alimentação suficiente (8% e 10%) e, por último, poder voltar a estudar (6% e 4%). 

Em relação à ter/constituir uma família, este desejo pode estar associado à necessidade de projectar e 

fantasiar um lar diferente da sua realidade (actual ou passado) onde poderão suprir a todas as 

necessidades da sua família.  

No tocante à ter um emprego, fazer um curso de formação e ter uma casa, estes desejos podem estar 

relacionado com a necessidade de afirmar e ter independência a todos os níveis. No que se refere à 

comida e estudos, pode estar relacionado com as suas actuas necessidades de alimentação (referidas 

nas principais necessidades da família) e à percentagem do abandono escolar. 

Apesar da existência dos desejos ou aspirações, estas parecem apresentar percentagens relativamente 

baixas, o que poderá estar relacionado com os níveis de auto estima e auto imagem que estas crianças 

têm de si, não acreditando na capacidade de realização ou alcance de objectivos de vida. 

 

Dra. Paula Nhambirre (Psicóloga Comunitária) 
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6. Recomendações 

 

Após à discussão e análise dos dados, importa tecer comentários no que diz respeito à possibilidade de 

intervir no âmbito da vulnerabilidade da criança no contexto familiar (vulnerável) e no contexto de rua. 

 

6.1. A nível das crianças vulneráveis 

 

Intervenção com as crianças: 

 

Educação e recreação: propiciar oportunidades de acesso às actividades educativas e recreativas, 

com o respectivo apoio, bem como actividades de formação, auto-emprego e micro comércio de foram a 

ocupar as crianças e incentiva-las.  

Aconselhamento/apoio psicológico: propiciar um espaço de diálogo para a criança onde possa 

expressar os seus sentimentos, bem como ter o apoio emocional e interpretação de algumas 

dificuldades familiares. 

Intervenção com os pais: 

 

Educação parental: é importante intervir junto dos pais e encarregados de educação, dos tutores/ 

responsáveis das crianças (cuidadores), da família sobre à sua responsabilidade na educação das 

crianças, respeitando os seus direitos e cobrando os seus deveres. 

Nalguns casos, os pais ou cuidadores têm representações do cuidado das crianças menos acertadas ou 

enquadradas na cultura que podem colocar a criança em risco e que consideram a mais acertadas para 

a educação e por isso são importantes os momentos de compartilha e reflexão. 

 

Empoderamento das famílias: potenciar as famílias mais carenciadas em termos económicos através 

da formação, o auto emprego e pequenas actividades comerciais para que possam custear as 

despesas básicas da família em geral e em especial da criança (educação, saúde, alimentação) e, 

deste modo, se prevenir o fenómeno do trabalho infantil como sustento da família.  

 

Intervenção na comunidade: 

 

Criar/potenciar recursos comunitários para as crianças e família 

 Criar espaços dentro das comunidades, onde as crianças possam brincar e interagir com as 

outras evitando deste modo que elas procurem outros locais para o efeito e normalmente com 

pessoas desconhecidas. 

 Potenciar recursos comunitários para as crianças e potenciar os centros comunitários que 

funcionam em regime aberto onde as crianças podem desenvolver viárias actividades 

educativas, recreativa no período em que estão fora do horário escola. 
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 Potenciar os grupos de auto-ajuda para que possam identificar e aconselhar as famílias que 

apresentam casos de difícil relacionamento entre pais e filhos, reforçando as responsabilidades 

parentais. 

 Sensibilizar as famílias e a comunidade para o reforço das responsabilidades e das capacidades 

familiares e comunitárias de assumirem a responsabilidade pela protecção das crianças o que 

pode constituir um passo eficaz para a recuperação das crianças de rua e para um crescimento 

mais sereno de todas as crianças.  

 

6.2. A nível das crianças da rua 

 

Intervenção com a criança: 

 

Facilitação na aquisição de documentos: a criança da rua (assim como qualquer outro cidadão) 

necessita de ter os documentos para poder continuar a garantir alguns direitos fundamentais como o 

registo, o acesso a saúde e o BI. 

 

Visitas às crianças: é necessários visitar as zonas (locais onde as crianças vivem na rua), para que 

possam ter um espaço de expressão dos seus sentimentos, compreensão dos motivos pelos quais está 

na rua e incentiva-las a visitarem à sua família. 

 

Actividades de socialização: desenvolver actividades de socialização direccionadas à reintegração, 

com especial atenção para os meninos de rua. 

 

Intervenção com a família: 

 

Reintegração Familiar: levar ao cabo um conjunto de actividades sequenciadas que tenham como 

objectivo, a reintegração/reunificação da criança na família. 

 

Intervenção com instituições que trabalham no âmbito da criança: 

 

Interacção e participação: maior envolvimento das autoridades locais nas actividades com os 

beneficiários e o reforço das relações de conhecimento recíproco e colaboração entre os operadores e 

as comunidades.  

 

Intervenção com a sociedade em geral: 

 

Sensibilização: para reforçar a assunção das responsabilidades pela protecção das crianças e para 

perceberem as crianças de rua como vulneráveis e não agressoras. 
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É de realçar que uma vez que as crianças de rua são crianças que já estiveram inseridas na família e 

que, pela situação de vulnerabilidade das famílias (resultante de diversas dificuldades/problemas 

encontrados), acabaram por viver na rua, a intervenção proposta (especialmente em relação à família e 

a comunidade) para as crianças vulneráveis serão também aplicáveis para as crianças de rua. 

 

 

Dr. Abdul Remane (Oficial de programas da AMDM) 

Dra. Paula Nhambirre (Psicóloga Comunitária) 
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2. Dados sociodemográficos e de acesso aos serviços de Protecção Social 

das Pessoas com Transtorno Mental e do Comportamento (PTMC) vivendo 

na Rua ou no Contexto Familiar na cidade de Maputo  

 

 

 

1. Introdução  

 

Este estudo de base pretende fornecer a descrição do estado sociodemográfico das Pessoas com 

Transtorno Mental e do Comportamento (PTMC) vivendo na rua ou num contexto familiar de 

vulnerabilidade na cidade de Maputo (beneficiários directos e potenciais do projecto) com o objectivo de 

poder servir como instrumento para as actividades de monitoria e avaliação do impacto final do projecto. 

 

 

Objectivos do levantamento: 

 

Os objectivos do levantamento foram definidos como os seguintes: 
 

- Apresentação do perfil sociodemográfico das PTMC de rua que se encontram no centro da 

cidade e no Hospital Psiquiátrico de Infulene (HPI).  

- Apresentação do perfil sociodemográfico das PTMC vulneráveis (dos bairros de actividade da 

Associação Vanghano Va Infulene). 

 

 

2. Metodologia de pesquisa e categorias dos inquiridos: 

 

Os dados apresentados neste estudo são o resultado de um levantamento efectuado nos meses de 

Janeiro e Fevereiro de 2012 e articulado em duas fases: de um lado, foi investigado o perfil dos 

beneficiários da Associação Vanghano Va Infulene (AVVI) com transtorno mental e/ou do 

comportamento vivendo no contexto familiar; do outro foi investigado o fenómeno dos portadores de 

transtorno mental ou do comportamento vivendo na rua.  

Em ambos os casos, a colecta das informações foi feita por meio de dois inquéritos com resposta 

fechada e/ou múltipla; um para as PTMC do HPI (em tratamento psicológico e com um passado de rua) 

e outro para as famílias das PTMC vivendo em contexto familiar mas em situação de grande 

vulnerabilidade devida à pobreza e às precárias condições de vida da família. 

 Em consonância com o objectivo geral do projecto tendente a “Contribuir para uma maior inclusão 

social da população vulnerável da Cidade de Maputo”, decidiu-se ilustrar as condições de acesso à 

protecção social das PTMC nos que diz respeito a 3 indicadores principais: 
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4. Posse do documento de identidade e do cartão de saúde: o porte do bilhete de identidade 

afigura-se como um aspecto relevante para os cidadãos no geral e, especificamente, para a 

pessoa com transtorno mental ou do comportamento, uma vez que, caso esteja na rua ou dê 

entrada no hospital, só assim poder-se-á colher de forma automática informação relativa ao 

sujeito e à identificação dos seus familiares. Igualmente o BI é fundamental para ter acesso à 

maioria dos serviços, se não todos, e aos direitos e serviços básicos que lhes possam ser úteis; 

 

5. Acesso aos serviços e centros de saúde pública (para os doentes vivendo no contexto familiar). 

 

6. Acesso ao mundo do trabalho: o trabalho é visto como uma forma de recuperação da doença 

mental, uma vez que o indivíduo, ao desempenhar um papel significativo na 

sociedade/comunidade, poderá sentir-se e tornar-se capaz, aumentar a sua auto-estima, 

melhorar a qualidade de vida, o desempenho social e aumentar a rede de contactos sociais (Leff 

& Warner, 2008). 

 

A pesquisa junto aos pacientes do HPI foi devidamente autorizada pela Direcção de Saúde da Cidade 

de Maputo (comunicação com referência número 907/DSCM-GD/AES-/12 do 13 de Março de 2012) e a 

todos os pacientes foi pedido o consentimento informado antes de participar no inquérito.  
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3. Levantamento sobre as PTMC de rua: contagem e recolha de dados 

 

 

Relativamente ao fenómeno dos moradores de rua afectos por transtorno mental e do comportamento 

foram desenvolvidas duas actividades de pesquisa: 

 

1. A contagem das PTMC vivendo nas ruas da Cidade de Cimento; 

 

2. A aplicação de um questionário aos pacientes do Hospital Psiquiátrico de Infulene (HPI) com um 

passado de rua. 

 

Em relação à contagem, a pesquisa foi orientada a levantar a entidade do fenómeno das PTMC de rua 

no Distrito Urbano de Kampfumo (Cidade de Cimento), onde se dirigem para conseguir comida (por 

exemplo nos caixotes de lixo) e outras formas de sustento. Decidiu-se fazer o levantamento só na 

cidade enquanto os casos de PTMC de rua nos bairros são bastante raros: quando uma pessoa com 

transtorno começa a perambular pelo bairro a própria comunidade procura a família ou alguém que 

possa intervir.  

Três foram os pressupostos principais usados para distinguir as PTMC dos demais moradores de rua 

(mendigos, catadores de RSU, meninos de rua): 

 

 O comportamento manifesto: o andar (por ex. no meio da rua, ou sem controlo), o monólogo, a 

actividade (ou seja se a pessoa se encontrava a atirar pedras, catar pauzinhos ou similares). 

 A apresentação exterior e, em particular, as condições de higiene pessoal e o vestuário; o traje 

sujo e ausência de pudor (se encontra com os órgãos sexuais expostos). 

 Quando presentes, foram observados os objectos catados no lixo, uma vez que na observação é 

possível perceber que os catadores de RSU, catam objectos de mesma natureza (plástico, vidro, 

papel), já as pessoas afectas por algum transtorno geralmente procuram comida e não 

diferenciam o lixo que catam. 

 

As actividades de campo da contagem foram desenvolvidas por uma equipa técnica da AVVI constituída 

por uma psicóloga social, um estagiário em psicologia e um assistente. A contagem teve lugar todos os 

dias no período de 9 a 13 de Abril de 2012 nas horas da manhã entre as 5.30 e as 9.30. Este horário foi 

escolhido porque avaliou-se ser o mais apropriado para distinguir as pessoas afectas por transtorno 

mental e do comportamento dos outros moradores de rua: de facto, neste momento do dia, a calmaria 

característica na cidade, permite uma observação mais acurada de quem não volta para o lar a noite. 

A contagem foi considerada concluída no momento em que no mesmo dia não foram encontradas 

novas PTMC. 

A campanha resultou na contagem de 35 portadores de transtorno mental e do comportamento a 
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viver nas ruas da Cidade de Cimento. Neste grupo foram identificados 33 homens e 2 mulheres.  

Não obstante a metodologia utilizada não fosse focada no levantamento da idade das PTMC, a equipa 

técnica, baseando-se na observação directa dos sujeitos, estabeleceu que os 35 moradores de rua com 

transtorno mental aparentam pertencer a faixa etária entre 25 e 50 anos, podendo-se assim sugerir que 

não existem pessoas menores ou maiores destas idades com problemas de transtorno mental e do 

comportamento vivendo nas ruas da Cidade. 

 

Note-se que a equipa técnica da AVVI reconheceu, nos moradores de rua com transtorno mental e do 

comportamento contados, três ex-pacientes do HPI. Como declarado pelos técnicos da AVVI, isso pode 

der devido ao doente ter fugido do hospital ou, uma vez reintegrado, ter fugido da família. Quando isso 

acontece, dificilmente a família procura o familiar na rua e o doente acaba virando um morador de rua e 

piorando o seu estado de saúde.  

 

Para ter mais clara as características das PTMC de rua, foram também inquiridos 15 doentes mentais 

internados no Hospital Psiquiátrico de Infulene (HPI) que provinham da rua, dos quais 11 eram 

homens e 4 mulheres e apenas um era menor de 18 anos. As áreas de investigação do inquérito 

focavam sobre vida antes da doença mental, vida na rua, vida no HPI e vida desejada depois da 

reabilitação. Através dos dados colhidos se quis ter uma imagem das pessoas que habitam a rua, as 

motivações que as levam a destacar-se do lar de origem e as necessidades desta camada. 

 

3.1 Resumo da mostra dos inquiridos 

 

 

Homens Mulheres

Familia - Tot 113 70 43

Rua - Tot 35 33 2

HPI - Tot 15 11 4
70

33

11

43

2 4

Familia - Tot 113 Rua - Tot 35 HPI - Tot 15

Homens e mulheres entrevistadas por grupo

Homens Mulheres
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3.2 Descrição do grupo alvo 

 

3.2.1 A pessoa com transtorno mental e do comportamento na Rua  

 

De uma forma geral, pode-se dizer que as PTCM que se encontram na rua, são aquelas que 

abandonaram a sua residência, ou fugiram do hospital, ou foram expulsos da sua residência pelos 

familiares ou, ainda, são de outras províncias do país e não têm contacto com familiares ou os meios 

para regressar à casa. Há casos também de PTMC adultos que residem sozinhos e que acabam por 

passar maior parte do seu tempo nas ruas. 

Alguns dos doentes podem estar identificados nalgum tipo de sistema, isto para os casos dos fugitivos 

do hospital e os que foram identificados pelo programa de recolha da população de rua da Direcção de 

Saúde da Cidade. Outros podem nunca ter tido qualquer tipo de assistência e identificação. 

Dependo da comunidade ou zona em que o doente se encontra mais frequentemente, ele pode ter a 

ajuda das pessoas do local no que diz respeito à alimentação e roupa. 

 

 

3.2.2 A pessoa com transtorno mental e do comportamento no Hospital 

 

Os doentes que se encontram no hospital vêm trazidos pelas suas famílias ou activistas da 

comunidade, que são informados quer pela família ou por elementos da comunidade. Alguns são 

transferidos por outros serviços de saúde como o Hospitais Centrais e/ou Centros de Saúde, por 

necessitarem de um cuidado maior, em termos de internamento, medicação, entre outros. Outros ainda, 

são trazidos por agentes da polícia, por terem sido encontrados a cometer algum tipo de infracção. Há 

também casos de PTMC que se encontram no hospital e que foram recolhidos no âmbito do programa 

de recolha da população de rua. 

Alguns destes doentes têm contacto com a família enquanto outros não têm contacto nenhum com a 

família. Para os casos dos que não têm contacto com a família, alguns chegam a permanecer 

consideráveis períodos de tempo internados sem uma necessidade clínica para tal e por não terem para 

onde regressar após a alta. Para os casos em que houve algum conflito e ruptura familiar, uma equipa 

constituída por psicólogos e assistentes sociais, é responsável por identificar e fazer visitas à família 

para tentar restaurar um contacto com o doente. Esta componente é de importância fundamental, pois, 

pode resultar no retorno do doente à família. 
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3.3 Dados sociodemográficos das PTMC no HPI com historial de rua.  

 

É importante evidenciar que para reflectir as características das PTMC na rua (considerada a 

impossibilidade de inquirir os doentes enquanto estão na rua por se encontram num estado de 

descompensação que não assegura a tentativa de comunicação) foram considerados os dados das 

PTMC inquiridas no HPI e recolhidos nas ruas. Foram assim seleccionadas 15 pessoas que tinham 

disponibilidade e as capacidades básicas para responder ao inquérito. 

 

3.3.1 Sexo e idade 

 

Dos 15 doentes inquiridos 11 eram homens e 4 mulheres, o que significa que as mulheres 

correspondem a 20%. Se a este dados se adicionam aqueles fornecidos pela contagem das PTMC na 

rua, o número de mulheres apresenta-se ainda mais reduzido demonstrando que o número de mulheres 

com transtorno mental e do comportamento na amostra considerada é de uma média de 12.85%. 

Entre os inquiridos um tem idade menor de 18 anos, dois declaram não conhecer a idade deles; e os 

outros têm idades entre 27 e 56 anos. Estes dados se reflectem em percentual nos gráficos a seguir.  

 

 

Homens                    Mulheres

Homens 80%

Mulheres 20%

80%

20%

Homens Mulheres

Sexo dos inquiridos

 

 

 

Não Sabe 13,3%

< 18 anos 6,6%

27 - 56 anos 80,1%

13,3%
6,6%

80,1%

Não Sabe < 18 anos 27 - 56 anos

Idade dos inquiridos
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3.3.2 Proveniência 

 

Na base dos inquéritos, os doentes que estão hospitalizados provêm ou são originários de diferentes 

províncias do País. Este dado é significativo pois, um doente mental que provem de outra cidade ou 

província tem menos possibilidade de manter o contacto com a família e a própria reintegração, uma 

vez que ele esteja compensado, se torna complexa devido às distâncias e às dificuldades de entrar em 

contacto com os familiares. 

 

 

Maputo Cidade 33,3%

Maputo Província 26,6%

Gaza 13,3%

Inhambane 13,3%

Zambesia 6,9%

Nampula 6,6%

33,3%

26,6%

13,3% 13,3%

6,9% 6,6%

Maputo 
Cidade

Maputo 
Província

Gaza Inhambane Zambesia Nampula

Proveniência dos inqueridos

 

 

 

3.3.3 Estado civil 

 

A tabela abaixo demonstra que apenas 9,1% dos homens são casados enquanto as mulheres são 50%.  

 

 

Casado/a Solteiro/a

Homens 9,1% 90,9%

Mulheres 50,0% 50,0%

9,1%

90,9%

50,0% 50,0%

Casado/a Solteiro/a

Estado civil

Homens Mulheres
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3.3.4 Escolaridade 

 

Os resultados mostram que 60% dos pacientes frequentou a educação formal e sabe ler e escrever. 

Dos 15 inquéritos, 6 não sabem ler ou escrever e não foram para a escola. Dos nove inquiridos que 

frequentaram a escola, dois concluíram a 4ª classe, um concluiu a 5ª classe, dois concluíram a 6ª 

classe, um concluiu/frequentou até a 7ª classe, uma pessoa até a 9ªclasse e uma pessoa concluiu o 

ciclo da escola secundária (12ª classe). Nenhum dos inquiridos frequentou algum curso universitário.  

 

 

3.3.5 Posse de documentos 

 

Em relação à documentação, 80% dos inquiridos não possuem nenhum documento, 13.3% possui BI e 

6.7% possui um outro documento de identificação (como carta de condução, cartão de eleitor, etc.).  

O facto de que cerca de 80% dos inquiridos não tenha BI, pode sugerir que se trata de um grupo 

particularmente vulnerável pelo facto que, no caso de estar na rua, não permite a sua identificação e, 

uma vez no hospital, não se tem como entrar em contacto com a família ou com a comunidade.  

 

 

BI Outro Doc. Nenhum Doc.

Tem 13,3% 6,7%

Não Tem 86,7% 93,3% 80,0%

13,3%
6,7%

86,7%
93,3%

80,0%

BI Outro Doc. Nenhum Doc.

Posse de Documentos 

Tem Não Tem

 

 

 

3.3.6 Vida anterior à experiência de vida na rua 

 

O inquérito revelou que, antes de deixar o lar para ir viver na rua, 73,3% dos inquiridos era residente na 

Cidade de Maputo, enquanto 6,7% residia na Província de Maputo e 20% tinha a residência em outras 

províncias do país. 

Em 33% dos casos, antes de sair para a rua, os pacientes se encontravam a chefiar o seu núcleo 

familiar. Nos restantes casos, os núcleos familiares estavam chefiados por outros membros da família. 
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Dos 15 inquiridos, 86,7% estava a viver no contexto familiar, enquanto 13,3% vivia sozinho. Nenhum 

dos pacientes vivia em centros ou lares de acolhimento ou ainda, com outras pessoas diferentes dos 

familiares. 

 

 

86,7%

13,3%

Com a família Sozinho

Com quem vivia antes da rua

 

 

 

3.3.7 Ocupação anterior à vida de rua 

 

No que concerne a ocupação principal das PTMC antes de viverem na rua, 23% declara que “não fazia 

nada”, ou seja, na altura não tinha e não estava a procura de nenhuma ocupação ou trabalho. Este 

resultado (a inactividade das pessoas afectas por transtorno mental e do comportamento) foi registado 

também no inquérito com as famílias dos beneficiários da AVVI e será aprofundado naquela secção.  

Os restantes 77% estavam ocupados em algum tipo de trabalho como mostra o gráfico abaixo. Este 

dado é de particular relevância uma vez que uma das actividades principais da AVVI é a reintegração 

sócio laboral; o facto de o doente ter tido alguma ocupação pode permitir com maior facilidade a sua 

reintegração. 

 

 

Ocupado em algum trabalho ou biscate77%

Não fazia nada 23%

77%

23%

Ocupado em algum trabalho ou biscate Não fazia nada

Ocupação antes da rua
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3.3.8 Principais razões citadas para ir viver na rua 

 

O gráfico a seguir mostra as principais causas para a pessoa ter ido a viver na rua.  

Pode-se se notar que 26.6% declara não se lembrar sendo, deste modo, mais difícil orientar as acções 

de prevenção para evitar que o doente volte à rua. 

 

Expulso/Abandonado 6,7%

Ter perdido a casa 13,3%

Ter perdido o caminho 20%

Não se lembra 26,6%

Várias causas 33,4%

6,7%

13,3%

20%

26,6%

33,4%

Causas para ir à rua

 

 

 

3.3.9 Contactos com a família de origem durante a permanência na rua 

 

Os pacientes foram inquiridos sobre a frequência dos contactos com a família de origem durante a 

permanência na rua. Com o termo contactos se quis incluir seja a possibilidade dos familiares visitarem 

os inquiridos na rua, seja o regresso em casa por parte dos mesmos. Destaca-se que 40% declara não 

ter tido nenhum contacto com a família durante a permanência na rua. Cruzando este dado com o dado 

relativo a “Vida anterior a experiência de vida na rua”, onde cerca de 86% declarava que antes da rua 

estava a viver com a família, pode-se sugerir que (independentemente da razão) o facto de a pessoa ir 

para a rua, na maioria dos casos, lhe faz perder o contacto com a família. 
 

 

Nunca 40,0%

Pouca frequencia13,0%

Regularmente20,0%

Não sabe dizer27,0%
40,0%

13,0%

20,0%

27,0%

Nunca Pouca frequencia Regularmente Não sabe dizer

Frequencia do contacto com a família
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3.3.10 Vida na rua e relações 

 

No que concerne os aspectos ligados à segurança na rua, 66,7% dos inquiridos declarou nunca ter sido 

assaltado ou agredido na rua, enquanto 26,6% já passou por esta experiência. Cerca de 6,7% não 

consegue lembrar.  

Inquiridos sobre a discriminação que poderiam ter sofrido durante a permanência na rua, 20% relatou 

ter-se sentido discriminado por causa do comportamento e das atitudes na rua. Cerca 13,3% declara 

que sofreu discriminação por causa da falta de recursos económicos e 6,7% declara ter sido 

discriminado por causa do aspecto exterior ou seja apor causa da maneira de vestir e da pouca limpeza 

corporal. 

Para completar este quadro básico sobre as relações sociais e as dificuldades, os respondentes foram 

inquiridos sobre as amizades que tinham na rua. Neste caso 60% declara que no período passado na 

rua não tinha amigos, enquanto 33,3% responde que tinha relações de amizade. Cerca de 6,7% não 

sabe dizer.  

Resumindo estes dados, pode-se dizer que a pessoa com transtorno mental e do comportamento que 

vive na rua: quando começa a viver na rua perde o contacto com a família, normalmente vive sozinha e 

não tem amigos e a rua não é particularmente perigosa para ele.  

 

 

Segurança Amizades Discriminação

Sim 66,7% 33,3% 40%

Não 26,6% 60% 60%

Não Lembra 7% 7%

66,7%

33,3%
40%

26,6%

60% 60%

7% 7%

Segurança Amizades Discriminação

Experiencia na rua

Sim Não Não Lembra

 

 

 

3.3.11 Vida no HPI 

 

Os resultados do inquérito mostram que 53% das PTMC chegou ao HPI porque recolhidos na rua pelo 

pessoal do próprio hospital, no âmbito das campanhas de recolha organizadas pelo HPI em parceria 

com o Município da Cidade de Maputo que tiveram lugar até o ano 2011. Os outros chegaram levados 
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pelos familiares, polícia, alguma organização (como o caso da AVVI). 

Os pacientes foram inquiridos sobre a frequência dos contactos com a família de origem ou seja das 

visitas que os familiares proporcionam aos pacientes durante o internamento.  

Os resultados mostram que: 

 Nenhum contacto: 60%; 

 Contactos pouco frequentes: 14%; 

 Contactos com frequência regular, não assíduos, não esporádicos: 13%; 

 Contactos muito frequentes: 13%. 

 

 

Nenhum contacto 60%

Pouco frequentes 14%

Frequencia regular 13%

Muito frequentes 13%60%

14% 13% 13%

Nenhum contacto Pouco frequentes Frequencia regular Muito frequentes

Contactos com a família

 

 

 

Duas perguntas foram viradas a obter informações sobre a participação na terapia psicológica e na 

terapia ocupacional dos inquiridos. Em ambos os casos, a totalidade dos respondentes declarou não 

participar nalguma das duas terapias. Esta estatística, porem, por motivos de respeito da privacidade e 

éticos, não foi cruzada com os relatórios clínicos dos pacientes e portanto não é possível estabelecer se 

de facto os inquiridos não participam nestas terapias ou se acham de não participar por não ter 

conhecimento da terminologia técnica que as define. 

 

 

3.3.12 Vida depois do internamento: desejos 

 

Duas perguntas sobre o futuro foram feitas aos pacientes inquiridos. A primeira relativa ao lugar onde 

queria viver depois do internamento e a segunda sobre a ocupação que gostariam de ter depois do 

internamento. 

Relativamente a morada, 66,7% declara de querer viver no mesmo lugar onde vivia antes de ir viver na 

rua, enquanto 6,6% declara de querer viver num centro de acolhimento. Cerca de 13,4% declara querer 

viver num sitio diferente de onde morava anteriormente e diferente dum centro de acolhimento, mas não 
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especifica qual. Enfim 13,3% não responde. 

No que concerne a ocupação 60% quer encontrar uma ocupação diferente daquela conduzida antes da 

vida de rua, enquanto 20% gostaria de regressar à antiga ocupação. Os restantes 20% declaram não 

querer exercer nenhuma ocupação depois de ter recebido alta do HPI. 

 

 

Onde viva antes66,7%

Outro lugar 13,4%

Num centro 6,6%

Não sabe 13,3%66,7%

13,4%
6,6%

13,3%

Onde viva antes Outro lugar Num centro Não sabe

Morada depois do HPI

 

 

 

 

Outra ocupação 60%

Antiga ocupação 20%

Nenhuma ocupação 20%
60%

20% 20%

Outra ocupação Antiga ocupação Nenhuma ocupação

Ocupação depois do HPI
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3.3.13 Apoio da sociedade civil ou outras instituições 

 

 Para concluir o inquérito, os pacientes foram inquiridos sobre o apoio recebido pela AVVI ou por outras 

organizações que se ocupam de transtorno mental. O gráfico abaixo mostra os resultados levantados. 

 

 

Conhece AVVI

Ajudado 

pela AVVI

Ajudado por outra 

instituição

Sim 27% 7%

Não 73% 93% 100%

27%

7%

73%

93% 100%

Conhece AVVI Ajudado pela AVVI Ajudado por outra 
instituição

Apoio da SC

Sim Não

 

 

 

 

4. Algumas considerações em relação às PTMC de rua e no HPI 

 

Em relação ao sexo das PTMC, a maioria são de sexo masculino (gráfico pág.7). A existência de um 

maior número de pessoas com transtornos de sexo masculino pode ser discutida das seguintes formas: 

estatisticamente, pode-se dizer que a doença mental afecta tanto os homens como as mulheres. O que 

se pode distinguir, eventualmente, é o tipo de transtornos à que se associa maioritariamente cada 

género, tendo em conta os factores sociais e culturais, aspectos da personalidade, educação, entre 

outros (Rabasquinho & Pereira). Na sua maioria, a população feminina é mais socializada para 

internalizar o stress relativo às dificuldades da vida (conflitos familiares, dificuldades financeiras, nos 

relacionamentos, etc.) do que os homens, o que pode contribuir para desordens associadas à 

depressão, ansiedade e ideação suicida. Já a população masculina é encorajada a agir, a expressar o 

seu stress. Esta exteriorização pode apresentar alguma ligação com comportamentos anti-sociais, como 

o uso de substâncias e suicídio (Rabasquinho & Pereira).  

Verifica-se em Moçambique que, o consumo do álcool e outras substâncias psicoactivas são algumas 

das principais causas de internamentos psiquiátricos (Responsável da área de toxicodependência do 

departamento de saúde mental do MISAU – Eugénia Teodoro - in Agência de Notícias de Portugal, 

S.A). Aliado à este aspecto, em Moçambique tendo em conta as questões sociais e culturais ligadas ao 

género, uma mulher doente poderá eventualmente ter mais atenção e protecção por parte da família, 

por ser vista como mais frágil e até de certa forma, dependente. Para sustentar esta hipótese, num 
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estudo qualitativo sobre as Representações Sociais da Doença em Maputo (Nhambirre, 20123), 

verificou-se que leigos de zona urbana e rural (sendo os últimos familiares de PTMC beneficiários da 

AVVI) consideram que ao se ter um transtorno mental, a pessoa automaticamente deverá interromper o 

seu projecto de vida (trabalhar ou estudar). Verificou-se ainda que eles consideram que a pessoa com 

transtorno mental e do comportamento representa um desgaste financeiro no que diz respeito aos 

danos materiais causados pelo doente, percepção está, que pode ser sustentada pela ideia de violência 

consequente da doença mental, também verificada no estudo.  

 

Relativamente ao estado civil, verifica-se que metade das mulheres são casadas e a outra metade 

solteiras. Os homens são na sua maioria (90,9%) solteiros, sendo que estes dados podem se relacionar 

com alguns aspectos já reflectidos acima de género e doença. Ou seja, pode se considerar que as 

mulheres podem se casar mais cedo que os homens e a doença manifestar-se (já de forma agudizada) 

tardiamente quando adultos. Neste estudo, apesar de não ter sido considerada a variável sexo dos 

doentes, estas ideias, e outras, associadas ao transtorno mental e do comportamento, aliadas às 

questões de género referidas acima, podem justificar a existência de um maior número de PTMC 

homens nas ruas. Revelando assim, uma necessidade de trabalhar continuamente para desmitificação 

da doença e crenças erradas à ela associada. 

 

Em relação à idade (gráfico pág. 7) o que se evidencia é que não haja idosos e menores de/na rua. No 

entanto, em termos visuais, nota-se frequentemente a presença de crianças e idosos de e na rua. A 

existência de critérios de avaliação com base em aspectos físicos e de comportamentos (estes últimos 

observáveis à distância, sem complementaridade da entrevista pelas razões descritas anteriormente), 

pode ter influenciado na contagem/identificação de PTMC crianças e idosos na rua. Isto porque, o 

primeiro critério diz respeito aos comportamentos que eventualmente estarão mais ligados à alguns 

tipos de transtornos que outros (por exemplo: monólogo, andar no meio da rua ou sem controlo, 

ausência de pudor, etc.).  

Não há consenso sobre uma definição dos transtornos do comportamento, sendo que pode variar em 

diferentes culturas. Não há também como medir de forma objectiva a presença e a severidade de um 

transtorno comportamental, o que traz dificuldades na detecção precoce dessas condições (Grillo e 

Silva, 2004). Para o caso das crianças, a identificação precoce de alguns (se não todos) transtornos 

passaria por um grande acompanhamento da criança, por parte dos pais, família ou escola, o que pode 

não se verificar nestas crianças, que são ou estão na rua. No presente estudo, verificou-se que 60% 

dos inquiridos acedeu à educação formal, sabendo ler e escrever. Este aspecto pode estar relacionado 

ao aspecto analisado acima, referente à idade. Eventualmente o transtorno, pode se manifestar na 

adolescência, ou até antes desta, no entanto pode não ser diagnosticada e nesse momento não 

interferir de forma pertinente na vida da pessoa, especificamente no seu desempenho escolar, o que 

                                                           
3
 No estudo realizaram-se 25 entrevistas individuais semiestruturada, com leigos de zona rural e urbana, curandeiros e 

profissionais de saúde, na cidade e província de Maputo. 
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permitiu que conseguissem dar seguimento aos estudos para classes onde já conseguissem ler e 

escrever. 

Para o caso dos idosos, se já não tiverem adquirido a doença enquanto crianças/adultos, a identificação 

da doença pode ser difícil; por um lado, a depressão é um dos transtornos mentais mais identificado na 

população idosa (Grillo e Silva, 2004) e, por outro lado, porque alguns dos comportamentos observados 

e característicos desta faixa etária podem ser confundidos com as características observáveis de alguns 

transtornos mentais, por exemplo: falta de clareza no raciocínio, apatia, dificuldade de concentração ou 

alguma confusão mental, entre outros. 

 

Segundo os dados do estudo, 77% da amostra se encontrava a realizar algum trabalho ou biscate antes 

do internamento, 86.7% vivia com família e para além dos sujeitos que têm o BI (13%), uma outra parte 

tem outros documentos de identificação (6.7%). Estes dados podem sugerir que, antes da 

institucionalização, tinham também a posse do bilhete de identidade enquanto para tratar outros 

documentos este é exigido. È provável que, na ida dos doentes à rua, caso tenham levado consigo os 

documentos de identificação, podam ter os perdidos. No caso de terem deixado os documentos nas 

suas residências, o inexistente contacto com a família no período de vida na rua e enquanto estão 

institucionalizados pode ter sido um factor para que não tenham consigo os documentos de 

identificação.  

 

A reintegração social da PTMC (família, comunidade, escola/trabalho) é uma questão de extrema 

importância, pois, traduz o espectro considerado determinante para o funcionamento integral dum 

indivíduo em geral e, especificamente para o doente, o desempenho do seu papel social como uma 

forma de potenciar ou manter a sua recuperação. 

No que diz respeito à perspectiva da reintegração social da PTMC, analisaremos primeiro tendo em 

conta os dados relativos à família e, em seguida, os dados relativos ao trabalho. 

Em relação à família, verifica-se que o 86.7% vivia com a família antes da ida para a rua e o 66.7%, 

após a saída do hospital, gostaria de voltar a viver onde vivia antes que pode se sugerir seja a família, 

uma vez que a maioria da amostra vivia com as respectivas famílias. O que por si só podia concluir que 

a reintegração social na família, faz parte do percurso “normal” do doente, após a alta hospitalar. No 

entanto, tanto a prática como a teoria, demonstram que o processo é mais complexo do que possa 

parecer.  

 

Relativamente à proveniência das PTMC, no presente estudo verificou-se que, apesar da maioria dos 

inquiridos serem da Cidade e Província de Maputo (33% e 36,6% respectivamente), o total da soma dos 

inquiridos provenientes de outras províncias do país, perfaz uma percentagem de 40.1%. Isso pode 

influenciar, evidentemente, o processo de reintegração destes desde o seu início (a localização da 

família) até à possibilidade de logística e gestão para as respectivas deslocações para visitas 

domiciliares e levar o doente à família. Adicionalmente, verificou-se também que 13% dos doentes 
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internados têm contacto com muita frequência com as suas famílias e, quando viviam na rua, 20% 

tinham contacto regular com os seus familiares.  

Este aspecto pode se verificar devido a inquietação que as famílias, e a sociedade em geral, têm diante 

da doença. Lefley (1997) considera que algumas famílias se sentem mais confortáveis quando os seus 

parentes com transtorno mental e do comportamento estão institucionalizados, pois sentem que a 

pessoa está mais protegida e não têm de lidar com as situações reais e complicadas que surgem 

enquanto o doente está em casa. Estes aspectos podem justificar alguns dados encontrados no 

presente estudo, como é o caso da percentagem de PTMC que foram expulsos de casa ou 

abandonados pelos seus familiares (6.7%) e que referiram não ter tido contacto nenhum com a família 

enquanto viviam na rua e quando foram internados (40% e 60 % respectivamente). 

Pode se dizer que, contrariamente às formas de encarar a doença do familiar de forma repulsiva ou até 

agressiva, verifica-se nalguns casos que os familiares superprotegem o seu familiar doente. Ou seja, a 

família ao assumir o seu papel de cuidador, protege o seu familiar de forma excessiva podendo dificultar 

a sua autonomia e potenciar o isolamento do indivíduo. As famílias devem aprender a adaptar os seus 

próprios comportamentos e expectativas face às realidades da doença mental de um ente querido e, 

simultaneamente, a promover a sua independência o mais possível (Lefley, 1997). Algumas ideias 

associadas à doença poderão suscitar estes tipos de reacções (protecção ou repulsa) como por 

exemplo: a ideia de agressividade/violência, autonomia comprometida (incapacidade de cuidado da 

higiene e outras actividades diárias), incompetência do doente e a discriminação que este, e a própria 

família, poderão sofrer por parte da comunidade em geral.  

A percentagem das famílias que cuidam dos seus doentes está relacionada com as expectativas 

culturais quanto ao papel da família e com o nível de desenvolvimento dos sistemas de saúde mental 

dos países (Xiong et al., 1994). Nos países em desenvolvimento, como é o caso de Moçambique, a 

família continua a ser o maior suporte das pessoas com doença mental em termos sociais, emocionais 

e, muitas vezes, financeiro. Sendo por isso necessário fazer ou continuar-se a fazer um trabalho intenso 

de sensibilização da família, potencia-las no que diz respeito aos conhecimentos e formas de lidar com 

os seus familiares doentes, bem como, ser defensoras dos direitos dos seus familiares intervindo a nível 

comunitário e não só. 

 

No que diz respeito à reintegração laboral, nota-se, no presente estudo, que 77% da amostra antes da 

ida a rua realizava algum tipo de trabalho ou biscate e, após saída do hospital, 60% gostava de ter outra 

ocupação e 20% voltar à ocupação antiga. Estes dados podem sugerir que a reintegração laboral pode 

ser não só um dos aspectos à se trabalhar para a recuperação da pessoa com transtorno mental e do 

comportamento, assim como mantê-la compensada, bem como um factor essencial para que a 

reintegração laboral seja um processo menos complexo, tendo em conta a motivação e experiência 

prévia. 

A nível individual da PTMC, para que este processo seja menos complexo pode-se prestar atenção aos 

aspectos como a preferência/escolha da profissão/local de trabalho, a motivação e o conhecimento das 
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suas competências (Carroza, s/d). A escolha da profissão/local do trabalho poderá dar à PTMC a 

sensação de controlo (e é efectivamente) da sua vida e da doença aumentando, por conseguinte, a 

motivação e a nível social, a existência de suporte a nível da família, amigos, comunidade, da instituição 

empregadora, bem como a interligação da equipa técnica, beneficiário e equipa técnica (Carroza, s/d). 

Em 2010, a AVVI reintegrou 18 PTMC compensada em actividades diversas, tais como: oficina de bate 

chapa e pintura, gráficas, jardins, machambas e pequenas actividades comerciais. Esta reintegração foi 

fruto de um trabalho abnegado dos técnicos e activistas comunitários da AVVI, tendo em consideração 

a gestão de factores considerados primordiais, para a mesma (reintegração), como: a discriminação, a 

motivação do beneficiário, a qualidade do tratamento, da reabilitação, do envolvimento familiar e 

comunitário e a falta de políticas claras que pudessem incentivar o empregador a contratar uma pessoa 

compensada da doença mental. O processo era (e continua a ser) orientado desde a identificação das 

expectativas e preferências do beneficiário, sensibilização no contexto laboral e negociação da 

reintegração laboral, até ao acompanhamento.  

No entanto, verifica-se tanto na teoria, como na prática, que há alguns factores que podem dificultar o 

processo de reinserção laboral da pessoa compensada, tais como: elevados índices de desemprego no 

país, discriminação em relação a empregar pessoas com doença mental, falta de incentivos ao emprego 

de pessoas com doença mental (Leff & Warner, 2008), aliado a uma fraca (e nalguns casos inexistente) 

rede de suporte familiar e comunitária. 

Assim o processo prático de reintegração laboral das pessoas compensadas teve as suas dificuldades 

tornando-se, por isso, uma acção que necessita de maiores e continuados esforços.  

 

Em relação ao apoio da Sociedade Civil, verifica-se que dos inquiridos, 27% conhece à AVVI, 7% é 

ajudado pela AVVI e nenhum ajudado por outras instituições. A nível local, Maputo e eventualmente as 

restantes províncias do país, a AVVI é das poucas, se não a única, organizações a lidar directamente 

com as questões do transtorno mental e do comportamento (com enfoque numa intervenção 

comunitária). Sendo as pessoas com transtorno mental e do comportamento extremamente vulneráveis 

devido à ausência de políticas de protecção específicas/explícitas e de promoção dos seus direitos. 

Estes dados realçam a necessidade de se advogar para os direitos das PTMC no âmbito Nacional, 

(sociedade civil e Governo) e Internacional (sociedade civil e/ou doadores). 
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5. Levantamento sobre as PTMC que vivem no contexto familiar 

 

No caso das PTMC vivendo com a família, o formulário foi subministrado a um dos familiares uma vez 

que a família foi considerada como o testemunho principal do dia-a-dia do portador do transtorno mental 

e do comportamento e como o sujeito mais apropriado para levantar dados sobre as necessidades e as 

problemáticas enfrentadas pelo doente e os seus familiares.  

Esta escolha foi baseada na hipótese que a família é testemunho do estigma que o portador de 

transtorno mental e do comportamento enfrenta e, as vezes, ela mesma é objecto de estigma; além 

disso, a família enfrenta uma sobrecarga em termos emocionais, económicos e sociais por causa da 

PTCM. Por isso a família foi considerada como um observatório privilegiado a partir do qual olhar para o 

mundo do transtorno mental e do comportamento e perceber melhor as características e necessidade 

do próprio doente. Também a experiência da AVVI sugere que é da família que, em alguns casos e por 

diferentes causas, os doentes se afastam para ir viver na rua. 

A pesquisa quantitativa foi realizada nos bairros da Cidade de Maputo e da Cidade da Matola onde a 

AVVI exerce a sua actividade. Na Cidade de Maputo foi realizada, especificamente, nos bairros de 

Maxaquene, Zimpeto, Laulane e Albazine; na Cidade da Matola teve lugar em Matola A e Matola B. 

A amostra do estudo constituiu-se de 109 famílias escolhidas aleatoriamente entre as 220 famílias já 

beneficiárias da AVVI registadas na base de dados da associação. 

Na escolha aleatória foi utilizado um critério geográfico de repartição entre os diferentes bairros, como 

demonstrado no gráfico em baixo. 

 

 

5.1 Resumo da mostra das famílias inquiridas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimpeto 11%

Laulane 16%

Albazine 21%

Matola A - B 52%

11%

16%

21%

52%

Zimpeto Laulane Albazine Matola A - B

Famílias inquiridas por bairro
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5.2 Descrição do grupo alvo 

 

Considerado que os dados relativos às PTMC vivendo no contexto familiar foram recolhidos inquirindo 

directamente as famílias, os resultados são mais específicos e detalhados em relação aos dados 

recolhidos inquirindo directamente as PTMC do HPI. Os familiares fornecem dados mais concretos e 

podem responder às perguntas que, se fosse o próprio doente, poderia não saber responder ou poderia 

não lembrar com clareza (por exemplo a idade ou quantas vezes foi internado no hospital etc.). 

 

 

5.2.1 A PTMC na família/comunidade 

 

A situação da PTMC na família ou comunidade pode ser descrita sob diferentes perspectivas. No que 

diz respeito ao aparecimento da doença mental em si, há uma dificuldade dos familiares e comunidade 

à volta (vizinhança) na compreensão do fenómeno. As diversas interpretações da doença mental, na 

maior parte das vezes, são devidas às poucas e incorrectas informações que as pessoas têm sobre a 

doença mental, levado algumas pessoas a considerarem a doença como um aspecto negativo e sem 

resolução (ligado também a aspectos culturais e tradicionais como crenças de feiticeira), podendo daí 

surgir o isolamento e a discriminação do doente. Além deste sofrimento resultante de aspectos sociais, 

as famílias que apresentam dificuldades financeiras têm um sofrimento acrescido, presença do doente 

(que é na maioria visto como um incapaz) acarreta custos no que diz respeito à procura de cuidados 

(deslocações às unidades de saúde, medicação, alimentação requerida pela medicação, etc.) para o 

doente, e caso ele trabalhasse, um défice no rendimento mensal da casa, entre outros aspectos. No 

entanto há também casos em que, apesar das adversidades todas, quer a família, como a comunidade 

têm uma atitude favorável à pessoa doente, estando em cooperação no que diz respeito ao apoio e 

controlo/verificação do estado do doente. Este aspecto pode se verificar nos bairros onde há presença 

constante, por exemplo, dos activistas da AVVI que é uma referência no que diz respeito ao apoio e 

encaminhamento para os doentes e suas famílias. 

 

 

5.3. Dados sociodemográficos das PTMC vivendo no contexto familiar 

 

5.3.1 Sexo e idade 

 

Na base do inquérito subministrado às famílias verifica-se que 40 PTMC são do sexo feminino e 69 do 

masculino que, traduzido em percentual, significa que 36.7% são mulheres e 63.3% são homens. 

Em relação à idade das 40 mulheres: 20% tem menos de 18 anos, 52.5% entre 18 e 40 anos e 27.5% 

mais de 40 anos. Dos 69 homens: 26% tem menos de 18 anos, 45% entre 18 e 40 anos e 29% mais de 

40 anos. 
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Homens 63,3%

Mulheres 36,7%

63,3%

36,7%

Homens Mulheres

Sexo 

 

 

 

Menos de 18 Entre 18 e 40 Mais de 40

Homens 26% 45% 29%

Mulheres 20% 52,5% 27,5%

26%

45%

29%

20%

52,5%

27,5%

Menos de 18 Entre 18 e 40 Mais de 40

Idade

Homens Mulheres

 

 

 

5.3.2 Estado Civil 

 

Em relação ao estado civil, verifica-se que 82.5% das mulheres são solteiras, 12.5% são casadas e 5% 

são viúvas. Nos homens: 91% é solteiro e 9% é casado, não tem viúvos. 

 

 

Casado/a Solteiro/a                   Viúvo/a

Homens 9% 91%

Mulheres 12,5% 82,5% 5%

82,5%

Estado Civil

Mulheres

9%

91%

12,5%

82,5%

5%

Casado/a Solteiro/a Viúvo/a

Estado Civil
Homens Mulheres
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5.3.3 Chefe do agregado familiar  

 

Um dado que também considerou-se interessante analisar (pelas possíveis implicações sociais que 

pode ter) é em relação a PTMC ser o chefe do agregado familiar. Os resultados mostram que, no caso 

das mulheres 20% declara ser chefe do agregado familiar e no caso dos homens 16%. 

 

 

Sim Não

Homens 16% 84%

Mulheres 20% 80%

16%

84%

20%

80%

Sim Não

Chefe do agregado familiar 

Homens Mulheres

 

 

 

5.3.4 Com quem vive 

 

Relacionado com o dado acima e para se entender melhor qual é a situação e o contexto familiar da 

PTMC que vive na comunidade, procurou-se saber com quem vive.  

Emergiu que, no caso das mulheres, quase a totalidade (97.5%) mora com a família ou um familiar 

(filhos, cônjuge, sobrinho) e só uma pequena minoria (2.5%) mora sozinha. No caso dos homens, os 

resultados não se diferenciam muito com 98.5% que vive com um familiar e somente 1.5%  vive 

sozinho. 

 

 

98,5%

1,5%

97,5%

2,5%

Familiar Sozinho

Com quem vive

Homens Mulheres
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5.3.5 Escolaridade 

 

Os resultados mostram que 42.5% das mulheres e 35% dos homens não têm nenhuma escolaridade; 

37.5% das mulheres e 30.4% dos homens estudaram até a 5ª classe; e 12.5% das mulheres e o 24.6% 

dos homens estudaram até a 12ª classe. Fizeram um curso de alfabetização 7.5% das mulheres e 10% 

dos homens. 

 

Alfabetização Sem escol. Até a 5ª Até a 12ª

Homens 10% 35% 30,4% 24,6%

Mulheres 7,5% 42,5% 37,5% 12,5%

10%

35%

30,4%

24,6%

7,5%

42,5%

37,5%

12,5%

Alfabetização Sem escol. Até a 5ª Até a 12ª

Escolaridade

Homens Mulheres

 

 

5.3.6 Ocupação 

 

O inquérito mostra que a maioria das PTMC (82.5% das mulheres e 85.6% dos homens) não tem 

nenhuma ocupação, sem se evidenciar uma grande diferença entre mulheres e homens. Existe, no 

entanto, uma diferença notável em relação ao trabalho informal (por exemplo ter uma banquinha em 

frente de casa, vender carvão ou outro tipo de biscates) onde o 15% das mulheres declara ter um 

“pequeno negócio” enquanto nos homens somente 2.8%. Uma pequena percentagem é estudante 

(2.5% das mulheres e 5.8% dos homens) e 5.8% dos homens (mas nenhuma mulher) declara trabalhar 

no sector formal (empresa). 

 

Nenhuma Trabalho informalEstudante Trabalho formal

Homens 85,6% 2,8% 5,8% 5,8%

Mulheres 82,5% 15% 2,5%

85,6%

2,8% 5,8% 5,8%

82,5%

15%
2,5%

Nenhuma Trabalho informal Estudante Trabalho formal

Ocupação

Homens Mulheres
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5.3.7 Actividade económica informal do agregado familiar 

 

Um outro dado que considerou-se importante avaliar, sobretudo visto o interesse da AVVI em relação à 

sustentabilidade da reintegração da PTMC na família, era ligado à forma de sustento da própria família. 

Perguntou-se se a família, mesmo alguns dos membros tendo um trabalho próprio, tinha alguma 

actividade económica informal em casa (como venda de carvão, roupa usada, fruta e verdura etc.). 

Verificou-se que das 109 famílias inquiridas, cerca da metade (58) tem um pequeno negócio em casa. 

 

 

5.3.8 Experiência de rua 

 

Os dados mostram que a maioria das PTMC, mesmo vivendo no contexto familiar, já morou na rua sem 

marcar grande diferença entre homens e mulheres. De facto, no caso das mulheres 82.5% declara já ter 

ido para a rua e, no caso dos homens, 85.5%. Ainda, 75% das mulheres ficou na rua uma vez e os 

restantes 25% mais que uma vez. Dos homens 53% ficou na rua uma vez e 47% mais que uma vez. 

 

 

Sim Não

Homens 85,5% 14,5%

Mulheres 82,5% 17,5%

85,5%

14,5%

82,5%

17,5%

Sim Não

Já morou na rua?

Homens Mulheres

 

 

 

Uma vez Mais que uma vez

Homens 53% 47%

Mulheres 75% 25%

53%
47%

75%

25%

Uma vez Mais que uma vez

Quantas vezes?

Homens Mulheres
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5.3.9 Internamento no Hospital Psiquiátrico de Infulene (HPI) 

 

Também procurou-se saber se a PTMC já tinha sido internado no HPI, verificando-se que 52% das 

mulheres já tinham sido internadas e 43.5% dos homens.  

Dos 52% das mulheres internadas verificou-se que 37% o foi mais que uma vez e dos 43.5% dos 

homens internados, 57% o foi mais que uma vez. 

 

 

Sim Não

Homens 43,5% 56,5%

Mulheres 52% 48%

43,5%

56,5%
52%

48%

Sim Não

Ja foi internado no HPI?

Homens Mulheres

 

 

 

 

Uma vez Mais que uma vez

Homens 43 57

Mulheres 63 37

43

57
63

37

Uma vez Mais que uma vez

Quantas vezes?

Homens Mulheres

 

 

 

5.3.10 Tratamento tradicional 

 

Considerado que o transtorno mental e do comportamento é, muitas vezes, associado às questões 

culturais e tradicionais, considerou-se importante se ter informações em relação ao tratamento 

tradicional como tentativa de curar a doença. 
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Notou-se que no grupo das mulheres com transtornos mentais, 47.5% já fez alguma vez o tratamento 

tradicional, 42.5% nunca fez e 10% estava a fazer no momento do inquérito. Em relação aos homens 

36.5% já fez algum tipo de tratamento tradicional, 55% nunca fez e 8.5% estava a fazer no momento do 

levantamento. 

 

 

Sim Não Está a fazer

Homens 36,5% 55% 8,5%

Mulheres 47,5% 42,5% 10%

36,5%

55%

8,5%

47,5%
42,5%

10%

Sim Não Está a fazer

Já fez tratamento tradicional?

Homens Mulheres

 

 

 

5.3.11 Posse de documentos 

 

Em relação à documentação, 63.5% das PTMC não possuem nenhum documento, 17.5% possui BI e 

19% possui um outro documento de identificação (como carta de condução, cartão de eleitor, etc.). O 

facto de que cerca de 82.5% das PTMC não tenha BI, sugere que (como no caso das PTMC na rua ou 

do HPI) seja um grupo particularmente vulnerável mesmo vivendo com a família. 

 

 

Tem Não tem

BI 17,5% 82,5%

Outro Doc. 19% 81%

Nenhum Doc. 63,5% 36,5%

17,5% 19%

63,5%

82,5% 81%

36,5%

BI Outro Doc. Nenhum Doc.

Posse de Documentos

Tem Não tem
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5.3.12 Acesso à saúde: hospital, posto de saúde e fármacos  

 

À pergunta sobre as dificuldades que as famílias encontram em levar o doente para o hospital ou posto 

de saúde, 51.5% respondeu que uma das maiores dificuldades é não ter ninguém para pode 

acompanhar o doente, 32% a falta de encaminhamento e 16.5% a falta de cartão de saúde e 

documentos.  

Em relação ao acesso aos remédios, 73% consegue os remédios no HPI mas, deste mesmo grupo, 

89.5% declara que muitas vezes o HPI não tem os remédios com regularidade e, em consequência, 

devem comprar nas farmácias.  

Ainda, 87% das famílias inqueridas afirma que a falta de continuidade na subministração dos fármacos 

(porque não encontrando-os no HPI a família não tem dinheiro para comprá-los na farmácia) causa a 

descompensação do doente.  

 

 

Não tem ninguem 

p/ levar 51,5%

       Falta de 

encaminhamento 32,0%

Falta de 

documentos 16,5%

51,5%

32,0%

16,5%

Não tem ninguem p/ levar Falta de encaminhamento Falta de documentos

Dificuldades no acesso ao HPI
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5.3.13 Apoio da sociedade civil ou outras instituições 

 

 Como no caso dos doentes internados no HPI, para concluir o inquérito, as famílias foram inquiridas 

sobre o apoio recebido pela AVVI ou por outras organizações que se ocupam de transtorno mental. 

Verificou-se que 77% das famílias conhece a AVVI, 13.5% foi ajudado pela AVVI e nenhuma das 

famílias foi ajudada por outras organizações da sociedade civil. 

 

 

Sim Não

Conhece a AVVI 77% 23%

Ajudada p/ AVVI 13,5% 86,5%

Ajudada p/ outra ong 0% 100%

77%

13,5%
0%

23%
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Conhece a AVVI Ajudada p/ AVVI Ajudada p/ outra ong

Apoio da SC
Sim Não

 

 

 

 

6. Algumas considerações em relação às PTMC vivendo no contexto familiar 

 

Antes de tecer algumas considerações relativamente aos dados das PTMC em contexto familiar, 

importa salientar que alguns resultados do inquérito apresentaram semelhanças aos das PTMC em 

contexto hospitalar (HPI) e, de consequência, muita observações e referimento são os mesmos. 

Contudo, existem algumas diferenças e alguns dados específicos para as PTMC que vivem num 

contexto familiar e comunitário. 

 

No que diz respeito ao sexo, verificou-se que 36.7% são mulheres e 63.3% são homens. 

Comparativamente as PTMC encontradas no HPI, verifica-se que nas famílias o número de mulheres 

aumenta, mas no entanto, continua menor em relação aos homens. Este aspecto pode ser explicado 

mediante os mesmos argumentos, descritos em relação ao sexo das PTMC no HPI, no que diz respeito 

a relação tipo de transtornos e género e questões socioculturais de género e da doença (Rabasquinho 

& Pereira).  

 

Em relação à idade, verificou-se que na sua maioria (52.5% para as mulheres e 45% para os homens) 

se encontram na idade adulta. Estes dados, poderão ser igualmente  reflectidos à luz das mesmas 
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considerações das PTMC encontrados no HPI, onde constou-se a dificuldade na medição objectiva da 

presença e a severidade de um transtorno comportamental, o que para o caso das crianças pode trazer 

dificuldades na detecção precoce dessas condições e para o casos dos idosos se confundir com 

comportamentos característicos associados à idade (Grillo e Silva, 2004). 

 

No tocante ao estado civil, verifica-se que 82.5% das mulheres são solteiras, 12.5% são casadas e nos 

homens: 91% é solteiro e 9% é casado. Apesar de, em relação a PTMC no HPI, haver uma menor 

diferença em relação às mulheres e os homens casados e/ou solteiros, a percentagem das mulheres 

casadas, continua superior em relação aos homens, bem como à dos homens solteiros em relação às 

mulheres. À semelhança dos dados sobre o sexo e a idade das PTMC em contexto familiar, os dados 

sobre o estado civil, podem em parte reflectir o mesmo que as PTMC em contexto hospitalar (que as 

mulheres eventualmente se casarão mais cedo em relação aos homens). Por outro lado, a existência de 

um maior número de solteiras, pode indicar que o transtorno pode se ter manifestado e agudizado em 

idades mais jovens, antes de se pretenderem casar. 

 

Relativamente a PTMC ser o chefe do agregado familiar. Os resultados mostram que, no caso das 

mulheres, 20% declara ser chefe do agregado familiar e no caso dos homens 16%. Para o caso das 

mulheres, uma parte destes 20% pode estar relacionado com a percentagem de viúvas (5%) 

encontradas no que diz respeito ao estado civil. Outra parte pode estar relacionada com a possibilidade 

ou das mulheres casadas serem casadas oficialmente, no entanto não coabitam com o parceiro ou a 

possibilidade de as mulheres casadas serem mães solteiras. 

Para o caso dos homens, não tendo viúvos, poderá se explicar ou por não estarem a coabitar com a 

parceira oficial ou serem pais solteiros. De qualquer uma das formas, a existência de PTMC chefes de 

agregados familiares, é um facto louvável e exemplar, que indica que estas pessoas podem ter uma 

vida normal e desempenhar papéis sociais quando têm o devido tratamento e acompanhamento. 

 

No tocante aos dados sobre com quem vive a PTMC, nota-se que, no caso das mulheres, quase a 

totalidade (97.5%) mora com a família ou um familiar (filhos, cônjuge, sobrinho) e só uma pequena 

minoria (2.5%) mora sozinha. No caso dos homens, os resultados não se diferenciam muito com 98.5% 

que vive com um familiar e somente 1.5% vive sozinho. A família é, para as pessoas em geral e para as 

que têm dificuldades acrescidas (fisiológicas, sociais, financeiras, etc.), um recurso de suporte. O facto 

de estas PTMC viverem na sua maioria com a família ou um familiar, sugere que têm um recurso de 

suporte social disponível. Assim como verificamos anteriormente (na análise dos dados das PTMC no 

HPI) a família é essencial para o processo terapêutico, bem como para reintegração e estabilização da 

PTMC. 

 

Em relação à escolaridade, os resultados mostram que 42.5% das mulheres e 35% dos homens não 

têm nenhuma escolaridade; 37.5% das mulheres e 30.4% dos homens estudaram até a 5ª classe; e 
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12.5% das mulheres e o 24.6% dos homens estudaram até a 12ª classe. Fizeram um curso de 

alfabetização 7.5% das mulheres e 10% dos homens. A não escolaridade e frequência das PTMC até a 

5ª classe, verificadas numa parte da amostra, pode estar relacionada por um lado à idade em que se 

manifestou e/ou agudizou o transtorno e, por outro lado, com as condições socioeconómicas das 

famílias e comunidade. Ou seja, se o transtorno se manifestou em idades muito jovens, pode ter 

interferido no percurso escolar e, dependendo das condições socioeconómicas das famílias, a 

educação formal pode não ter sido, na altura, uma prioridade, como se nota que posteriormente uma 

parte (7.5% das mulheres e 10% dos homens) aderiu à alfabetização. Adicionalmente, em relação à não 

escolaridade e frequência até a 12ª classe, pode-se notar uma diferença no que diz respeito ao género, 

pois, no primeiro caso as mulheres são a maioria e no segundo a minoria.  

Em Moçambique, a dificuldade de acesso da rapariga (futuramente mulher) à educação, é 

analisada/justificada na sua maioria, com questões socioculturais, onde os pais (na existência de 

dificuldades financeiras; ou mesmo não havendo) geralmente priorizam a educação dos rapazes, 

considerando que rapariga deverá ficar aprender as lides da casa. 

 

Os dados sobre a ocupação mostram que a maioria das PTMC (82.5% das mulheres e 85.6% dos 

homens) não tem nenhuma ocupação, sem se evidenciar uma grande diferença entre mulheres e 

homens. Existe, no entanto, uma diferença notável em relação ao trabalho informal (por exemplo ter 

uma banquinha em frente de casa, vender carvão ou outro tipo de biscates) onde o 15% das mulheres 

declara ter um “pequeno negócio” enquanto nos homens somente 2.8%. Uma pequena percentagem é 

estudante (2.5% das mulheres e 5.8% dos homens) e 5.8% dos homens (mas nenhuma mulher) declara 

trabalhar no sector formal (empresa). O facto de a maioria não ter uma ocupação, pode se justificar 

tendo em consideração a gestão dos factores anteriormente (na discussão dos dados das PTMC no 

HPI) considerados primordiais para a reintegração laboral das PTMC, como: a discriminação, a 

motivação da PTMC, a qualidade do tratamento, da reabilitação, do envolvimento familiar e comunitário 

e a falta de políticas claras que pudessem incentivar o empregador a contratar uma pessoa 

compensada do transtorno mental. 

A existência de uma percentagem das PTMC, embora pequena, com negócio informal, a estudar e no 

sector formal, pode sugerir que os factores mencionados acima estão a ser geridos de uma forma 

funcional. 

 

No que diz respeito à forma de sustento da família da PTMC, verificou-se que das 109 famílias 

inquiridas, cerca da metade (58) tem um pequeno negócio informal em casa (como venda de carvão, 

roupa usada, fruta e verdura etc.). 

Actualmente, A AVVI está considerar uma outra estratégia, adicional à de reintegração laboral das 

pessoas com transtorno mental que consiste no potenciar pequenos negócios das famílias dos 

beneficiários, de modo a contribuir para a melhoria da qualidade de vida destas famílias e, em especial, 

dos beneficiários. De qualquer forma, há também a necessidade de considerar alguns factores 
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relativamente ao “sucesso” desta estratégia, como por exemplo: a motivação do(s) familiar(es) 

responsável(éis) pelo pequeno negócio, a ligação emocional do familiar com o beneficiário (com doença 

mental), os conhecimentos e as competências (que podem ser potenciadas) para gestão do negócio e 

aplicação dos lucros, o acompanhamento da AVVI às famílias dos beneficiários, entre outros aspectos. 

Apesar desta estratégia adicional, mais direccionada ao potenciamento dos pequenos negócios das 

famílias que tenham pessoas com doença mental, continua a ser crucial trabalhar para a reintegração 

laboral das pessoas compensadas da doença mental, retirando da prática novas formas de abordagem. 

 

Os dados relativos sobre o facto de a PTMC já ter sido morador na rua, das mulheres 82.5% declara já 

ter ido para a rua e, no caso dos homens, 85.5%. Ainda, 75% das mulheres ficou na rua uma vez e os 

restantes 25% mais que uma vez. Dos homens 53% ficou na rua uma vez e 47% mais que uma vez. 

Pode se constar que na sua maioria, homens e mulheres, já foram moradores de rua e estas idas à rua, 

podem ter ocorrido em momentos de crises (anteriormente ao início ou durante o tratamento). As 

percentagens relativas à apenas uma ida para a rua são relativamente altas (para o caso das mulheres) 

ou medianas (para o caso dos homens), o que pode sustentar e realçar a importância da família como 

um recurso de suporte para a PTMC, onde eventualmente, em casos de crise (ou ao longo do 

tratamento) a presença da família terá sido fundamental para apoiar a PTMC e evitar as idas para a rua. 

 

Em relação ao internamento no HPI, verificou-se que 52% das mulheres já tinham sido internadas e 

43.5% dos homens. Dos 52% das mulheres internadas verificou-se que 37% o foi mais que uma vez e 

dos 43.5% dos homens internados, 57% o foi mais que uma vez. 

Os dados do internamento mais de uma vez, podem sustentar as seguintes hipóteses: a) a 

acessibilidade ao HPI pode ser relativamente boa; b) que as famílias, sendo um recurso de suporte, 

sempre que notam que o familiar precisa de internamento, dirigem-se ao HPI e este acompanhamento 

pode ser feito com o apoio dos Activistas da AVVI e c) que a dificuldade das famílias em conseguir os 

fármacos ou no hospital (pela inexistência) ou nas farmácias (pelo elevado preço e dificuldades 

financeiras) deixa uma margem para a descompensação do doente, conforme declara 87% das 

famílias. 

 

Notou-se, em relação ao tratamento tradicional, que no grupo das mulheres com transtornos mentais, 

47.5% já fez alguma vez o tratamento tradicional, 42.5% nunca fez e 10% estava a fazer no momento 

do inquérito. Em relação aos homens 36.5% já fez algum tipo de tratamento tradicional, 55% nunca fez 

e 8.5% estava a fazer no momento do levantamento. 

A busca pelo tratamento de qualquer doença está directamente ligada às crenças do surgimento da 

mesma (Spink, 2003). Conforme referido na descrição do grupo alvo em questão bem como na 

literatura, a doença mental é bastante associada às questões místicas/espirituais (Alves, 2011; Barros 

et. Al, 2009; Hinshaw & Stier, 2008; Leff & Warner, 2008).  

No caso das mulheres pode se observar que, adicionando quem já fez e quem está fazer o tratamento 
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tradicional, o resultado dá a maioria (57.5%). Em Moçambique, Nhambirre (2012) verificou no seu 

estudo qualitativo que grande parte da sua amostra refere o feitiço e possessão de espírito4 como causa 

da doença mental. As crenças das famílias e da própria PTMC devem fazer parte do processo 

terapêutico, para que este possa ser bem sucedido e a procura ou não do tratamento tradicional, 

idealmente, seria em concordância com HPI (nalguns casos é, embora não regulamentado). Há uma 

necessidade de conciliar as duas formas de medicina, o que está preconizado (de alguma forma) quer 

pelo MISAU, quer pela AMETRAMO. 

Por outro lado, a diabolização inculcada na sociedade em relação às práticas tradicionais dos médicos 

tradicionais, resultantes dos preceitos da colonização (Honwana) deverão ser igualmente trabalhadas 

no diálogo com as PTMC/famílias/comunidades, para que se transmita a mensagem de que estes 

possam estar a vontade com as crenças, informar ao profissional de saúde sobre as mesmas e que 

possa traçar um plano terapêutico mais integrado. 

 

Em relação à documentação, 63.5% das PTMCPTMC não possuem nenhum documento, 17.5% 

possui BI e 19% possui um outro documento de identificação (como carta de condução, cartão de 

eleitor, etc.). Apesar da maioria das PTMC estar no intervalo da idade adulta (dos 18 aos 40 anos), 

52.5% e 45% para mulheres e homens respectivamente, na sua maioria (82.5%) não ter BI, sugere que 

(como no caso das PTMC na rua ou do HPI) seja um grupo particularmente vulnerável mesmo vivendo 

com a família. 

 

À pergunta sobre as dificuldades em levar o doente para o hospital ou posto de saúde, 51.5% das 

famílias respondeu que uma das maiores dificuldades é não ter ninguém para poder acompanhar o 

doente, 32% a falta de encaminhamento e 16.5% a falta de cartão de saúde e documentos.  

A questão sobre as dificuldades de acesso ao hospital ou posto de encaminhamento, do acesso aos 

remédios (que implica também a continuidade da toma dos fármacos), revela-se bastante crucial na 

intervenção com as PTMC e requer atenção ao nível das diversas instituições de direito, uma vez que 

este serviço estaria ao cargo do SNS (Sistema Nacional de Saúde) que, com as inúmeras dificuldades, 

não consegue responder as necessidades. A dificuldade em transportar a PTMC ao hospital, na maior 

parte das vezes, provém do facto de este estar em crise e por consequência, os operadores dos 

transportes privados (vulgo “chapa” ou táxi) recusam-se à fazer o transporte devido ao receio de que 

esta PTMC possa causar danos à viatura ou outrem durante o percurso. Este receio pode ser também 

verificado no que diz respeito aos vizinhos. Nos dois casos mesmo que a PTMC não esteja em crise, a 

ideia da agressividade e comportamento incontrolável/imprevisível, pode estar por detrás da recusa. 

Nos casos em que os familiares conseguem alguém que possa transportar o PTMC para o 

hospital/posto de saúde, o preço cobrado poderá ser bastante elevado, para uma família que por si só já 

enfrenta outros tipos de dificuldades, incluindo as financeiras. 

                                                           
4
 A subcategoria “Feitiço e Possessão de Espíritos” no estudo, referia-se à percepção de que a doença surge devido ao feitiço 

ou possessão de espíritos enviados por terceiros (outras pessoas) motivadas pela inveja, ódio, ciúmes, etc.  
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Em relação ao acesso aos remédios, 73% consegue os remédios no HPI mas, deste mesmo grupo, 

89.5% declara que muitas vezes o HPI não tem os remédios com regularidade e, em consequência, 

devem comprar nas farmácias.  

Adicionalmente, 87% das famílias inqueridas afirma que a falta de continuidade na subministração dos 

fármacos (porque não encontrando-os no HPI a família não tem dinheiro para comprá-los na farmácia) 

causa a descompensação do doente.  

A existência ou não de medicamentos no HPI, e a regularidade da existência, eventualmente estará 

ligada às condições financeiras e logísticas do SNS. Uma vez que a maioria das famílias (89.5%) 

declara que na maior parte das vezes deve comprar os medicamentos na farmácia, presume-se que 

terão em consequência uma despesa acrescida (que irá variar de acordo com as distâncias das 

farmácias e os preços praticados nas mesmas). Conforme observa-se nos dados, maior parte das 

famílias refere que esta descontinuidade do tratamento leva a descompensação o que a coloca (à 

família toda) novamente em sofrimento e prejudica na recuperação da PTMC. Importa salientar que 

mais uma vez a capacidade financeira das famílias, que na maior parte dos casos, é baixa, determinará 

o acompanhamento da PTMC quando este deveria ser garantido ou pela garantia dos serviços por parte 

do SNS ou, por outro lado, pela protecção social da PTMC, através de algum apoio financeiro, ou 

interinstitucional, ou outro. 

Assim, como no caso dos doentes internados no HPI, para concluir o inquérito, as famílias foram 

inquiridas sobre o apoio recebido pela AVVI ou por outras organizações da sociedade civil, onde 

verificou-se que 77% das famílias conhece a AVVI, 13.5% foi ajudada pela AVVI e nenhuma das 

famílias foi ajudada por outras organizações da sociedade civil. 

Este dado, à semelhança do verificado com as PTMC no HPI, realça a importância do trabalho 

desempenhado pelos activistas e técnicos da AVVI, no que diz respeito ao trabalho comunitário no 

âmbito da saúde mental, uma vez que é das poucas (se não única) a desenvolver actividades nesta 

área. 
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7. Recomendações  

 

Após as breves conclusões relativamente aos dados recolhidos, quer para a PTMC em contexto 

familiar, como para a PTMC em contexto hospitalar, gostaríamos de fazer algumas sugestões, 

igualmente para os dois grupos, no que diz respeito as intervenções no âmbito do transtorno mental e 

do comportamento de forma isolada e/ou em conjunto para auxiliar na resolução dos principais 

problemas identificados no perfil sociodemográfico dos portadores de perturbação mental: 

 

No que diz respeito à intervenção com a família: 

 

Formação às famílias das PTMC: no momento da entrada do doente aos serviços do HPI, ao localizar 

as famílias, em coordenação com o HPI, pode fazer-se uma formação com as mesmas no que diz 

respeito as questões ligadas à doença mental (conceito, causas, tipos e formas de tratamento, direitos 

das pessoas com doença mental, entre outros aspectos considerados importantes) que, ao serem 

trabalhadas a partir a entrada do doente no hospital, poderão potenciar um melhor gerenciamento das 

expectativas dos familiares, das suas inquietações, receios e prepara-los melhor para receber o doente. 

 

Atendimento Psicológico Comunitário: como forma de apoiar os doentes e as suas famílias nas 

comunidades ou na associação, pode-se prover apoio psicológico quando necessário. Uma vez que os 

familiares e os doentes, por dificuldades em gerir o seu tempo ou financeiras, poderão ter dificuldade 

em se deslocar à associação, sempre que possível poder-se-á fazer o atendimento a nível comunitário.  

 

No que diz respeito à reintegração laboral: 

 

Acompanhamento do processo: uma vez inexistentes políticas para a promoção da reintegração 

laboral da pessoa com transtorno mental e do comportamento, e devido às dificuldades inerentes ao 

processo em si, torna-se necessário um maior acompanhamento e análise do mesmo ao longo do 

tempo. Este maior acompanhamento pode incluir, para além das visitas/encontros com os 

empregadores para perceber a integração, competências sociais e técnicas, por exemplo: sempre que 

necessário treino de competências/formações aos beneficiários compensados para melhoria do 

desempenho. 

 

No que diz respeito à intervenção com a comunidade: 

 

Informar e Sensibilizar: torna-se necessário, desmistificar aspectos relacionados à doença mental e 

com o doente em si, quer a nível da comunidade mais próxima aos doentes, bem como de forma mais 

alargada (com os media) para que se possa potenciar um ambiente mais inclusivo e protector da 

pessoa com transtorno mental e do comportamento. A desmitificação numa perspectiva mais alargada 
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pode ser feita através de palestras, apresentação de peças teatrais, participação em programas e 

debates televisivos, etc. Numa perspectiva mais localizada, a comunidade próxima do doente, para 

além de algumas das formas mencionadas anteriormente, pode ser feita através da promoção do 

contacto directo com as pessoas com doença mental (por exemplo em actividades recreativas) pois 

esta variável, o contacto com grupos estigmatizados, é teoricamente considerada como eficaz para a 

redução do estigma. 

 

No que diz respeito à advocacia: 

 

Sensibilizar a Sociedade Civil: é importante que se promova no âmbito da sociedade civil um diálogo 

mais activo para a promoção dos direitos e da protecção das pessoas com transtornos mentais, numa 

perspectiva de realçar/reforçar a intervenção com este grupo-alvo. 

 

Criação de Redes: a AVVI, sendo das poucas ou única ONGs que trabalha directamente com a 

questão da doença mental, não tendo autonomia para trabalhar na ausência de um financiamento, 

sempre que possível poderia criar ou dar continuidade aos acordos de parceria com instituições do 

governo e outras não-governamentais, de forma a criar redes de trabalho relativamente continuadas. 

 

 

 (Dra. Paula Nhambirre – Psicóloga Comunitária) 
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