REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DO UÍGE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
PROGRAMA PROVINCIAL DE CONTROLO E COMBATE AS DTNS

Entrevista feita com um Enfermeiro formado nos dias 24 a 27 de Março de 2014 pela
parceria Departamento Provincial de Saúde do Uíge e Mentor-Initiative
Perguntas e Respostas:
1- Como teve conhecimento da formação promovida pela Mentor-Initiative?
R: Sim. Tomei conhecimento da formação promovida pela Mentor-Initiative
através duma ligação recebida pelo meu chefe de Repartição de Saúde do Quitexe.
2- O que o motivou a comparecer a esta formação?
R: O que me motivou a participar nesta formação foi a nova metodologia do
uso do altímetro no tratamento ou distribuição em massa do Praziquantel;
3- Lembra-se das expectativas que tinha quando ingressou na formação?
R: As expectativas que eu tinha quando ingressei na formação foram de
aumentar a capacidade e o conhecimento sobre as DTNs;
4- Foram essas expectativas atingidas com essa formação?
R: Nesta formação as minhas expectativas foram atingidas com o aumento das
capacidades e do conhecimento da matéria, e outras ainda não, pois que no princípio
eu tinha grandes dificuldades no desempenho das minhas actividades, principalmente
na DMM com Praziquantel, é que anos atrás distribuía-se os medicamentos com base o
peso e já hoje distribui-se com base a altura então essa expectativa ainda não me foi
atingida.
5- Conseguiu aprender algo de novo com a formação?
R: Sim, durante a formação aprendemos algo novo, por exemplo o ano em que
foi descoberta a doença da Schistosoma, e outras doenças.
6- Em que medida contribuiu esta formação para a melhoria do seu desempenho
enquanto profissional de saúde?
R: Nesta formação contribuiu sim e muito na melhoria dos nossos desempenhos
enquanto profissional de saúde, e trouxe muitos ganhos, e assim esperamos também
transmitir aos outros nossos colegas que não tiveram a oportunidade de participar da
formação;

7- Do conjunto de conhecimentos adquiridos e competências desenvolvidas, ao
longo da formação quais considera terem sido relevantes para si enquanto profissional
de saúde?
R: No conjunto dos conhecimentos adquiridos e competências desenvolvidas ao
longo da formação, considero as mais relevantes como o esforço da comunidade e da
Mentor-Initiative nas medidas adaptadas para a redução das DTNs.
8- Como avalia o trabalho desenvolvido pela Mentor-Initiative?
R: O trabalho desenvolvido pela Mentor-Initiative, é positivo, porque anos
atrás as outras organizações trabalhavam sozinhas, mas a Mentor-Initiative tem-se
associado com os técnicos de saúde e outros parceiros.
9- Gostaria que caracterizasse a Mentor-Initiative enquanto ONG que promove este
tipo de formação. O que considerou mais positivo?
R: Considero positivo este tipo de formação que a Mentor-Initiative enquanto
ONG tem realizado com os parceiros, visto que até colegas de outros municípios têm
sido bem recebidos e aprendemos todos em conjunto e recebemos um incentivo de
participação para o regresso as nossas áreas de jurisdição.
10- Considera que a Mentor-Initiative vai ao encontro das necessidades de formação
do Uíge?
R: Sim, a Mentor-Initiative vai ao encontro das necessidades de formação em
todos os municípios da província do Uíge.
11- Quais as suas perspectivas profissionais para o futuro?
R: As minhas perspectivas para o futuro enquanto profissional da saúde,
gostaria que a Mentor-Initiative aumentasse os esforços para que os próximos anos
entremos com formas mais dinâmicas, a formação não deve parar por aqui e continuar
constantemente.

OBS. Entrevista feita no dia 30 de Outubro de 2014, no senhor Miguel Cambungo
enfermeiro colocado na Repartição Municipal de Saúde do Quitexe na área de
Vigilância Epidemiológica.

Compilação dos Pontos fortes da entrevista supracitada e
conversão em artigo.
Mais uma vez a Mentor-Initiative foi considerada uma entidade de referência na
formação de profissionais de Saúde. Com elevada experiencia na prevenção da malaria
em diversas realidades espalhadas por africa, a Mentor-Initiative acrescentou no seu já
elevado leque de atividades a luta e prevenção das Doenças Tropicais Negligenciadas
(DTN´s).
Com vista a ter uma visão mais aprofundada do trabalho da Mentor nesta área de ação
realizou-se uma entrevista a um dos ex-formandos por uma ação de treinamento
realizada por nós.
O Senhor Miguel Cambungo enfermeiro colocado na Repartição Municipal de Saúde do
Quitexe na área de Vigilância Epidemiológica teve no dia 30 de Outubro a amabilidade
de responder a algumas questões colocadas por nós. De uma forma geral o balanço que
este dá a Mentor-Initiative e bastante positivo.
Especificando para a formação em concreto no qual ele participou, este, desde inicio
observou a relação estreita que a Mentor tem com outros parceiros a qual procura
sempre uma ação conjunta e não independente do resto do cenário da saúde da
província. Este, também acentuou os benefícios que tal formação lhe deu destacando os
conhecimentos adquiridos na área das DTN, nomeadamente na existência de certas
doenças que até então ele desconhecia e em formas de as combater. Dizendo que todas
as suas expectativas foram atingidas aquando desta formação, ele referiu ainda que
transmitira todas as informações aprendidas no sentido de ensinar e formar os seus
colegas dos municípios.
Acabou por reiterar o bom trabalho desempenhado pela Mentor e o contributo que lhe
trousse especialmente durante esta formação, reforçando a ideia de que eventos como
estes, produzidos pela Mentor, além de serem uma mais-valia para os profissionais de
saúde deveriam ser perpetuados e dinamizados de forma a permitir uma formação
constante.

OBS. Entrevista feita no dia 30 de Outubro de 2014, no senhor Miguel Cambungo
enfermeiro colocado na Repartição Municipal de Saúde do Quitexe na área de
Vigilância Epidemiológica.

English translation for reporting purposes

Compilation of the aforementioned interview and conversion to article
form.
Once more the Mentor-Initiative was considered a reference in the training of health
professionals. With high experience in the prevention of malaria in different realities
scattered around Africa, Mentor-Initiative added in their already rich activity portfolio
the prevention and fight against Neglected Tropical Diseases (NTD's).
In order to gain a deeper insight of the work that Mentor has been doing in this field of
action it was held an interview with one of the ex-trainees taught in one of many
Mentor´s training sessions.
Mr. Miguel Cambungo, a nurse placed in the Municipal Bureau of Health of Quitexe
specifically in the department of epidemiological surveillance, was on the October 30th
kind enough to answer some questions for us. In general the balance that he gave to the
Mentor Initiative´s work, is considerably positive.
Specifying the training in which he had participated, he focussed since the beginning in
the close relationship that the Mentor has with other partners always seeking a joint
approach instead of isolated actions, independent of the rest of the health institutions
that compose the health scenario of the province. He also emphasized the benefits that
such training has given him. He referred to the knowledge acquired highlighting the
NTD, namely the existence of certain diseases that until then he did not know and ways
to prevent and combat them. He said that all his expectations were met during this
trainings, and that he would trust all this information to his colleagues in the municipal
level in order to teach and train them about the specificities of the NTD´s.
He ended by reiterating the good work performed by the Mentor-Initiative and the
contribution that it brought, especially during this training, reinforcing the idea that
events like these, produced by Mentor, besides being an added value to health
professionals should be perpetuated and streamlined to allow a constant training.

OBS. Interview made on October 30, 2014, Mr. Miguel Cambungo the nurse placed the
Municipal Bureau of Health Quitexe in the area of epidemiological surveillance.

