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SAÚDE MATERNA E INFANTIL NO PAQUISTÃO 
 
PAÍS:     Paquistão 
 
TEMA:      Crianças e educação; Saúde 
 
ABORDAGENS DE ADVOCACY: Funcionários do governo: lobby; funcionários do 

governo: reuniões 

 

No distrito de Kohistan, no Paquistão, mulheres e crianças de comunidades locais desfavorecidas 
correm um risco maior de doença e até mesmo de morte por problemas de saúde devido a uma série 
de motivos, entre eles: pobreza, analfabetismo, práticas tradicionais prejudiciais, falta de 
conhecimentos básicos de saúde e acesso limitado a informações relacionadas com a saúde. 

Alguns anos atrás, uma parceira da Tearfund, a Pak Mission Society (PMS), realizou lobby com 
sucesso para que fosse aberto um centro de saúde materno-infantil em Pattan, a capital do distrito 
de Kohistan, para lidar com essas questões. O centro trata as principais causas de problemas de 
saúde na área, tais como infecções respiratórias, diarreia, sarampo, desnutrição e problemas 
neonatais. 

Logo ficou claro para a PMS que, para oferecer um serviço mais eficaz às mães e às crianças, o centro 
precisava acrescentar instalações de vacinação aos seus outros serviços.  A organização levou a 
questão ao departamento distrital de saúde em nome da comunidade, pedindo que o departamento 
atendesse a essa necessidade. 

A PMS teve sucesso em seu lobby, e um Memorando de Entendimento foi elaborado com o 
departamento distrital de saúde, estipulando que o centro de saúde materno-infantil também 
oferecesse uma clínica de vacinação para a área de Pattan. Ficou decidido que o departamento seria 
responsável pelas vacinas e por encontrar um vacinador adequado, treinado pelo governo e 
registrado e que a PMS forneceria as verbas para o seu salário. O vacinador presta contas tanto ao 
departamento distrital de saúde quanto à gerência do centro, proporcionando à comunidade um 
senso de propriedade pela iniciativa. 

Durante uma visita de monitoramento, o diretor-geral do programa de imunização da província, Sr. 
Jan Baz Afridi, ficou impressionado com os serviços prestados pelo centro materno-infantil e com a 
escala de seu trabalho. O centro fornece vacinas e atende a outras necessidades de saúde de 
milhares de pacientes a cada ano. 
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