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A Sessão de Abertura foi presidida pela Vice-Mi-
nistra da Saúde, Dra. Evelize Joaquina Joaquim
da Cruz Fresta, em representação do Ministro da
Saúde, Dr. José Vieira Dias Van-Dúnem, desta-
cando-se ainda na mesa as presenças da Dra.
Mariana Afonso, Deputada à Assembleia Na-
cional, Membro da VII Comissão Parlamentar e
Cordenadora da Subcomissão de Saúde e Am-
biente, do Bastonário da Ordem dos Médicos de
Angola, Prof. Doutor Carlos Alberto Pinto de Sou-
sa, do Dr. Rui Gama Vaz, representante da OMS
em Angola e do Prof. Doutor Miguel Bettencourt
Mateus, Decano da Faculdade de Medicina da
Universidade Agostinho Neto (Luanda).
Os trabalhos científicos do período da manhã ini-
ciaram-se com a Conferência “Impacto do Plane-
amento Familiar na Saúde Materno-infantil”, a

cargo da Dra. Evelize Fresta, seguindo-se-lhe o
painel “Saúde Materno-infantil – Abordagem
Multidisciplinar”, moderado também pela Dra.
Evelize Fresta, que teve como prelectores, por or-
dem sequencial, o representante da OMS em An-
gola, Dr. Rui Gama Vaz, que abordou o tema “Os
Riscos da Mulher Africana – Visão da OMS”, o
Prof. Dr. Luís Bernardino, Director do Hospital
Pediátrico David Bernardino (Luanda), que abor-
dou o tema “Estratégias para Melhorar a Saúde
Infantil – Visão da Medicina”, e a Prof. Doutora
Paula Santana, Doutorada em Geografia e Pro-
fessora Catedrática da Universidade de Coimbra
(Coimbra, Portugal), que abordou o tema “De-
terminantes do Planeamento Familiar – Visão da
Geografia Humana e Social e Demografia”. Este
painel encerrou com o tema “Planeamento Fami-

liar – Visão da Medicina”, que teve como prelec-
tores, por ordem sequencial, a Prof. Dra. Ana
Maria Van-Dúnem, Professora Associada da Fa-
culdade de Medicina da Universidade Agostinho
Neto e médica especialista em Ginecologia e Obs-
tetrícia do Hospital Américo Boavida (Luanda), a
Dra. Manuela Sotto Mayor, médica especialista
em Ginecologia e Obstetrícia da Maternidade
Lucrécia Paím (Luanda), o Dr. Mário Bundo, mé-
dico da Maternidade da Huíla, uma Represen-
tante do Centro de Saúde do Cacuaco e o Prof. Dr.
Abílio Jorge Ferreira Lacerda (Director Clínico da
Maternidade Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal).
Os trabalhos científicos da parte da tarde foram
iniciados com o painel “Programas Ligados à In-
tervenção no Planeamento Familiar”, tendo co-
mo moderadora a Dra. Arlete Borges, médica
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especialista de Saúde Pública e como prelectores
a Dra. Adelaide Carvalho, Directora Nacional de
Saúde Pública, que abordou o tema “Planeamen-
to Familiar e Doenças Sexualmente Transmissí-
veis”, o Dr. Brandão Có, Representante da UNICEF,
que abordou o tema “Planeamento Familiar e
Programas de Vacinação”, a Dra. Ana Leitão,
Representante da UNFPA, que abordou o tema
“UNFPA e Planeamento Familiar em Angola”, e a
Dra. Maria Isabel Massocolo Neves, Directora
Provincial de Saúde de Luanda, que abordou o
tema “Maximização da Eficiência a Nível das
Comunidades: O Papel da Municipalização”.
O Fórum foi encerrado com uma Conferência so-
bre “Planeamento Familiar: Experiência Interna-
cional”, que teve como moderador o Prof. Doutor
Paulo Adão Campos, médico especialista em Gi-
necologia e Obstetrícia e Professor Associado da
Faculdade de Medicina da Universidade Agosti-
nho Neto (Luanda), e como prelector o Dr. Klaus
Brill, Vice-Presidente das Relações Comerciais Cor-
porativas da Bayer HealthCare, que falou da ex-
periência internacional da Companhia como par-
ceiro mundial para a Saúde Reprodutiva e do seu
forte compromisso de participação em projectos
internacionais para assegurar um acesso efectivo
a métodos contraceptivos de última geração e de
alta qualidade nos países em desenvolvimento,
que passa, por exemplo, pelo fornecimento do
implante contraceptivo Jadelle® a um preço so-
cial e pelo patrocínio à formação na área do pla-
neamento familiar nesses países.
Na sua Conferência, subordinada ao tema “Im-
pacto do Planeamento Familiar na Saúde Mater-
no-Infantil”, a Dra. Evelize Fresta, Vice-Ministra
da Saúde e médica especialista de Saúde Pública,
começou por destacar que a saúde neonatal e
infantil é uma prioridade do Executivo angolano,
que constitui um compromisso assumido no qua-
dro dos Objectivos de Desenvolvimento do Milé-
nio para combater a pobreza e promover o de-
senvolvimento sustentável, acordados pelos 189
Estados Membros da ONU na Cimeira do Milénio,
em 2002, tendo com horizonte temporal de con-
cretização o ano de 2015. Afirmou, em seguida,
que o planeamento familiar é uma das dimen-
sões mais importantes na redução da mortalida-

de materna e infantil e na estratégia da redução
da pobreza, que tem efeitos benéficos imediatos
a nível da saúde da mãe e do recém-nascido –
permite obter uma redução da mortalidade ma-
terna na ordem de um terço e da mortalidade
infantil na ordem dos 20%.
Depois de salientar que em Angola, o planea-
mento familiar é oferecido, de forma gratuita,
como parte integrante de um leque de serviços
de assistência à saúde sexual e reprodutiva, a
Dra. Evelize Fresta enfatizou que “no âmbito do
planeamento familiar, a contracepção também
tem a força de dar uma contribuição à sobrevi-
vência materna e infantil, porque se estima que
o planeamento familiar pode salvar a vida de
três milhões de crianças por ano e ajudar as mu-
lheres a dar um interregno de dois anos de gra-
videz, bem como amamentar a peito durante o
ano reprodutivo”.
Para a Dra. Evelize Fresta, o êxito do planea-
mento familiar depende de forma vital do acesso
à informação porque muitas mulheres nos países
em desenvolvimento gostariam de espaçar ou li-
mitar os seus partos, mas não têm acesso nem a
informação adequada nem aos meios técnicos.
Outra das vantagens dos programas de planeamen-
to familiar é que ajudam a prevenir o HIV-SIDA e
outras doenças sexualmente transmissíveis; neste
capítulo, tem-se constatado que, nos países em de-
senvolvimento, metade de todas as infecções por HIV
ocorrem em mulheres e quase 10% em crianças.
Relativamente à oferta actual e adesão às consul-
tas de planeamento familiar, a Dra. Evelize Fresta
afirmou que a oferta destas informações e servi-
ços deve aumentar, porque “o acesso à saúde e a
informação continuam ainda baixos para garan-

tir uma redução acentuada em relação à gravi-
dez não planificada, indesejada e de risco”.
A prelecção “A Saúde da Mulher na Região Afri-
cana” esteve a cargo do Dr. Rui Gama Vaz, Re-
presentante da OMS em AngoIa, que começou
por afirmar que a saúde da mulher é um estado
de completo bem-estar físico, mental e social ao
longo de toda a vida e não apenas a sua saúde
reprodutiva. Esse estado resulta de vários facto-
res biológicos, psicológicos e socio-económicos, bem
como de condições ambientais e ocupacionais, e
cada etapa da vida da mulher (primeira infância,
infância, adolescência, idade adulta até aos anos
pós período fértil) coloca problemas específicos de
saúde, que afectam os anos subsequentes.
Apesar dos compromissos internacionais assumi-
dos, na África Subsariana a diminuição da morta-
lidade materna entre 1990 e 2005 foi em média
de apenas 0.1%/ano, quando a meta definida
para 2015 (Objectivos do Milénio) é de 5.5%/

ano. No mundo, por minuto, morre pelo menos
uma mulher devido a complicações da gravidez
(total de 529.000 mortes/ano); dessas mortes ma-
ternas, 48% ocorrem na África (a mortalidade mé-
dia a nível mundial é de 12%). Para além disso,
como salientou o prelector, por cada mulher que
morre durante o parto, mais de 20 a 30 vão sofrer
traumatismos, infeções ou doenças (10 milhões de
mulheres afectadas/ano). De cerca de 1/3 das
mais de 205 milhões de gravidezes não desejadas
que ocorrem anualmente no mundo, cerca de 20%
terminam em abortos e, por cada 100.000 abortos
não seguros morrem 650 mulheres. Em 27 dos 46
países africanos ocorrem ainda mutilações genitais
femininas (MGF). Estima-se que do total de pessoas
com VIH/SIDA na Região Africana, 61% sejam mu-
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lheres, sendo preciso também ter presente que 3/4
dos carcinomas do colo do útero ocorrem nos paí-
ses em desenvolvimento.
De acordo com o Dr. Rui Vaz, os principais facto-
res determinantes da vulnerabilidade da mulher
africana são: vulnerabilidade biológica; acesso li-
mitado a educação, emprego, água e saneamen-
to; dependência económica, com a consequente
falta de poder decisão; ciclo inter-geracional de
subnutrição, trabalho infantil, abuso, negligência,
violência doméstica e discriminação social; práti-
cas tradicionais nefastas (MGF, tabus sobre sexo,
casamentos forçados, gravidez precoce); fraco
envolvimento do homem no Planeamento Fami-
liar (PF), associado à limitada capacidade de ne-
gociação da mulher com o parceiro; pobreza vs.
atividade comercial de sexo; limitado acesso aos
Cuidados Primários de Saúde e limitada qualida-
de dos mesmos (incluindo a nível da Saúde Re-
produtiva, do PF, da Educação para a Saúde e da
disponibilidade de sangue seguro).
Os Objectivos do Milénio para a melhoria da Saú-
de Materna são reduzir em 75% o rácio da mor-
talidade materna (RMM), entre 1990 e 2015.
Na Região Africana, os países com um RMM>
100/100.000 nados vivos, em 1990, foram clas-
sificados como:
- “No bom caminho" se declínio anual do RMM de
pelo menos 5,5%;

- “Realizaram progressos” se declínio anual do
RMM entre 2 e 5,5%;

- “Progressos insuficientes”, se declínio anual da
RMM <2% ;

- “Sem progressos”, se houver aumento anual do
RMM.

Os países com um RMM anual <100/100.000
nados vivos, em 1990, não foram classificados.
Actualmente considera-se que há 2 países “no
bom caminho”, que 20 países “realizaram pro-
gressos” (é o caso de Angola), que 13 países rea-
lizaram “progressos insuficientes” e que 7 países
estão “sem progressos”.
Na Figura 1 apresentam-se as principais causas
de mortalidade materna na Região Africana; é
de salientar que 63% das mortes maternas por
causas directas estão associadas a complicações
obstétricas.

De acordo com o Dr. Rui Vaz as intervenções
efectivas para reduzir o RMM são o reforço do PF,
a redução da gravidez na adolescência, o acesso
a assistência qualificada ao parto integrada e a
uma pronta referência em caso de complicações
deste, a expansão dos cuidados obstétricos de
emergência (COE), a integração efectiva da pro-
filaxia do VIH/SIDA na Saúde Reprodutiva, a in-
tegração efectiva da profilaxia da malária na
Saúde Materna e o empoderamento das capaci-
dades das mulheres, famílias e comunidades na
tomada de decisões oportunas e ações apropria-
das.
Em Moçambique, o aumento da assistência qua-
lificada aos partos, incluindo dos COE, resultou nu-
ma redução média anual do RMM de 45,53%, en-
tre 1990 e 2003 (de 1000/100.000 nados vivos
para 408/100.000 nados vivos), o que mostra
bem que quanto mais elevada for a proporção de
partos assistidos por profissionais treinados, me-
nor é o RMM e o rácio de mortalidade neonatal.
Depois de referir a história de sucesso da Tai-
lândia, que reduziu substancialmente o seu RMM
desde 1940, primeiro através do aumento do nú-
mero de parteiras qualificadas e, após 1980 for-
talecendo a assistência ao parto e os COE nos
hospitais distritais, o Dr. Rui Vaz inventariou os
desafios que se colocam ainda na Região Afri-
cana, mesmo aos países “no bom caminho”, de-
nominando-os de “os 3 atrasos” – atrasos a nível
do reconhecimento, da referência e do acolhi-
mento e qualidade dos cuidados. A nível do reco-
nhecimento os problemas são: falta de noção da
gravidade; falta de preparação da família para o
parto; percepções sócio-culturais inadequadas;
fraco poder de decisão. A nível da referência os
problemas são: dificuldades de acessibilidade aos
Cuidados Primários de Saúde; falta de meios de
transporte; mau estado das estradas; limitada re-
de de comunicações; limitações económicas. A ní-
vel do acolhimento e qualidade dos cuidados as-
sistenciais os problemas são: profissionais pouco
qualificados; negligências; mau funcionamento
do sistema de referência; insuficiência de salas
de cirurgia para COE; não aplicação dos protoco-
los de intervenção; equipamento, medicamentos
e consumíveis insuficientes.

Neste contexto, a estratégia da OMS passa pela
iniciativa “Maternidade Segura”, que engloba se-
guintes vertentes:
1. Reforçar os conhecimentos da mulher e fa-

mílias sobre a Saúde Materna:
- Educação e Promoção da Saúde em geral e Saú-
de Reprodutiva/PF, em particular, com carácter
multissectorial;
- Melhoria da sensibilização das famílias (saúde
com base na família);
- Desmistificação de tabus e práticas tradicionais
nefastas (como a MGF);
- Criação do dia ou semana de sensibilização
para a Saúde Materna.

2. Espaçamento das gestações e prevenção da
gravidez indesejada:

- Melhoria da cobertura do PF;
- Melhoria da acessibilidade aos serviços de PF;
- Campanhas massivas de sensibilização e edu-
cação sobre VIH/SIDA;
- Foco nas populações mais vulneráveis (adoles-
centes; pobres; deslocados; refugiados; traba-
lhadoras do sexo);
- Aprovisionamento continuado dos anticoncep-
cionais (com várias fontes de distribuição), com
necessária supervisão para garantia de quali-
dade;
- Capacitação de profissionais de saúde e de
prestadores de cuidados de base comunitária;
- Investigação operacional (acessibilidade, acei-
tabilidade,...)

3. Incentivar a assistência ao longo da gravidez e
durante o parto por profissionais de saúde
devidamente capacitados:

- Através da delegação de competências, capaci-
tar profissionais de saúde de nível médio para
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Fonte: Global Burden of Diseases 2004 Summary tables, WHO 2008.
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dar resposta no âmbito dos cuidados de urgên-
cia, obstétricos e neonatais;
- Avaliação de necessidades para actualização
dos profissionais de saúde, formação para me-
lhoria das respectivas competências e perícias;
- Actualização dos “curricula” nas escolas de for-
mação e reforço da formação pré-serviço;
- Reforçar o sistema de avaliação de desempe-
nho e supervisão formativa;
- Rever e actualizar pacotes mínimos em Saúde
Materna/PF a cada nível dos cuidados de saú-
de, incluindo medicamentos, material e equipa-
mento;
- Rever e actualizar normas e protocolos no âm-
bito da Saúde Materna/PF com base em pa-
drões internacionais e assegurar a sua dissemi-
nação e respectiva utilização.

4. Melhoria do acesso aos cuidados de referência
para as emergências obstétricas:

- Melhoria no sistema de comunicação e referên-
cia em casos de emergência obstétrica (nível
municipal e provincial), incluindo sistema de rá-
dio, helicópteros, transporte terrestre;
- Formação contínua e actualização dos profissio-
nais de saúde em situações de COE;
- Treino de profissionais a nível periférico e comu-
nitário no reconhecimento atempado de com-
plicações de gravidez e tratamento inicial pré-
referência;
- Desenvolvimento de planos para evacuação de
emergência;
- Aumento da cobertura e acesso aos COE (dispo-
níveis 365 dias por ano e 24 horas por dia) -
por cada 500.000 pessoas, pelo menos 4 COE
de nível básico e 1 de cuidados mais específicos;
- Serviços de transfusão de sangue funcionais;
- Investigação operacional (casos de mortes ma-
ternas).
A concluir a sua prelecção, o Dr. Rui Vaz afirmou
que apesar dos progressos realizados em relação
à melhoria da saúde da mulher na Região Africa-
na, ainda se está longe para se atingir os Objec-
tivos do Milénio; isto, porque intervenções efica-
zes são conhecidas, mas as coberturas dos servi-
ços ainda são muito limitadas para terem o im-
pacto desejado. Em consequência, o débil estado
de saúde da mulher Africana é resultante da au-

sência de políticas, estratégias, planos multissec-
toriais e apoios em recursos humanos e finan-
ceiros para fazer face aos programas, pelo que é
necessário continuar a investir nos determinantes
de saúde para melhorar o estado de saúde da
mulher na Região Africana. Terminou salientan-
do que a criação de um ambiente favorável à
mulher a todos os níveis é essencial para se al-
cançar o mais alto nível possível de saúde na so-
ciedade e que investir na saúde da mulher e da
criança é um investimento de justiça social.
A prelecção do Prof. Dr. Luís Bernardino, Director
do Hospital Pediátrico David Bernardino (Luan-
da), teve como tema “Estratégias para Melhorar
a Saúde Infantil – Visão da Medicina”. Depois de
referir os 3 níveis de Cuidados de Saúde (primá-
rio, secundário e terciário), seus agentes e instru-
mentos, e a sua importância relativa no contexto
da área da saúde infantil e das áreas com ela
interligadas (da saúde reprodutiva e da saúde
materna), salientou as consequências negativas
da debilidade das estruturas periféricas de Cuida-
dos Primários de Saúde (Postos e Centros de Saú-
de, que constituem o pilar básico de qualquer Sis-
tema de Saúde) para os doentes (recurso directo
aos hospitais, o que implica deslocações maiores
e atendimento mais tardio, com os inerentes au-
mentos de custos humanos e materiais, para o
doente e a sua família), para as instituições de
Cuidados Secundários de Saúde (quando o doen-
te vem directamente da comunidade para o hos-
pital, sem passar pelos Cuidados de Saúde Primá-
rios, geralmente a doença já é mais grave e mais
onerosa para a instituição) e para os profissio-
nais destas últimas instituições (sobrecarga assis-
tencial com abaixamento do nível dos cuidados
prestados, desmotivação dos profissionais de saú-
de pessoal e aumento da mortalidade (Figura 2).
Centrando-se em seguida no caso do Hospital Pe-
diátrico David Bernardino, de Luanda, o Dr. Luís
Bernardino fez uma retrospectiva resumida de
10 anos da sua actividade (2000 a 2010), mor-
mente no que diz respeito ao elevado número de
doentes observados por dia na Urgência (aumen-
tando de 234 por dia em 2000, para 292 em
2004, seguindo-se de um pico de aumento para
303, 337 e 304, respectivamente, em 2005, 2006

e 2007, uma descida para 259 em 2008 e 239
em 2009 e nova subida para 250 em 2019), ao
elevado número de internamentos anuais por
malária grave (oscilando entre 12.745 em 2002
e 13.300 em 2010, mas com picos superiores em
2005 – 12.554 – e 2007 – 16.381, e novo pico
em 2011), ao elevado número de internamentos
anuais por insuficiência renal aguda (oscilando
entre 5.502 em 2000 e 4805 em 2009, mas com
picos superiores em 2004 – 5.831 –, 2005 –
5.750 –, 2006 – 7266 – e 2007 – 5.573) e ao
elevado número de internamentos anuais por
malnutrição grave (oscilando entre 1538 em
2000 e 1483 em 2008, com alguma redução em
2001, 2002 e 2003, mas com picos superiores
em 2004 – 1.673 –, 2005 – 1.647 –, 2006 –
1873 – e 2007 – 2.010). Relativamente ao
número de internamentos anuais por tétano,
partindo de 333 casos em 2000 e depois de um
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pico em 2004 (497 casos), tem-se registado uma
apreciável redução (menos de 189 casos em 2010).
Na mesma década, a redução foi ainda maior
relativamente ao número de internamentos anuais
por meningite: praticamente veio sempre a
decrescer, de 1.054 casos em 2000 para 400 em
2010; no entanto, na mesma década, e ainda de
acordo com o prelector, a letalidade por menin-
gite não tem diminuído apreciavelmente, tendo-se
mantido entre os 57% e os 48%.
Passando a abordar a questão de qual a estraté-
gia a seguir para que Angola consiga atingir o
Objectivo do Milénio relativo à taxa de mortali-
dade infantil (Figura 3), o Dr. Luís Bernardino,
salientou que esta passa pela articulação de um
planeamento central com uma execução local,
com envolvimento das estruturas nacionais e
provinciais na defesa duma abordagem de Cui-
dados Primários, na actuação por níveis in-
tegrados, incluindo uma rede municipal de saúde
(Figura 4) com gestão municipal dos fundos a ela
afectados.
Nesse contexto, o prelector resumiu a proposta
da Comissão para a Assistência Infantil de Luanda
(2011) que inclui, para uma população assumi-
da de 7 milhões de habitantes, 112 Postos de
Saúde (1/62.500 habitantes), 28 Centros de Saú-
de (1/ 250.000 habitantes), 14 Hospitais Muni-

cipais (1/500.000 habitantes) e 7 Hospitais Pro-
vinciais (1/1.000.000 habitantes). Essa proposta
inclui uma definição rigorosa das funções, estru-
tura, equipamento e pessoal de cada um dos 4
tipos de unidade de saúde considerados e um
tempo para execução de 3 anos (incluindo cons-
trução, equipamento e formação do pessoal).
A Prof. Doutora Paula Santana, Doutorada em
Geografia e Professora Catedrática da Universi-
dade de Coimbra, teve a seu cargo o tema “De-
terminantes do Planeamento Familiar – Visão da
Geografia Humana e Social e Demografia”.
Começou por inventariar o que considerou serem
os 7 domínios da Saúde da Mulher e as suas con-
dicionantes: 1) Domínio ambiental (água e ar
limpo, condições de vida seguras, acesso a ali-
mentação saudável); Domínio Físico (bem-estar
do corpo); 3) Domínio social (cultura, família,
comunidade); 4) Domínio emocional (bem-estar
emocional, sentimentos, emoções); 5) Domínio in-
telectual (literacia em saúde, criatividade, conhe-
cimento); 6) Domínio espiritual (ligação a entida-
de superior e à natureza); 7) Domínio financeiro
(emprego, segurança, financeira, insegurança, re-
forma). Os factores que influenciam o estado de
saúde são o estilo de vida (em 50%), o ambiente
e a genética (em 40%) e os cuidados de saúde
(em 10%). Em consequência do processo global
de urbanização, a nível mundial, 14,9% da po-
pulação urbana e 56,2% da população rural vive
abaixo da linha de pobreza, pobreza essa que
pode ser quantificada utilizando o índice de po-
breza multidimensional que inclui indicadores de
três áreas diferentes: Educação (nível de escola-
rização e de escolaridade), Saúde (mortalidade

infantil e nutrição) e Condições de Vida (sanea-
mento básico, água potável, habitação, electrici-
dade, combustível para cozinhar). A OMS define
a Saúde como um estado de completo bem estar
físico, mental e social, que é inseparável do Am-
biente (físico, psicológico, social e estético), pelo
que planear para a Saúde terá de ter em conta
toda as vertentes da Demografia e da Geografia
Humana e Social.
Depois de resumir os dados demográficos relati-
vos a Angola e da sua evolução prevista até 2050,
que mostram uma quase duplicação da população
total entre 1985 e 2010, predominantemente
à custa das áreas urbanas (em 2010, dos
19.993.00 habitantes, 58,5% viviam em áreas
urbanas) e uma população total estimada de
42.267.000 habitantes em 2050, com uma po-
pulação urbana de 80,5%, a prelectora salientou
a presente assimetria da densidade populacional,
com grande densidade nas províncias de Luanda
e Huambo, e a pirâmide etária típica dos países
em desenvolvimento, apresentando em seguida
os dados referentes ao saneamento básico, à es-
colaridade, à habitação, à evolução da esperança
de vida (45 anos na população urbana e 55 na
população urbana), à taxa de mortalidade infan-
to-juvenil (crianças < 5 anos; diminuiu de 250/
1000 em 2001 para 193,5 em 2010) e ao índice
de desenvolvimento humano (em melhoria lenta
desde 2000 e já ligeiramente acima da média da
África Subsariana). Quanto à percentagem do PIB
gasto na Saúde (4,6%) e na Educação (2,6%),
Angola ainda se encontra abaixo da média da
África Subsariana (cujos valores são, respectiva-
mente, de 6,2% e 4,05). No âmbito da Saúde
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Reprodutiva e relativamente à média da África
Subsariana, Angola já se encontra à frente, rela-
tivamente aos parâmetros “pelo menos uma visi-
ta pré-natal” e em pé de igualdade relativamen-
te ao parâmetro “partos assistidos por pessoal
especializado”. Após resumir os dados relativos à
assistência pré-natal e à assistência ao parto, nas
áreas rurais e urbanas (nas áreas rurais 47,3%
não recebem cuidados pré-natais, contra 16,5%
nas áreas urbanas; o parto é maioritariamente
domiciliar nas áreas rurais e maioritariamente
hospitalar nas áreas urbanas) e referir que, em
2009, a taxa de mortalidade materna em Angola
era só ligeiramente inferior à da taxa média da

África Subsariana, que a
mortalidade infantil e
infanto-juvenil é maior
nas áreas rurais (sobretu-
do nas crianças com < 12
meses), maior no sexo
masculino (nos < 4 anos),
quer nas áreas urbanas,
quer nas rurais, a Prof.
Doutora Paula Santana
centrou-se no planeamen-
to familiar (PF), apresen-
tando as taxas de mulhe-

res angolanas (entre os 12 e os 49 anos) que
tiveram filhos não planeados nos últimos 12
meses (22% em meio urbano, 13,8% em meio
rural e 18,4% na média geral nacional; maior
taxa nas mulheres entre os 15 e os 19 anos –
39,7% – entre os 20 e os 24 anos – 23,2% – e
entre os 25 e os 29 anos – 19,8%; nesses grupos
etários, queriam ter filhos mais tarde, res-
pectivamente 93,3%, 89,4% e 84,4%, motivo
porque não estão satisfeitas com o PF). Nas
mulheres angolanas casadas a taxa de prevalên-
cia de contraceptivos é de 6.0%, número muito
inferior ao da média da África Subsariana. O
método contraceptivo mais utilizado, quer nas

áreas urbanas, quer nas
rurais, é o preservativo,
seguindo-se-lhe a absti-
nência periódica, a pílula
e os contraceptivos hor-
monais injectáveis. A per-
centagem da população
(15 a 49 anos) que teve
mais de um parceiro nos
últimos 12 meses e usou
preservativo na última re-
lação sexual foi de 54%
em meio urbano e de 42%
em meio rural. Cerca de
55% das mulheres com
idade > 12 anos são mais
novas de que os seus par-
ceiros 5 a 10 ou mais
anos. A taxa de fertilidade
em Angola (171,1) é su-

perior à da África Subsariana.
Com base nos dados expostos, e depois de sa-
lientar que raparigas instruídas levam vidas di-
ferentes, casando mais tarde, o que tem efeitos
benéficos a nível da famílias e da sociedade
(Figura 5), a prelectora passou a considerar que
o desafio que se coloca a Angola no futuro pró-
ximo é o de atingir os Objectivos do Milénio,
elencados no Quadro I (que resume também a
posição relativa de Angola e da média da África
Subsariana). Para isso, é muito importante um
Planeamento Estratégico a nível das seguintes
vertentes: I) Saúde e Ambiente - controle dos fac-
tores agressivos do ambiente (Poluição do ar, das
Águas); suprir infraestruturas para o abasteci-
mento de água potável; promover condições sa-
nitárias adequadas; II) Saúde e Desenvolvimento
- promover o uso sustentável dos Recursos Na-
turais; promover o acesso equitativo a bens pú-
blicos (contemplando a população de menor es-
colaridade e a população residente em meio ru-
ral); urbanização dos musseques; construção de
habitação; III) Saúde em Todas as Políticas - Pro-
grama de Saúde para Todos; Programa de Educa-
ção e Consciencialização; IV) Reformulação da Es-
trutura do Governo e seus Órgãos – fomentar a
eficiência das ações; mudança no sentido de uma
progressiva desconcentração e descentralização.
Iniciando o painel dedicado ao tema “Planea-
mento Familiar – Visão da Medicina”, a Prof.
Dra. Ana Maria Van-Dúnem, Professora Associa-
da da Faculdade de Medicina da Universidade
Agostinho Neto e médica especialista em Gine-
cologia e Obstetrícia do Hospital Américo Boavida
(Luanda), começou por afirmar que o Planea-
mento Familiar (PF) melhora a saúde das mulhe-
res e diminui a sua mortalidade, aumenta o in-
tervalo entre as gravidezes (o que melhora a
saúde das crianças e diminuiu a mortalidade in-
fantil), beneficia o casal, a família e a comunida-
de, ajuda os adolescentes a fazer escolhas res-
ponsáveis e permite que os homens participem
da responsabilidade pela Saúde Reprodutiva e
criação dos filhos, salientando, em seguida, que
os métodos anticoncepcionais actualmente exis-
tentes correspondem às múltiplas necessidades
dos usuários, são seguros e oferecem muitos be-

Anamnesis Vol. 21, N.º 209 15

Fórum Internacional sobre o Impacto do Planeamento Familiar na Saúde Materno-infantil
INTERNATIONAL SYMPOSIUM· SIMPÓSIO INTERNACIONAl

Figura 5

Têm menos crianças
e igualmente

espaçadas

Efeitos
sobre a
família

Efeitos
sobre a
sociedade

Procuram mais cedo os cuidados
médicos para elas e para as crianças

Aumenta a probabilidade
de vida das crianças;
transição de saúde

Reduz a fertilidade total;
transição demográfica

Melhora a aprendizagem
e a educação das crianças

Providenciam melhores
cuidados e alimentação

para elas e para as crianças

Raparigas instruídas
casam mais tarde

Raparigas instruídas levam vidas diferentes

Fonte: Mehrotra e Jolly 2000.

Objectivo 1: Erradicar a pobreza extrema e a fome

África
Subsaariana Angola

- População com menos de 5 anos que sofre de desnutrição (%), 2000-2009 24.5 27.5

32 23
30 27

129 161

119,7 171,1

24,3 6

73,6 80
619 610

143,7 567,5

22,1 3,3

4,8 5,1
54,4 51,1
4,5 4,4

877,6 19,6
37,7 59,4
6,2 4,6
4,0 2,6

1.966 4874

47,7 47

Objectivo 4: Reduzir a mortalidade infantil
- Crianças de um ano não vacinadas contra o Sarampo (%), em 2009
- Crianças de um ano não vacinadas contra a DTP (%), em 2009
- Taxa de mortalidade em crianças < 5 anos (por 1.000), 2009

Objectivo 6: Combater o HIV/SIDA, malária c outras doenças
- Mortes (por milhão de pessoas) devidas a Malária

Objectivo 7: Garantir a sustentabilidade ambiental
- População a viver em terrenos degradados

Objectivo 5: Melhorar a saúde materna
- Taxa de fertilidade em adolescentes (nascimentos por cada 1,000 mulheres de
idade 15-19), 2011
- Partos assistidos por pessoal especializado (% do total), 2005-2009
- Taxa de prevalência de contraceptivos, qualquer método (% de mulheres casadas
com idades dos 15 aos 49), 2005-2009
- Pelo menos uma visita pré-natal(%), 2005-2009
- Taxa de Mortalidade Materna

Outros indicadores
- Taxa de fertilidade, total (nascimentos por mulher)
- Esperança de Vida à nascença, total (anos)
- Média de anos de escolaridade
- População, total (milhões)
- População Urbana (%), 2011
- Saúde (% do PIB)
- Educação (% do PIB)
- Rendimento Nacional Bruto per capita

Quadro I
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nefícios à nível da Saúde e, no caso dos preser-
vativos, podem conferir protecção contra as doen-
ças sexualmente transmissíveis (DSTs). Quando
se consideram as opções disponíveis, em termos
de métodos anticoncepcionais, a sua grande va-
riedade permite vir ao encontro de preocupações
de índole pessoal e cultural, considerações sobre
a saúde, preocupações com o custo, considera-
ções sobre a conveniência e mudanças nas neces-
sidades de planeamento familiar e de saúde, ten-
do sempre em mente que cada individuo/casal
tem o direito de decidir sobre o uso de métodos
anticoncecionais e qual o método a usar. A nível
mundial, 350 milhões de casais não têm acesso
ao PF, sendo outros grupos sem acesso os adoles-
centes, os homens solteiros, as mulheres que de-
sejam retardar sua primeira gravidez, as pessoas
com deficiências físicas e as pessoas pobres, es-
pecialmente em áreas rurais.
Os benefícios de Saúde do PF, com uso de anti-
concepcionais, incluem protecção contra algumas
doenças (DSTs e algumas neoplasias), proteção
contra outras condições de saúde como a anemia,
o sangramento menstrual excessivo e as cólicas
menstruais e benefícios de saúde para os bebês
(método de amenorreia de lactação), pelo que
para a maioria das mulheres em idade reprodu-
tiva, os benefícios de praticar o PF superam os
seus riscos e efeitos colaterais. Quanto aos riscos
do PF, a prelectora explicou que variam de pes-
soa para pessoa, são muito pequenos (a gravidez
tem mais perigos), são influenciados pela
disponibilidade e qualidade dos serviços e que
podem ser reduzidos pelo aconselhamento e a
seleção, concluindo que, de um modo geral, os
benefícios do PF superam os seus riscos.
O PF salva vidas de mulheres, porque evitar a
gravidez diminui o risco de doenças e morte
(beneficia, em especial, as mulheres com idade <
18 e > 35 anos, as que têm > 4 filhos e as que
têm problemas de saúde) e ajuda as mulheres a
evitar gravidezes indesejadas, muitas das quais
terminam em abortos inseguros. Para além dis-
so, confere melhor proteção contras certas doen-
ças, inclusive DSTs (p.ex. HBV, VIH/SIDA), facul-
ta liberdade para escolher que método anticon-
cepcional usar, previne o aborto (provocado)

inseguro, alivia a sobrecarga física/emocio-
nal/econômica, permite proporcionar melhores
cuidados a cada um dos filhos e melhor quali-
dade de vida da mulher e da sua família.
Relativamente ao panorama da mortalidade ma-
terna, e recorrendo a dados da OMS, da UNICEF
e do Banco Mundial, a Prof. Dra. Ana Maria Van-
Dúnem, salientou que, por ano, a nível mundial,
morrem 585.000 mulheres devido a causas rela-
cionadas à gravidez e o parto; 97% dessas mor-
tes ocorrem nos países em desenvolvimento.
Também anualmente, a nível mundial, morrem
cerca de 100.000 mulheres que não desejavam
ter mais filhos, mas que não dispunham de meios
para evitar futuras gravidezes (os riscos do parto
são maiores em mulheres com < 19 anos e > 35
anos e o risco de morte materna é 1,5 a 3 vezes

maior em mulheres com ≥ 5 filhos do que em
mulheres com 2 ou 3 filhos) e morrem 70.000
mulheres devido a aborto inseguro. Dado que a
maioria das mulheres têm alto risco de apresen-
tar problemas relacionados com a gravidez (in-
cluindo agravamento de condições de saúde pré-
existentes), se as gravidezes de alto risco fossem
evitadas ocorreria uma redução de 25% das mor-
tes maternas. A morte de uma mãe pode causar
a perda de apoio emocional para as crianças,
apoio nutricional e de saúde para as crianças e
de rendimentos para a família.
O PF melhora igualmente a saúde das crianças,
porque a mortalidade infantil é reduzida quando
se espaçam os nascimentos por > 2 anos, se re-
tardam os nascimentos para depois dos 18 anos
e se limita o número de filhos para ≤ 4. Isto
porque, se o intervalo entre os nascimentos for
< 12 meses existe um aumento de 70 a 80% do

risco de morte da criança que nasceu anterior-
mente e bebés nascidos de mulheres < 18 anos
tem 24% a mais de possibilidades de morrer
durante o primeiro mês de vida. Para além de
beneficiar as crianças a nível de saúde, o PF ofe-
rece-lhes ainda os benefícios de terem mais ali-
mentos e outros recursos, de uma maior oportu-
nidade para que os pais ofereçam apoio emo-
cional e de melhores oportunidades de educação.
O PF beneficia também as adolescentes porque
as protege de uma gravidez precoce ou indeseja-
da e das DSTs (cuja incidência é maior nos ado-
lescentes – 33% abaixo dos 17 anos), proporcio-
nando-lhes maiores oportunidades de educação e
de trabalho, e previne os abortos inseguros (mui-
tas vezes as mulheres jovens recorrem ao aborto
inseguro). Como enfatizou a prelectora é preciso
não esquecer que não só o parto precoce, o abor-
to inseguro e as DSTs ameaçam a saúde e a fer-
tilidade futura, como os pais jovens enfrentam
barreiras económicas e sociais. As mulheres < 20
anos são especialmente susceptíveis de sofrer com-
plicações da gravidez e têm um risco aumentado
de parto pré-termo. Neste contexto, a Educação
Sexual dos adolescentes ensina competências pa-
ra tomar decisões e comunicar e não aumenta a
atividade sexual. O PF beneficia também os ho-
mens, porque lhes proporciona proteção contra
as DSTs, lhes alivia a tensão emocional e eco-
nómica e lhes confere liberdade para decidir so-
bre que anticoncepcional usar e melhor qualida-
de de vida. No âmbito do PF, os homens podem
participar nas decisões sobre o tamanho da famí-
lia e o uso de anticoncepcionais, assumir a respon-
sabilidade pelo uso de certos métodos, apoiar a
parceira no uso de outros métodos, evitar as DSTs
(permanecendo monogâmico ou usando preser-
vativo) e participar da responsabilidade de criar os
filhos. Em resumo, o PF beneficia o casal e a fa-
mília, porque ajuda a limitar ou espaçar as gravi-
dezes, confere liberdade para decidir sobre quan-
do ter filhos, reduz a tensão emocional e econó-
mica, proporciona maiores recursos disponíveis
para as crianças, maiores oportunidades econó-
micas, mais energia para as atividades do lar e
maiores oportunidades para o crescimento pes-
soal e as atividades comunitárias. A prelectora
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concluiu com um alerta para os riscos das DSTs,
lembrando que existem mais de 20 tipos dessas
doenças, que a nível mundial se registavam, já
em 1995, 33 milhões de novos casos por ano e
que 75 a 85% dos adultos infectados pelo HIV
foram infectados em coitos não protegidos (sem
utilização de preservativo).
Também incluída no painel “Planeamento Fami-
liar – Visão da Medicina”, seguiu-se a prelecção
da Dra. Manuela Sotto Mayor, médica especia-
lista em Ginecologia e Obstetrícia da Maternida-
de Lucrécia Paím (Luanda), que depois de expli-
car que o desafio que se coloca a essa unidade
hospitalar é ser a “Referência em Saúde Integral
da Mulher e do Neonato em Angola e na Região
da SADC até Dezembro de 2015", o que implica
a melhoria da tendência dos indicadores e sobre-
tudo da Assistência Materno-fetal integral e in-
tegrada, e resumir os objectivos do planeamento
familiar (PF), explicou que em Angola actual-
mente as consultas de PF nos serviços públicos
são gratuitas, incluindo os métodos contracepti-
vos disponibilizados. Na área do PF a Mater-
nidade Lucrécia Paím foi a instituição pioneira
em Angola, tendo feito formação de formadores
para todo o País e iniciado o aconselhamento e
acompanhamento a utentes do PF. Depois de
apresentar os dados relativos às consultas de PF,
da Maternidade Lucrécia Paím, na década 200-
2011, sobre consultas efectuadas e métodos con-
traceptivos utilizados por grupo etário, a prelec-
tora afirmou que os implantes contraceptivos
proporcionam protecção de longo prazo contra a
gravidez e embora a sua colocação e remoção
devam ser feitas por um profissional devidamen-
te treinado, exigem pouco por parte da utente

após a sua colocação. São seguros e adequados
para quase todas as mulheres, quer tenham ou
não tido filhos, tenham qualquer idade, acabem
de ter tido um aborto ou uma gravidez ectópica,
fumem cigarros (independentemente do seu
número), estejam a amamentar, tenham anemia
(ou já a tenham tido no passado), tenham vari-
zes, estejam infectadas com o VIH (estando ou
não a fazer terapêutica antirretroviral). De acor-
do com a prelectora, a orientação sobre mudan-
ças a nível da menstruação (entre outros efeitos
colaterais) talvez seja a ajuda mais importante
que uma mulher necessita para continuar a utili-
zar o implante e deve ser feita antes da coloca-
ção deste.
Após apresentar as estatísticas da Lucrécia Paím
referentes ao total de partos, casos de abortos
inseguros e consultas ARO e a adolescentes (tam-
bém na última década), a Dra. Manuela Sotto
Mayor, explicou que é feito atendimento espe-
cializado a grupos diferenciados - jovens adoles-
centes; pós-aborto (inseguro); pós-parto imedia-
to; violência contra a mulher. Nesse contexto sa-
lientou que: as pessoas jovens merecem um aten-
dimento que não as julgue e as respeite indepen-
dentemente do quão jovens possam ser; o acon-
selhamento e os serviços de PF não incentivam as
jovens a ter relações sexuais - pelo contrário,
ajudam as pessoas jovens a cuidar de sua saúde;
é necessário confidencialidade, assegurando à
utente que ninguém saberá do teor da conversa
com o profissional de saúde. As decisões das jo-
vens devem ser suas e não o resultado da pres-
são do seu parceiro ou família, pelo que se a jo-
vem estiver a ser pressionada para ter relações
sexuais a consulta de PF deve ajudá-la a reflectir
sobre o que pode dizer e fazer para resistir e
diminuir essa pressão; deve também capacitar a
jovem para negociar o uso de preservativos.
Depois de afirmar que todos os métodos contra-
ceptivos são seguros para as pessoas jovens, a
prelectora recordou que as jovens não casadas
podem ter mais parceiros do que as mulheres mais
velhas e, por isso, podem enfrentar um risco
maior de contrair DSTs, sendo parte importante do
aconselhamento no contexto do PF ter em conta o
risco de DSTs e a maneira de reduzi-lo.

Após o parto, o aconselhamento para o planea-
mento familiar deve começar durante o atendi-
mento pré-natal. A mulher deve esperar até que
o bebé complete 2 anos de idade antes de tentar
engravidar novamente. O atendimento pós-abor-
to deve ser integrado no PF, tendo em conta que
as mulheres que acabam de ser tratadas de com-
plicações pós-aborto (inseguro) necessitam de
acesso fácil e imediato aos serviços de PF.
Centrando-se, em seguida na questão da violên-
cia contra as mulheres, a prelectora afirmou que
todo o profissional que trabalha em PF provavel-
mente atende muitas mulheres que já sofreram
alguma violência, pois ela é comum em todos os
lugares. Num estudo recente, feito em 10 países,
mais de 1 de cada 10 mulheres relataram que
tinham sofrido violência física ou sexual durante
a sua vidas. A violência contra mulheres também
pode ser psicológica, como no caso de comporta-
mento controlador, intimidação, humilhação, iso-
lamento da mulher da família e amigos e restri-
ção de seu acesso a recursos. As mulheres que
enfrentaram agressões sexuais têm necessidades
especiais de Cuidados de Saúde, pois estas po-
dem causar toda uma gama de problemas, entre
os quais gravidez indesejada e DSTs. Para além
disso, a violência ou ameaça de violência por
parte de um homem pode privar uma mulher do
seu direito de escolher se quer utilizar um méto-
do de planeamento familiar e qual método que
gostaria de usar.
A concluir, a Dra. Manuela Sotto Mayor, resumiu
as perspectivas da Maternidade Lucrécia Paím so-
bre o PF da seguinte forma: escolha do método de
PF na consulta pré-natal; início do PF no pós-parto
imediato tendo como método de eleição o Depo-
provera®; promoção do método do aleitamento
materno exclusivo para todas as mulheres; promo-
ção da esterilização feminina a todas as pacientes
com critério clínico no puerpério imediato; promo-
ção da vasectomia como método seguro e eficaz.
Relativamente aos 2 últimos itens, para a este-
rilização cirúrgica masculina e feminina, o envol-
vimento do(a) parceiro(a) no aconselhamento po-
de ser útil, mas não é obrigatório.
Também incluído no mesmo painel, o Dr. Mário
Bundo, médico da Maternidade da Huíla, apre-
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sentou um resumo da experiência do Planea-
mento Familiar (PF) no Ngangula. Quanto às ra-
zões da recusa do PF por parte das mulheres,
estas apontaram: muito nova para deixar de
fazer filhos; número de filhos insuficiente; falta
de consentimento do marido; tem ou poderá ter
nova relação e consequente necessidade de ter
filhos; receio que possa afectar a líbido; receio de
engordar; receio que possa afectar a fertilidade
no futuro; não sabe porquê mas não quer fazer.
O prelector salientou a importância da prevenção
da desistência da contracepção através de: dar
informação detalhada envolvendo o parceiro; con-
seguir o consentimento informado para iniciar o

método contraceptivo; desencorajar a remoção
do meio contraceptivo antes do fim do seu perío-
do de acção e oferecer alternativas terapêuticas
antes da remoção ou abandono do método (DIU,
implantes).
Ainda no âmbito do mesmo painel, a represen-
tante do Centro de Saúde (de Referência) do Ca-
cuaco apresentou um resumo da experiência
desta unidade de cuidados primários na área do
planeamento familiar (PF) referente aos anos de
2009 a 2011 e o Prof. Dr. Abílio Jorge Ferreira
Lacerda (Director Clínico da Maternidade Alfredo
da Costa (Lisboa) apresentou os dados estatísti-

cos desta unidade hospitalar de referência a nível
de Portugal, já com 80 anos de existência e ex-
plicou a evolução do enquadramento legislativo,
administrativo e operacional da Saúde Materna e
Infantil no quadro do Serviço Nacional de Saúde
Português, que conduziu a uma melhoria muito
significativa da mortalidade materna, perinatal e
infantil, colocando Portugal na vanguarda mun-
dial no que diz respeito a esses indicadores. Após
o estabelecimento da Comissão Nacional de Saú-
de Materna e Infantil, em 1989, houve vontade
política para constituir um grupo técnico de pro-
fissionais de saúde que num clima de confiança
institucional mútua e com o financiamento ade-
quado implementaram um Programa de Saúde
Materna e Infantil e um Programa Nacional de
Saúde Reprodutiva. Esses programas incluiram o
planeamento familiar, a consulta pré-concepcio-
nal, a vigilância da gravidez, o parto, a revisão
do puerpério, o calendário das vacinações, o es-
tabelecimento do Boletim de Saúde Reprodutiva/
PF, do Boletim de Saúde da Grávida, do Boletim
de Saúde Infantil, a criação da Rede de Referen-
ciação Materno-infantil, o Programa de Diagnós-

tico Pré-natal, a Comissão Técnica de Ecografia
Obstétrica, etc.
Este painel da manhã foi encerrado com um pe-
ríodo de discussão que teve grande participação
por parte da assistência.´
A sessão da parte da tarde iniciou-se com o pai-
nel “Programas Ligados à Intervenção no Planea-
mento Familiar”, que teve como moderadora a
Dra. Arlete Borges, médica especialista de Saúde
Pública e como prelectores a Dra. Adelaide Car-
valho, Directora Nacional de Saúde Pública, que
abordou o tema “Planeamento Familiar e Doen-
ças Sexualmente Transmissíveis”, que depois de
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Mesa do painel da tarde. Da esq. para a dir.: Dra. Arlete Borges (médi-
ca especialista de Saúde Pública), Dra. Adelaide de Carvalho.

Dr. Mário Bundo
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uma introdução em que resumiu os objectivos e
benefícios do Planeamento Familiar (PF), com
especial enfoque nas DSTs, salientando a
necessidade da integração da Saúde Reprodutiva
e da prevenção e tratamento das DSTs, inventar-
iou as necessidades ainda não satisfeitas a nível
do PF e elencou os desafios que se colocam na
prevenção das DSTs, em especial na área do VIH/

SIDA, o Dr. Brandão Có, Representante da UNICEF,
que abordou o tema “Planeamento Familiar e
Programas de Vacinação”, com especial enfoque
na importância destes programas para a redução
da mortalidade nos menores de 5 anos, e que
depois de apresentar as principais causas de mor-
talidade nesses escalão etário em Angola em
2010 (Figura 6), mostrou a evolução positiva,
mas ainda insuficiente e enfermando de dispari-
dades entre o meio rural e o urbano, da cobertu-
ra vacinal em Angola, apesar da redução do
número de crianças não vacinadas (Figura 7). A
Dra. Ana Leitão, Representante da UNFPA, que
abordou o tema “UNFPA e Planeamento Familiar
em Angola”, e a Dra. Maria Isabel Massocolo

Neves, Directora Provincial de Saúde de Luanda,
que abordou o tema “Maximização da Eficiência
a Nível das Comunidades: O Papel da Munici-
palização”, salientando a importância da munici-
palização da saúde, para melhorar a assistência
sanitária, no sentido de a tornar mais próxima da
população e mais adequada às necessidades lo-
cais, actualmente a ser promovida pelo Executivo.
O Fórum foi encerrado com uma Conferência so-
bre “Planeamento Familiar: Experiência Interna-
cional”, que teve como moderador o Prof. Doutor
Paulo Adão Campos, médico especialista em Gi-
necologia e Obstetrícia e Professor Associado da
Faculdade de Medicina da Universidade Agos-
tinho Neto (Luanda), e como prelector o Dr. Klaus
Brill, Vice-Presidente das Relações Comerciais Cor-
porativas da Bayer HealthCare.
Depois de um preâmbulo, em que explicou que a
Bayer HealthCare, que tem como lema “Ciência
para uma Vida Melhor”, é uma das empresas
líderes mundiais na inovação em Saúde, que se
encontra entre as 10 maiores empresas do
mundo especializadas na área farmacêutica, em-
prega 38.000 colaboradores, investe em Inves-

tigação e Desenvolvimento 16% do total das
suas vendas líquidas e mantém um forte com-
promisso no âmbito da responsabilidade social

corporativa, corporizado, por exemplo, na parti-
cipação em projectos internacionais na área da
Saúde Reprodutiva/Planeamento familiar para
assegurar um acesso efectivo a métodos contra-
ceptivos de última geração e de alta qualidade
nos países em desenvolvimento, incluindo apoio
à formação dos profissionais de saúde e à Edu-
cação para a Saúde das populações, nessa área,
e fornecimento da sua vasta gama de contra-
ceptivos a preços sociais, o Dr. Klaus Brill, passou
a resumir os desafios em termos de Desenvol-
vimento e de Cuidados de Saúde que o actual
crescimento exponencial da população mundial
coloca actualmente à Humanidade e que tornam
vital o acesso ao Planeamento Familiar (PF), pa-
ra reduzir as taxas de natalidade através da re-
dução do número de gravidezes não desejadas,

Dra. Maria Isabel Massocolo Neves

O Prof. Doutor Paulo Adão Campos foi o moderador da conferência
do Dr. Klaus Brill.

Mesa durante a discussão das prelecções do painel da tarde. Da esq. para a dir.: Dra. Maria Isabel Massocolo Neves, Dr. Brandão Có, Dra. Arlete
Borges, Dra. Adelaide de Carvalho, Dra. Ana Leitão.

Dr. Klaus Brill
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única forma de assegurar um desenvolvimento
sustentado dos países e garantir uma saúde ma-
terno-infantil condigna com os Objectivos do Mi-
lénio da OMS. A necessidade desse acesso está
bem reflectida no facto de a nível mundial, cerca
de 35% das mulheres em idade reprodutiva não
usarem qualquer tipo de contracepção, sendo a
percentagem de mulheres que não usa qualquer
tipo de contracepção especialmente elevada no
continente africano (Figura 8).

Por isso, no domínio das Relações Comerciais Cor-
porativas, núcleo das actividades empresariais
da Bayer HealthCare dedicado à Responsabi-
lidade Social Corporativa, através do desenvolvi-
mento de programas de “Social HealthCare”, um
dos objectivos é participar em projectos sociais
para assegurar o acesso a métodos contracepti-
vos de última geração e de alta qualidade nos
países menos desenvolvidos, que implica não só
o fornecimento, por exemplo do implante contra-

ceptivo Jadelle® a um preço social, mas como
também já foi referido pelo apoio à formação na
área do PF nesses países. Esses programas de
“Social HealthCare”, são desenvolvidos com par-
ceiros que incluem organizações de desenvolvi-
mento bilaterais (USAID, KfW, GIZ, DFID, BMZ),
organizações multilaterais (UNFPA, Banco
Mundial, OMS) e ONGs (IPPF, PSI, MSI). Ainda de
acordo com o Dr. Klaus Brill, o objectivo da
Bayer HealthCare, dentro do seu compromisso
global com a saúde, é fazer chegar os cuidados
de saúde a todas as pessoas. Actualmente, os
projectos da Bayer HealthCare na área do PF e
das doenças negligenciadas, bem como o seu
programa de acesso a medicamentos inovadores
abrangem já praticamente o mundo inteiro (Fi-
gura 9).
Relativamente às opções de contracepção a
Bayer disponibiliza a maior gama de contracep-
tivos de alta qualidade e com pré qualificação
pela OMS, e nos programas de “Social HealthCa-
re” da área do PF já conseguiu proporcionar
27,5 milhões de anos de anos-casal de protecção
nos últimos 3 anos (Figura 10), mormente 206
milhões de ciclos de contraceptivos orais, 15,7 mi-
lhões de ampolas de contraceptivos injectáveis e
2,8 milhões de unidades do implante contracep-
tivo Jadelle®. Esses programas resultaram numa
poupança de 708 milhões de euros para os
Sistemas de Saúde alvo da sua intervenção, dev-
ido à prevenção de gravidezes não desejadas.
O implante contraceptivo Jadelle® é constituído
por dois bastonetes finos e flexíveis, contendo
cada um 75mg de levonorgestrel, sendo de apli-
cação intradérmica na face interna do braço.
Trata-se de um contraceptivo altamente eficaz e
reversível, com efeito imediato (24 horas) para
utilização a longo prazo (até 5 anos), com
poucos efeitos secundários, que não contém es-
trogéneos e pode ser inserido por profissionais
de saúde com formação adequada. Essa forma-
ção está a ser apoiada pelos programas de “So-
cial HealthCare” da Bayer, em colaboração com
os Ministérios da Saúde.

Reportagem de Carlos Pina e Brito.

Fotografia de Carlos Pina e Brito, editada por José Jorge Soares.
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27,5 milhões de anos-casal de protecção
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