
Anamnesis Actualmente, quais são as prin-
cipais preocupações da Ginecologia e Obstetrícia
angolanas?

Prof. Doutor Paulo Campos Preocupa-nos,
primeiro que tudo, a mortalidade materna. As nos-
sas taxas de mortalidade materna ainda são muito
elevadas, embora as tenhamos reduzido, numa
década, de 1.500 mortes por 100.000 nados-vivos
para 610 mortes por 100.000 nados-vivos, em
2009. Temos estado a trabalhar, no sentido de re-
duzir, tanto quanto possível, estas taxas ainda
muito elevadas, porque outros países da África Sub-
sariana já têm taxas mais baixas, embora ainda
continuem a ser grandes, e essa redução faz parte
do nosso compromisso com os Objectivos de Desen-
volvimento do Milénio da ONU. Para conseguir essa
redução temos de actuar em várias frentes, porque
a mortalidade materna envolve muitas vertentes:
assistenciais, económicas e culturais. Na vertente
dos Cuidados de Saúde é fundamental descentra-
lizar os cuidados de Ginecologia e Obstetrícia, área
em que temos tido dificuldades…

Anamnesis Como é que a nível do planea-
mento central da Saúde vão tentar ultrapassar
essas dificuldades?

Prof. Doutor Paulo Campos Neste momen-
to a perspectiva do Ministério para conseguir a
necessária descentralização dos cuidados de Gi-
necologia e Obstetrícia é criar hospitais nos mu-
nicípios mais distantes, onde existam mais de
300.000 habitantes, para conseguir prestar cui-
dados integrados de Saúde Reprodutiva/Planea-
mento Familiar, Saúde Materno-infantil e Gine-
cologia e Obstetrícia (incluindo cuidados pré-na-
tais, assistência especializada no parto, urgên-
cias obstétricas e cuidados pós-natais). Para me-
lhorar os indicadores de mortalidade materna e
de mortalidade infantil serão precisos mais Hos-
pitais Municipais, para além de um reforço do
Planeamento Familiar e das consultas pré-natais
por parte das unidades de cuidados de saúde
primários de outro tipo, que são os Centros de
Saúde e os Postos de Saúde.

Anamnesis Nesse contexto, quão importan-
te é que este ano o Dia Nacional do Médico An-
golano seja assinalado por um Fórum Internacio-
nal sobre o Impacto do Planeamento Familiar na
Saúde Materno-infantil?

Prof. Doutor Paulo Campos Penso que, de
facto, é uma iniciativa muito importante no con-

texto actual de cumprimento dos
Objectivos do Milénio da ONU,
embora o dia 26 de Janeiro, como
Dia do Médico Angolano diga
respeito a todas as especialidades
médicas e cirúrgicas, pelo que, em
princípio não se deveria centra-
lizar apenas na Ginecologia e Obs-
tetrícia; mas, de facto não é bem
isso que sucede, porque o Pla-
neamento Familiar e a Saúde Ma-
terno-infantil envolvem outras es-
pecialidades, como a Medicina Ge-
ral e Familiar e a Pediatria, bem
como outros profissionais de saúde
que não os médicos. Por isso, este

tema é extremamente pertinente, porque embo-
ra se assista já um desenvolvimento sócio-eco-
nómico das nossas populações ainda há muita
pobreza e barreiras culturais a transpôr e muita
descentralização de Unidades de Saúde de Cuida-
dos Primários com valências hospitalares (os hos-
pitais municipais) a efectuar, bem como melho-
rias de coordenação dessas unidades com as Uni-
dades de Cuidados Secundários a introduzir. De
facto, todos esses factores se reflectem na morta-
lidade materna. Temos de incentivar sobretudo
os decisores e os gestores da saúde a alargarem
a cobertura do Planeamento Familiar o mais
possível, porque a taxa de cobertura ainda é
inferior a 70%, salvo erro. Penso que vamos as-
sistir a um Fórum que vai satisfazer as expec-
tativas de discussão médico-científica sobre a
melhor forma de cumprir os Objectivos de De-
senvolvimento do Milénio da ONU e de sensibi-
lização dos decisores e da opinião pública para
a importância de investir mais ainda no Planea-
mento Familiar, sobretudo através da utilização
de meios contraceptivos modernos de longa du-
ração que permitam um efectivo maior espaça-
mento das gravidezes.
Entrevista conduzida por Carlos Pina e Brito.
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“Temos de incentivar
sobretudo os deci-
sores e os gestores da
saúde a alargarem a
cobertura do Planea-
mento Familiar o
mais possível, porque
a taxa de cobertura
ainda é inferior a
70% (…)”
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