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ELEITO NOVO CORPO DIRECTIVO DA AMOG

B o l e t i m

A 10ª reunião da Assembleia Geral da 
Associação Moçambicana de Obstetras 
e Ginecologistas culminou com mais um 
momento marcante para a agremiação, 
dentre eles a eleição do novo Corpo 
Directivo. 
Foram eleitos, com a maioria dos votos, 
os representantes dos órgãos sociais
da AMOG, nomeadamente a Assembleia 
Geral, o Conselho de Direcção e a 
Direcção Fiscal, da lista A.

O novo elenco do Conselho de Direcção
é encabeçado pela Dra. Hermengarda 
Pequenino, a presidente da AMOG, 
acompanhado do Dr. Cassimo Bique 
(Vice-Presidente), Dr. Benjamim Ma-
tingane (Secretário Geral), Dra. Eliana

Coelho (Tesoureira), Prof. Dra. Nafissa 
Osman (Directora Científica), Dra. Emília 
Gonçalves (1ª Vogal) e Dra. Elenia 
Macamo (2ª Vogal).

Assim, a Assembleia Geral da AMOG 
ficou então à responsabilidade do Dr. 
Cachimo Mulima (Presidente), Dra. 
Sandra Leão (Vice-Presidente) e Dra. 
Emília Sueia (Vogal). Já a Direcção 
Fiscal será presidida pelo Dr. Eduardo 
Matediane, com o apoio da sua 
vice-presidente Dra. Joana Churrane e 
do vogal Dr. João Sérgio. Passaram a 
suplentes da Lista A se encontram a 
Dra. Ricardina Rangeiro e a Dra. Mayela 
Figia.

NA 10ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

Estimados membros da AMOG e 
parceiros,

Estamos cientes de que para que a 
prossecução da visão institucional não 
esteja fora dos carris, é necessário 
mantermos uma relação coesa com 
todos os membros de modo a que 
possam acompanhar os progressos e 
os processos de mudança para a 
garantia dos Direitos Sexuais e Repro-
dutivos.

Assim, na edição deste trimestre a 
AMOG resume as principais actividades 
dos seus membros durante a 
implementação de projectos e nas 
actividades de rotina da associação.

Em destaque, foi realizada a 10ª 
Assembleia Geral que mostrou que a 
agremiação cresceu com a adição de 
mais membros aptos para contribuir 
em prol da visão que temos de que 
todas as mulheres e adolescentes em 
Moçambique atinjamy o mais 
alto padrão possível de saúde e de 
direitossexuais e reprodutivos, através 
de boas práticas dos provedores de 
ginecologia e obstetrícia.

Relatamos também os nossos esforços 
e empenhos em atividades de mentoria 
em parceria com a UNICEF, nas 
unidades sanitárias das províncias de 
Sofala e Tete.

Em questões de advocacia, enfatiza-
mos a importância da discussão sobre 
a objecção de consciência no que 
concerne à provisão de serviços de 
aborto seguro, e repisamos o nosso 
comprometimento ao livre acesso aos 
cuidados de aborto!

Votos de boa leitura!
Hermengarda F. Pequenino
Presidente da AMOG

Dra. Hermengarda Pequenino – Presidente da AMOG
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ADVOCACIA, 
ABORTO SEGURO.

Realizou-se nos dias 25 e 26 de Fevereiro a  10ª 
reunião da Assembleia Geral da AMOG, na cidade de 
Maputo, evento que foi presidido pelo Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral, o Dr. Cachimo Mulina. O 
evento contou com a presença física de 40 médicos 
membros da associação e a participação remota, 
através da plataforma Zoom, de cerca de outros 20 
membros.

Para designar vários pontos da agenda, a  reunião foi 
marcada por uma série de discussões e partilhas 
científicas, sendo que o pontapé de partida foi dado 
pelo Professor António Bugalho, com o tema Ética na 
Actualidade – Litígios Laborais. Na sua intervenção, o 
professor analisou as possíveis causas, consequên-
cias e formas de prevenção dos litígios aquando do 
exercício das actividades dos especialistas de Gineco-
logia e Obstetrícia. Alertou, na sua apresentação, 
sobre a necessidade do provedor colocar na sua acti- 
vidade o papel preciso de servidor por excelência.

Outro momento estimado foi o da apresentação feita 
por um dos parceiros e doadores da AMOG, a UNICEF, 
representada pela Dra. Bruna Saraiva. A Dra. Bruna 
apresentou à assembleia geral as políticas e estrutu-
ras criadas pela UNICEF com vista a Protecção contra 
Exploração e Abuso Sexual (PEAS), que já foram 
adaptadas e adoptadas pela AMOG, tendo inclusive 
sido formados alguns membros e colaboradores 
nestes quesitos.

Sob orientação da Professora Nafissa Osman, na 
posição de representante do Comité da FIGO para o 
Aborto Seguro, a assembleia geral da AMOG levantou 
um efervescente debate sobre a Objecção de Cons- 
ciência. A Dra. Nafissa enfatizou que os serviços 
essenciais de aborto seguro não podem ser negados e 
que é responsabilidade profissional de todos os 
provedores garantir que todas as pacientes recebam 
os cuidados autorizados no processo de consentimen-
to informado, quer fornecendo-os, quer encaminhan-
do as pacientes para colegas prontos para responder 
as suas necessidades.

Vários membros se pronunciaram e aproveitaram a 
oportunidade para partilhar histórias de situações em 
que todos os provedores de algumas unidades sani-
tárias acusavam objecção de consciência, culminando 
no impedimento total de usufruir de serviços essenci-
ais de aborto seguro em tais unidades.

Finalmente, a Dra. Alicia Carbonelli, membro da 
AMOG e representante da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), deixou ficar as recomendações da OMS 
sobre cuidados intra-parto e a mais recente geração 
do partograma da OMS. Após discussão, ficou claro 
que ao se adotar o instrumento em Moçambique, será 
necessário se definir quem terá a responsabilidade de 
preencher o guia de parto, se o enfermeiro ou o 
médico, sob o risco de não haver responsabilização.

Discutindo questões relevantes de Ginecologia
e Obstetrícia
LITÍGIOS LABORAIS, OBJECÇÃO DE CONSCIÊNCIA E MAIS

Intervenção da Dra. Magda Ribeiro
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Professor António Bugalho em apresentação



“Não prestar um serviço ao paciente é violar direitos 
humanos reconhecidos internacionalmente” – Profª Drª 
Nafissa Osman – Docente, Investigadora e Professora 
Associada de Obstetrícia e Ginecologia da Universidade 
Eduardo Mondlane, Hospital Central de Maputo”.

A médica falava recentemente no quadro do debate 
organizado pelos parceiros do Grupo Técnico para o 
Aborto E MISAU, no qual a AMOG , liderada pela Dra 
Eliana Coelho fez a Apresentação das Novas 
recomendações e Sugestões da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e a discussão sobre como as novas 
directrizes podem ser conjugadas com a nossa lei.

Importa referir que, em Moçambique, o aborto foi 
despenalizado pelo Diploma Ministerial nº 60/2017, 
que foi validado pelo Ministério da Saúde através das 
Normas Clínicas sobre Aborto Seguro e Cuidados 
Pós-Aborto, tendo referido que “É importante saber-
mos que a lei que temos é boa, mas não estamos a cum-
prir o que está na lei, porque as principais falhas estão no 
sistema de saúde. Não estamos a oferecer os serviços 
atempadamente e isto faz com que as pessoas fiquem a 
dar voltas. Não é porque todas as pessoas chegam tarde 
ao hospital. Chegam cedo, mas ficam a dar voltas nas 
unidades sanitárias, sem a devida resposta às suas 
preocupações”, explicou a oradora Dra. Eliana Coelho.

Ainda assim, o instrumento lançado pela OMS, apoiado 
em evidências científicas recentes, contém mais de 50 
recomendações que incluem novas abordagens refer-
entes a prática clínica, a prestação de serviços, bem 
com as intervenções legais e normativas, com a finali-
dade de proteger a saúde das mulheres e raparigas e 
ajudar a prevenir os mais de 25 milhões de abortos inse-
guros que ocorrem a cada ano. Dentre os aspectos 
apresentados, se destacam a melhoria do acesso aos 
serviços de qualidade e centrados na “pessoa” e a elimi-
nação de barreiras políticas desnecessárias facilitando 
o acesso ao aborto seguro.

Citando a participante desta reunião, Profª Nafissa, 
“Este documento tem uma parte das leis e um dos objec-
tivos a nível mundial é que o aborto deve ser totalmente 
despenalizado.  Esta é a tendência mundial. Quando se 
trabalhou estas normas teve as Nações Unidas que 
trabalha com direitos humanos.  Não prestar um serviço 
ao paciente é violar direitos humanos reconhecidos inter-
nacionalmente”. 

Frisou ainda que Moçambique tem sido mencionado 
como um exemplo dos poucos países africanos que têm 
dado passos significativos na questão do aborto seguro 
para as mulheres, a nível do continente africano, mas 
que “o que está a acontecer é que a despenalização do 
aborto na maioria dos países tem condicionalismos, tal 
como em Moçambique. Existem normas em medicina. 
Então porquê o aborto está a ser gerido por normas jurídi-
cas e criminalizados? O aborto deve sair do sistema jurídi-
co legal para um serviço de saúde como qualquer um”. 

Durante a sua intervenção, deu exemplos de Canadá e 
Nova Zelândia como os únicos países no mundo que já 
despenalizaram por completo o aborto, por perceber 
que se trata de um assunto que deve ser regido por 
normas da saúde e não jurídicas. Para a médica, é 
irreversível o caminho para a despenalização completa 
e total do aborto seguro no mundo, até porque se trata 
de um processo que é liderado por diversos organismos 
mundiais, incluindo as Nações Unidas.

A Dra. Eliana Coelho enfatizou que é importante que a 
mulher seja suficientemente informada sobre os tipos 
de aborto possíveis para que ela se possa decidir da 
melhor forma. “Não vai ser fácil de hoje para amanhã 
conseguirmos mudar a questão da idade gestacional para 
o aborto, mas o que temos de fazer é pelo menos 
melhorar o que já existe para que seja feito como deve 
ser. Vamos garantir que o que já existe seja cumprido. 
Tentar reduzir as demoras que temos nas unidades sani-
tárias” - finalizou a médica.
 

Apresentadas as Normas
Clínicas Revistas sobre
o Aborto Seguro
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normas clínicas
sobre aborto seguro

e cuidados pós-aborto
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Assinalou-se o Dia Internacional pelo Fim da Fístula
Obstétrica  no dia 23 de maio.

0 dia 23 de Maio de 2022 marcou o 10º aniversário do 
Dia Internacional pelo Fim da Fístula Obstétrica 
aprovada pelas Nações Unidas, em seguimento de 
uma proposta feita pela União Africana. Neste ano, a 
data marcou-se sob o lema “Acabe com a fístula agora: 
invista em cuidados de saúde de qualidade, capacite as 
comunidades!”

A fístula obstétrica é uma doença que resulta de com-
plicações durante o parto, em que a cabeça do bebé 
exerce pressão sobre a pélvis da mãe, provocando 
uma ruptura da parede entre a bexiga e a vagina ou 
entre a vagina e o reto, fazendo com que a mulher 
tenha perdas involuntárias de urina e vazamento de 
fezes, pela vagina.

Segundo o Dr. Armando Melo, Director Nacional do 
Programa de Fístula e membro da AMOG - Associação 
Moçambicana de Obstetras e Ginecologistas, cerca de 
2500 mulheres contraíram a fístula obstétrica no ano 
de 2021 em Moçambique, entretanto, muitas delas, 
desconhecem que a condição é tratável e tem cura.

O Dia Internacional pelo Fim da Fístula Obstétrica 
revela a  importância de enfatizar e promover o com-
promisso com a eliminação da condição em todo o 
mundo. A AMOG, como defensora dos Direitos Sexuais 
e Reproductivos da Mulher, encoraja todas as mu- 
lheres nesta condição a se dirigirem à Unidade Sani-
tária mais próxima para beneficiar do devido trata-
mento. Face a ignorância que ainda persiste, será 
crucial, às entidades competentes, a intensificação, a 
divulgação e disponibilidade destes serviços.

Importa também salientar que para prevenir a fístula 
obstétrica existem várias abordagens desde a 
prevenção de gravidez precoce, o controle da gravidez 
na consulta pré-natal até a orientação ou referência 
atempada de casos complicados durante o trabalho 
de parto.
Toda a pessoa com fístula obstétrica deve se dirigir a 
uma unidade sanitária, de modo a que possa receber 
informação correcta, ser tratada e, desta forma, recu-
perar a normalidade da sua vida. 

ADVOCACIA, 
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EM ENCONTRO DO GRUPO TÉCNICO PARA O ABORTO SEGURO

Durante a mesa redonda de reflexão em torno do 
Aborto em Moçambique, enquadrada no contexto da 
Luta pela Saúde das Mulheres, que contou com a 
participação do Ministério da Saúde e 40 outras orga-
nizações parceiras, a AMOG apresentou o tema sobre 
Objecção de Consciência e falou das suas implicações 
para desafiar as escolhas das meninas e mulheres 
que buscam serviços.

A Professora Nafissa Osman, médica e membro da 
Associação de Médicos Obstetras e Ginecologistas – 
AMOG, levou ao debate o tema: Como contornar a 
objecção de consciência dentro dos actores válidos no 
processo de aborto? Aspectos legais de implemen-
tação da lei – Insights da FIGO. Aqui, a  Profª Nafissa 
Osman tratou de esclarecer sobre as barreiras exis-
tentes para que este serviço não seja oferecido, falan-
do em concreto da objecção de consciência que é nada 
menos que a recusa em desempenhar uma função ou 
cumprir uma responsabilidade por causa de crenças 
pessoais, religiosas ou morais. 

No contexto da atenção ao aborto, invocando a 
objecção de consciência tornou-se um fenómeno 
global generalizado e que constitui uma barreira para 
esses serviços para muitas mulheres e meninas.
Nestas circunstâncias, segundo a palestrante, sendo 
o aborto um serviço essencial para a mulher na sua 
autonomia reprodutiva, em momento algum lhe deve 
ser negado o acesso ao mesmo. A Prof. Dra. Osman 
esclareceu que “todos os provedores têm a responsabili-
dade profissional de garantir que as pacientes recebem 
os cuidados que autorizaram no processo de consenti-
mento informado, e caso o provedor de saúde se encontre 
em situação de objecção de consciência é respeitada a 
sua posição e salvaguardada, mas deve fornecer 
encaminhamentos para garantir que mulheres e meninas 
necessitadas possam aceder esses serviços em tempo 
hábil”.
Assim, para melhor combate aos objectores de 
consciência, a médica deixou ficar à recomendação a 
todos os intervenientes chaves de modo a trabalha-
rem com vista a sensibilizar os profissionais de saúde 
de forma a zelar pelos seus deveres éticos e legais 
visando reduzir a alegação de objecção de consciência 
a nível nacional.

Professora Nafissa Osman em apresentação
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AMOG levanta debate  acerca da Objecção de Consciência



ADVOCACIA, 
ABORTO SEGURO. 06

PAG.BOLETIM INFORMATIVO DA AMOG // EDIÇÃO Nº 4
ABRIL/MAIO/JUNHO 2022 // EDIÇÃO TRIMESTRAL

A Associação Moçambicana de Obstetras e Ginecolo-
gistas realizou em Maio último, mais uma ronda
de visitas de Mentoria aos Serviços de Saúde Materno 
– Infantil, nas províncias de Sofala e Tete, enquadra-
das no Projecto de Mentoria da UNICEF, do qual a 
AMOG é parceiro de implementação.

Desta feita, foram realizadas 5 visitas, sob orientação 
da Coordenadora Eliana Coelho, médica ginecologis-
ta-obstetra membro da Direcção da AMOG. As visitas 
ocorrem com o propósito de avaliar o nível de imple-
mentação das actividades de mentoria, as competên-
cias técnicas das enfermeiras de saúde materno-in-
fantil (SMI) mentoras locais, os ganhos adquiridos 
pelas enfermeiras mentoradas e a qualidade de 
atenção de saúde materna infantil prestada nas 
unidades sanitárias visitadas.

Nesta ronda foram abarcados 6 distritos, sendo que 
cada visita contou com a participação de 1 Mentor 
Mestre, médico gineco-obstetra membro da AMOG, 
mais propiamente o Dr. José Martins Pires, Dr. Diante 
Docane Júnior e Dr. Eduardo Matediana, que 
visitaram os distritos de Gorongosa, Nhamatanda e 
Dondo em Sofala, respectivamente. Por sua vez e em 

Os mentores trabalharam juntamente com as equipas 
dos centros de saúde com vista a melhorar as suas 
habilidades técnicas e organizacionais e deixaram 
ficar recomendações das possíveis medidas a tomar 
para garantir a provisão de serviços de qualidade de 
saúde materno-infantil.

Tete, o Dr. João Sérgio Mutacate, Drª Sandra Leão e 
Dr. Agostinho de Janeiro, que visitaram os distritos de 
Angónia, Cahora Bassa e Moatize.

As actividades tiveram durações de 5 a 7 dias, onde os 
Mentores Mestres, juntamente com as enfermeiras 
mentoras de SMI, foram visitar as unidades sanitárias 
mentoradas pelas enfermeiras nos últimos meses. 
Em alguns dos centros de saúde foram constatados 
alguns constrangimentos, tais como a existência de 
kits de emergência obstétrica e de reanimação neo-
natal incompletos, inexistência de fluxogramas afixa-
dos, rotura de stock de determinados fármacos, entre 
outros.

Por outro lado, alguns dos pontos fortes encontrados 
foram boa coordenação e comunicação interpessoal 
das equipas, pastas de arquivo contendo as fichas 
clínicas de parto bem organizado, bom domínio técni-
co dos procedimentos e técnica, e a existência de 
compartimentos de consultas que garantissem 
privacidade.

Mentora Mestre, Drª Sandra Leão, e sua equipa
no Distrito de Cahora-Bassa

Mentor Mestre, Dr. José Pires, e sua equipa no
Distrito de Gorongosa
 

Segue o Projecto de Mentoria
aos Serviços de Saúde 
Materno – Infantil
AMOG EM PARCERIA COM A UNICEF



VISÃO

MISSÃO

VALORES

A visão da AMOG é de que todas as
mulheres e adolescentes de Moçabique
tenham atingido o mais alto padrão possível
de saúde e direitos sexuais e reprodutivos,
atráves das boas práticas dos provedores de
obstetrícia e Ginecologia.

A missão da AMOG é promover uma prática
de Obstetricia-Ginecologia de excelência
atráves de acções relacionadas com a
educação, advocacia e investigação.

Atingir o mais alto padrão de ética, profissional
-ismo, transparência, integridade eliderança
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FOTOGALERIA



Endereço e Contactos
Rua Aloé Vera Nr. 70 R/C Maputo Moçambique
Telemóvel: +258 82 480 0782 / +258 84 677 5705
Telefone: +258 21 305 021
E-mail: amogmz@gmail.com / geral@amog.org.mz

Facebook e Youtube:
Associação Moçambicana
Website: www.amog.org.mz

+
Na sequência da decisão da Corte Suprema 
dos Estados Unidos da América que anulou, a 
24 de Junho, o direito constitucional ao 
aborto, a AMOG se junta a centenas de outras 
organizações nacionais pelo mundo fora, 
numa iniciativa da Federação Internacional 
de Ginecologia e Obstetrícia, assinando a 
Declaração Global de Organizações de Saúde 
e reiterando o seu compromisso com a 
defesa do acesso aos serviços de Aborto 
Seguro e gratuito para todas as mulheres e 
raparigas que os procuram.

A Corte Suprema dos EUA decidiu recente-
mente revogar o direito ao aborto legal no 
país, que era até então garantido pela decisão 
de 1973 no caso Roe v. Wade. O caso Roe v. 
Wade iniciou com uma ação judicial, no 
Texas, movida por Jane Roe atacando a 
constitucionalidade da Lei Antiaborto do 
Texas, defendida pelo procurador Henry 
Wade. O caso chegou à Suprema Corte, que 
votou a favor de Jane Roe, descriminalizando 
e dando jurisprudência ao direito ao aborto.

Todavia, a última decisão foi catapultada pelo 
caso Dobbs v. Jackson Women’s Health 
Organization no qual era contestada a consti-
tucionalidade da Lei da Idade Gestacional de 
Mississipi, estado onde se proíbe a maioria 
dos abortos após as 15 semanas. Este vere-
dicto representa um recuo para os EUA, num 
contexto em que progressos fundamentados 
por evidências clínicas e tecnológicas têm 
sido registados para eliminar as leis restriti-
vas de aborto pelo mundo fora, em que países 
tais como o México, a Coreia do Sul, a França 
e Moçambique descriminalizaram o aborto 
seguro.

Todos os anos, 47 mil mulheres em todo o 
mundo morrem por causa do aborto inseguro 
e estima-se que 5 milhões sejam hospitaliza-

das para tratamento de complicações graves, 
tais como hemorragia ou infeção. Potenciar 
as leis restritivas é criar um ambiente de 
medo, estigmatização e criminalização, colo-
car mulheres, raparigas e gestantes em 
risco; e criminalizar a prestação de cuidados 
essenciais de saúde, implicando profissionais 
de saúde que se dedicam a salvar vidas.

Evidências têm provado que restringir o 
acesso a serviços de aborto seguro não signifi-
ca menor incidência de aborto, pelo que a 
decisão da Corte Suprema dos EUA provocará 
danos irreparáveis a milhões de pessoas, 
afectando-as de maneiras diferentes. Algu-
mas mulheres grávidas serão obrigadas a 
percorrer longas distâncias para beneficiar de 
serviços de aborto seguro, outras levarão a 
termo a gravidez contra a sua vontade, e 
outras colocarão a sua vida em risco, recor-
rendo a serviços clandestinos e não seguros.

Como defensora de longa data do Aborto 
Seguro que contribuiu activamente para a 
descriminalização do aborto seguro em 
Moçambique, que foi instituída pelo Diploma 
Ministerial nº 60/2017, validado pelo 
Ministério de Saúde através das Normas 
Clínicas sobre Aborto Seguro e Cuidados 
Pós-Aborto; a AMOG reafirma o seu posicio-
namento em prol do direito ao aborto seguro 
e da garantia de acesso à tempo útil de cuida-
dos compreensivos de aborto e atendimento 
humanizado para todas as mulheres, adoles-
centes e pessoas grávidas.

Desta forma, a AMOG é signatária da 
Declaração Global de Organizações de Saúde, 
lançada e criada pela Federação Internacion-
al de Ginecologia e Obstetrícia, que actual-
mente conta com cerca de 300 assinaturas de 
organizações de saúde de mais de 80 países. 
Confira a declaração pelo seguinte link.

Roe v. Wade: retrocesso numa das maiores
potências do Mundo
AMOG defende o acesso a cuidados de Aborto Seguro


