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critérios e prescrição de exames 
complementares de diagnóstico, e à 
abordagem terapêutica em Moçam-
bique.
A lei 35/2014, de revisão do Código 
Penal que despenaliza o aborto 
entrou em vigor em Julho de 2015, 
sendo que as Normas Clínicas nelas 
previstas foram adequadas para 
orientar os pro�ssionais de saúde a 
prestar uma atenção humanizada 
nos Cuidados Compreensivos ou 
Completos de Aborto Electivo ou 
Interrupção Voluntária de Gravidez e 
Pós-Aborto, e a provisão legal dos 
serviços de Interrupção Voluntária 
de Gravidez. Feita uma avaliação 
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Não se pode falar de aborto 
seguro em Moçambique sem 
mencionar António Bugalho, uma 
das pessoas que muito fez pela lei 
da despenalização de aborto. 
Recorremos às obras Abordagens 
Éticas em Obstetrícia e Ginecolo-
gia e Boas Práticas no Atendimen-
to Humanizado aos Processos de 
Aborto, recentemente lançadas 
pela Associação Moçambicana de 
Obstetras e Ginecologistas, para 
dar voz a um debate necessário 
entre os provedores de serviços 
de saúde, discussão destinada à 
melhoria da prestação dos cuida-
dos de saúde, relativamente aos 

Estimados membros da AMOG e 
parceiros,
Queiram antes de mais receber as 
calorosas saudações pela trajectória 
percorrida durante estes dois meses de 
Outubro e Novembro de 2021. 
Juntos celebramos o lançamento de 
duas brochuras cujos prefácios foram 
escritos pelo Dr. Ustá. As obras são da 
autoria da AMOG e compiladas pelo 
Prof. Dr. António Bugalho, de títulos 
“Boas práticas no atendimento human-
izado aos processos de Aborto” e 
“Abordagens Éticas em Obstetrícia e 
Ginecologia”. Acreditamos que as 
obras poderão contribuir muito na 
formação e exercício da actividade dos 
técnicos de saúde, enfermeiros e 
médicos. 
Celebramos também, nesta edição, o 
trabalho desenvolvido pela AMOG 
junto aos elementos do governo, com 
especial atenção para a Clarificação de 
Valores para Transformação de 
Atitudes a Governadora de Manica e 
todo o seu elenco; e o debate que 
levantámos sobre a Violência Obstétrica 
durante o período dos “16 dias de 
Activismo Contra a Violência Baseada 
no Gênero”.
Foi especial destaque para os membros 
associados, assim como para todos 
aqueles que directa ou indirectamente 
puderam privar e trabalhar, a homena-
gem feita ao Presidente da AMOG do 
período de 2018 à 2021, o Dr. Momade 
Bay Ibraimo Ustá. Relembrámos e 
reconhecemos os seus feitos, cientes de 
que a tarefa a que nos propomos a 
realizar é de difícil execução atendendo 
que obstáculos, como a exiguidade de 
Unidades Sanitárias acrescida ao 
reduzido número de médicos e técnicos 
formados, constituem ainda um entrave 
para a consumação de muitos dos 
objectivos da criação da AMOG e da 
visão do falecido Dr. Ustá. 
Temos que fazer mais e para tal somos 
todos chamados a dar o nosso contributo. 

Votos de boa leitura e colaboração.
Hermengarda Pequenino



sobre o contributo destas obras, o Prof. Dr. António 
Bugalho explica que “os provedores de saúde 
habilitados para prestar estes cuidados devem ter 
conhecimento destas normas. É importante realçar 
que o conhecimento da Lei pelos provedores é 
essencial, não só para saberem como esta os protege 
e se aplica, mas também para poderem educar as 
mulheres e toda a comunidade da sua área de saúde”.

António Bugalho defende que “o acolhimento e a 
orientação são elementos importantes para uma 
atenção de qualidade e humanizada às mulheres em 
situação de aborto. Acolhimento é o tratamento 
digno e respeitoso, a escuta, o reconhecimento e a 
aceitação das diferenças, o respeito ao direito de 
decidir de mulheres e homens, assim como o acesso 
e a capacidade da unidade de acolhimento, para 
assistência à saúde”.

O Diploma 60/2017 já diz que “a Atenção 
Humanizada às mulheres com qualquer tipo de 
aborto é DIREITO de toda a mulher e DEVER de todo 
o pro�ssional de saúde”.

A capacidade de escuta, sem pré-julgamentos e 
imposição de valores, a capacidade de lidar com 
con�itos, a valorização das queixas e a identi�cação 
das necessidades são pontos básicos do acolhimento 
que poderão incentivar as mulheres a falarem de 
seus sentimentos e necessidades. Cabe ao pro�s-
sional adoptar uma “atitude terapêutica”, e procurar 
desenvolver uma escuta activa e uma relação de 
empatia, que é a capacidade de criar uma comuni-
cação sintonizada a partir das demandas das mu-
lheres, assim como a possibilidade de se colocar no 
lugar do outro

Links para baixar os livros

Livro Abordagens Éticas em Obstetrícia e Ginecologia - 
https://amog.org.mz/saiba_mais/pst/abordagens-eti-
cas-em-obstetricia -e-ginecologia--o-livro 

Livro Boas Práticas no Atendimento Humanizado aos 
Processos de Aborto - https://amog.org.mz/saiba_-
mais/pst/boas-praticas-no-atendimento- humaniza-
do-aos-processos-de-aborto--o-livro
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Professor António Bugalho, coordenador das obras

Obras lançadas pela AMOG

Artigo na íntegra disponível em
https://amog.org.mz/noticias/pst/amog-lanca-2-novas 
-obras 
Publicado a 2 de Novembro de 2021

https://amog.org.mz/noticias/pst/amog-lanca-2-novas-obras
https://amog.org.mz/saiba_mais/pst/abordagens-eticas-em-obstetricia-e-ginecologia--o-livro
https://amog.org.mz/saiba_mais/pst/abordagens-eticas-em-obstetricia-e-ginecologia--o-livro


O ABORTO SEGURO
É UMA EMERGÊNCIA

#SemEstigmaSemMortes

A Senhora Governadora da província de Manica, 
Francisca Tomás, que se disponibilizou para uma 
entrevista com a AMOG há dias, em Chimoio, disse 
reconhecer haver, ainda, limitação de Serviços de 
Saúde da mulher, na província de Manica devido ao 
reduzido número de unidades sanitárias em relação 
às reais necessidades da população. 

A província conta atualmente com 129 unidades 
sanitárias, dentre elas 119 possuem maternidades, 
das quais apenas 86 contemplam “casas de mãe 
espera” para acolher mulheres grávidas. “Deveremos 
construir 10 maternidades e 45 casas de mãe espera. 
Como vê, esses números estão aquém das neces- 
sidades daquilo que a população precisa.” ― lamen-
tou a Senhora Governadora Francisca Tomás.

A Senhora Governadora disse ainda que “para rever-
ter este cenário tem sido feito o devido trabalho, com 
vista a reduzir a vulnerabilidade da mulher ao acesso 
aos cuidados primários da saúde. A título de exemp-
lo, devo dizer que neste mandato, construímos duas 
unidades sanitárias, em Maparanianga, no distrito de 
Gondola e Muchenedzi em Mossurize. Também 
foram inauguradas duas “casas de mãe espera”, uma 
em Matari no distrito de Sussundenga e outra em 
Macate.”
Acrescentou que no presente ano ainda vão inaugu-
rar três centros de saúde em igual número de distri-
tos, nomeadamente Sussundenga, Tambara e 
Macossa.

Ainda existe limitação de 
Serviços completos para 
a saúde das mulheres 
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Reconhece a Senhora Governado-
ra da província de Manica,
Francisca Domingos Tomás 

Artigo na íntegra disponível em 
https://amog.org.mz/noticias/pst/ainda-existe-limita-
cao-de-servicos-completos-para-a-saude-das-mulheres 
Publicado a 23 de Novembro de 2021
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QUEM ESTÁ 
LEGALMENTE AUTORIZADO A 
SOLICITAR UM SERVIÇO DE 

ABORTO SEGURO?

Qualquer mulher grávida com
16 anos ou mais pode solicitar o serviço, 
se possível com antecedência de 3 dias, 

não precisando de autorização do 
parceiro e devendo assinar um 
documento com o seu pedido 

de consentimento.

E SE SE TRATAR DE UMA 
RAPARIGA MENOR DE 16 ANOS?

Se for uma rapariga grávida menor de 
16 anos ou psiquicamente incapaz, o 

consentimento pode ser dado, consoante 
os casos, pelo representante legal, por 

ascendente ou descendente ou, na 
sua falta, por quaisquer parentes 

da linha collateral.

E SE SE TRATAR DE UMA RAPARIGA 
MENOR DE 16 ANOS?

QUEM ESTÁ  LEGALMENTE AUTORIZADO 
A SOLICITAR UM SERVIÇO DE

ABORTO SEGURO?

O 1º de dezembro marca a pas-
sagem do dia mundial de luta 
contra o sida?

Governadora de Manica, Francisca Tomás

Sabia que?

https://amog.org.mz/noticias/pst/ainda-existe-limitacao-de-servicos-completos-para-a-saude-das-mulheres


Membros da AMOG alcançaram cerca de 80 profissionais com 
actividade de Clarificação de Valores e Transformação de 
Atitudes, na prestação de Cuidados Compreensivos de Aborto.
A actividade que arrancou no Hospital Provincial de Nampula, 
cobriu também os Hospitais Distritais de Ribaue, Monapo, 
Malema e Rapale.
A AMOG pretendeu, com a actividade, reforçar as competências 
dos profissionais de saúde e a organização de serviços nas 
Unidades Sanitárias nas áreas de intervenção dos seus projectos.

Uma equipa liderada pelo Dr. Eduardo Matediane e Dr. José Pires, 
ambos membros da AMOG, abarcou cerca de 70 provedores de 
serviços, numa actividade de Clarificação de Valores e Transfor-
mação de Atitudes.
Dentre os participantes encontravam-se enfermeiras, técnicos 
de laboratório, de farmácia e da oferta de contracepção, das 
Unidades Sanitárias de 7 de Abril, 1º de Maio, Vila Nova e Hospital 
Central de Chimoio.

A AMOG participou, recentemente, numa palestra em matérias 
de violência baseada no género para membros da Associação 
para o Desenvolvimento de Maxaquene (ASSODEMO), organiza-
da pela Associação Kulani, no quadro da Campanha dos 16 dias 
de Activismo Contra a Violência Baseada no Género.
Eunice Themba, Coordenadora do Projecto Advocacia Pelo 
Aborto Seguro, na qualidade de oradora e em representação da 
AMOG enfatizou que um dos motivos que impulsiona a violência 
contra a mulher é o facto de as crianças crescerem dentro de 
padrões discriminatórios já estabelecidos pela sociedade. 

EM NAMPULA

EM MANICA

EM MAPUTO
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comunicado
A Assembleia Geral Anual da AMOG, uma das actividades importantes a que o Executivo se propôs a 
realizar em 2021, foi adiada devido ao número insuficiente de listas de candidaturas para as eleições 
plainificadas. Assim sendo, o evento decorrerá em Fevereiro de 2022. Apela-se à participação activa de 
todos os membros da AMOG e convida-se a que submetam as respectivas candidaturas.



Família agradeceu a homenagem
A AMOG ofereceu uma lembrança à família do Dr. 
Momade Bay Ibrahimo Ustá, em jeito de reconheci-
mento pelos serviços que prestou à saúde em vida. A 
família Ustá agradeceu à AMOG, tendo deixado ficar 
que o seu nome só não vai desaparecer se se conti-
nuar a levar o seu legado para diversos cantos do 
país, ensinando sobre as boas práticas no atendi-
mento hospitalar humanizado.

“Um exemplo a seguir.”
―Dr. Gilberto Manhiça, Bastonário da Ordem 
dos Médicos de Moçambique
“Dr. Momade Bay Ibrahimo Ustá foi um 
exemplo de transmissão de conhecimentos 
que devemos seguir. Tinha uma capacidade 
incrível e humildade tanta que é um exem-
plo de postura. Como ser humano era um 
homem interessante, extremamente exigen-
te. O facto de conversar não permitia que se 
criasse espaço para não se cumprir devida-
mente com o trabalho. Fazia exigências na 
hora.”

“Queríamos homenageá-lo em vida.”
―Dra. Ivone Zilhão, presidente da Rede dos 
Direitos Sexuais e Reprodutivos
“Trabalhei com ele desde 2009 na área de 
saúde sexual e reprodutiva. Havia muita 
morte de raparigas por causa da questão da 
gravidez e queríamos reduzir mortes por 
causa do aborto inseguro. Foi aí que se 
decidiu criar uma Rede de Defesa dos Direi- 
tos Sexuais e Reproductivos, e a nossa mo-
tivação principal era a despenalização do 
aborto. O Dr. Ustá foi um dos pilares deste 
processo. Queríamos ter feito a homenagem 
em vida, mas a morte o levou prematura-
mente. Uma pessoa nobre e com ímpeto 
muito grande na questão do aborto.”

Artigo na íntegra disponível em https://amog.org.mz 
/noticias/pst/dr-momade-usta-um-homem-de-causas 
Publicado a 26 de Outubro de 2021

“O falecido médico gineco-obstetra Dr. Momade Bay 
Ibraimo Ustá foi homenageado, no dia 16 de Outu-
bro, pela Associação Moçambicana de Obstetras 
Ginecologistas (AMOG), organização de que foi 
Secretário Geral por 6 anos e Presidente por outros 3.”

A cerimónia de reconhecimento dos feitos de Dr. 
Ustá teve lugar na cidade de Maputo, e contou com a 
participação de familiares do homenageado, do 
corpo directivo e quadros da AMOG, de membros do 
governo e outras organizações que lidam com 
questões relacionadas à saúde. 

Coube à Dra. Hermengarda Pequenino, Presidente 
Interina da AMOG, dar a mensagem de boas vindas 
aos presentes na homenagem. Na ocasião, deixou 
claro que homenagear Dr. Momade Bay Ibrahimo 
Ustá é uma acção especial para a associação que 
actualmente dirige, sobretudo para todos aqueles 
que directamente trabalharam com o reconhecido. 
“Desde cedo o nosso homenageado emprestou o 
seu saber e qualidade profissionais”, frisou.

Dr. Momade Ustá: um homem de causas! 
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Homenagem ao falecido presidente da AMOG 

Dr. Momade Bay Ibrahimo Ustá

https://amog.org.mz/noticias/pst/dr-momade-usta-um-homem-de-causas


Sensibilizada com as vozes que se levan-
tam para repudiar a violência obstétrica, 
nós, a AMOG, solidarizamo-nos à iniciativa 
do Ministério do Gênero, Criança e Acção 
Social em repúdio à violência, durante a 
Campanha dos 16 Dias de Activismo 
Contra a Violência Baseada no Género.

Para o efeito, juntámos cerca de 100 pes-
soas, das quais pouco mais de 30 médicos 
e membros da associação e, em uma 
caminhada na Av. Da Marginal na Cidade 
de Maputo no passado dia 4 de Dezembro, 
reforçámos o compromisso de activismo 
contra a violência baseada no gênero e 
contra a violência obstétrica, em particular.
 
A caminhada dos médicos e associados 
teve como objetivo aumentar a consciên-
cia sobre a necessidade de salvar vidas, 
encorajando o fim da violência obstétrica 
e a promoção de estratégias de atuação 
em benefício de uma saúde sexual e repro-
dutiva amigável às mulheres.

Activismo 
Contra A Violência 
Obstétrica 
Durante os 16 dias de activismo 
contra a violência baseada no gênero !

PINTE O MUNDO 
DE LARANJA
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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, profissionalismo,
transparência, integridade eliderança

VISÃO

MISSÃO

VALORES
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FOTOGALERIA



A AMOG participou, recentemente, numa palestra em matérias 
de violência baseada no género para membros da Associação 
para o Desenvolvimento de Maxaquene (ASSODEMO), organiza-
da pela Associação Kulani, no quadro da Campanha dos 16 dias 
de Activismo Contra a Violência Baseada no Género.
Eunice Themba, Coordenadora do Projecto Advocacia Pelo 
Aborto Seguro, na qualidade de oradora e em representação da 
AMOG enfatizou que um dos motivos que impulsiona a violência 
contra a mulher é o facto de as crianças crescerem dentro de 
padrões discriminatórios já estabelecidos pela sociedade. 

DECLARAÇÃO DA AMOG SOBRE O ABORTO 

A AMOG é pelo empoderamento das 
mulheres e raparigas, e igualdade de gênero 
em Moçambique, incluindo os compromissos 
no âmbito do Programa de Ação da 
Conferência Internacional da População e 
Desenvolvimento (CIPD), que afirma que, 
todas as mulheres e raparigas têm o direito 
de decidir livre e responsavelmente pelo 
número, espaçamento e o momento certo de 
ter seus filhos assim como de ter a 
informação e os meios para fazê-lo.

A AMOG é defensora de longa data do Aborto 
Seguro e foi uma das principais organizações 
que lutou pela descriminalização do aborto 
em Moçambique, para que todas as mulheres 
e raparigas com gravidez indesejada 
tivessem acesso ao aborto seguro. 

A AMOG é incondicionalmente a favor de um 
país onde mulheres e raparigas tenham os 
mais altos padrões de cuidados de Saúde 
Sexual e Reprodutiva, incluindo serviços de 
aborto e Planeamento Familiar para que a 

A AMOG está fortemente comprometida na 
luta contra a desigualdade e discriminação 
de mulheres e raparigas vulneráveis ou 
marginalizadas pela sua condição racial, 
socioeconómica, religiosa ou estado civil, o 
que as coloca em maior risco de aborto 
inseguro e mortalidade materna.

O Direito ao Aborto Seguro (realizado por 
profissionais qualificados e em locais 
apropriados) é uma necessidade urgente 
para evitar que milhares de mulheres e 
raparigas morram devido ao aborto inseguro 
ou suas complicações. Não há dúvidas que o 
acesso ao aborto seguro, salva vidas e reduz 
a morbidade e mortalidade materna.

A AMOG defende também que todos os mem-
bros da Associação ofereçam serviços de 
Aborto Seguro e gratuito, para todas as mu-
lheres e raparigas que procuram os serviços, 
com enfoque para o aborto médico que é um 
procedimento médico seguro reconhecido 
cientificamente.

Associação Moçambicana
de Obstetras & Ginecologistas

AMOG

DECLARAÇÃO DA AMOG SOBRE O ABORTO 

A AMOG é pelo empoderamento das 
mulheres e raparigas, e igualdade de gênero 
em Moçambique, incluindo os compromissos 
no âmbito do Programa de Ação da 
Conferência Internacional da População e 
Desenvolvimento (CIPD), que afirma que, 
todas as mulheres e raparigas têm o direito 
de decidir livre e responsavelmente pelo 
número, espaçamento e o momento certo de 
ter seus filhos assim como de ter a 
informação e os meios para fazê-lo.

A AMOG é defensora de longa data do Aborto 
Seguro e foi uma das principais organizações 
que lutou pela descriminalização do aborto 
em Moçambique, para que todas as mulheres 
e raparigas com gravidez indesejada 
tivessem acesso ao aborto seguro. 

A AMOG é incondicionalmente a favor de um 
país onde mulheres e raparigas tenham os 
mais altos padrões de cuidados de Saúde 
Sexual e Reprodutiva, incluindo serviços de 
aborto e Planeamento Familiar para que a 
oferta desses serviços seja feita com 
qualidade.

A AMOG está fortemente comprometida na 
luta contra a desigualdade e discriminação 
de mulheres e raparigas vulneráveis ou 
marginalizadas pela sua condição racial, 
socioeconómica, religiosa ou estado civil, o 
que as coloca em maior risco de aborto 
inseguro e mortalidade materna.

O Direito ao Aborto Seguro (realizado por 
profissionais qualificados e em locais 
apropriados) é uma necessidade urgente 
para evitar que milhares de mulheres e 
raparigas morram devido ao aborto inseguro 
ou suas complicações. Não há dúvidas que o 
acesso ao aborto seguro, salva vidas e reduz 
a morbidade e mortalidade materna.

A AMOG defende também que todos os mem-
bros da Associação ofereçam serviços de 
Aborto Seguro e gratuito, para todas as mu-
lheres e raparigas que procuram os serviços, 
com enfoque para o aborto médico que é um 
procedimento médico seguro reconhecido 
cientificamente.

Associação Moçambicana
de Obstetras & Ginecologistas

AMOG

Desejamos a todos um 

e um próspero 2022

Contactos
Telemóvel: +258 82 480 0782 / +258 84 677 5705
Telefone: +258 21305021
E-mail: amogmz@gmail.com / geral@amog.org.mz
Website: www.amog.org.mz

Facebook e Youtube: Associação Moçambicana
de Obstetras e Ginecologistas
Endereço: 
Rua Aloé Vera Nr. 70 R/C Maputo, Moçambique

https://www.amog.org.mz/

