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PRAIA, 09/12/08 : O Atelier para a
preparação do processo de implementação
da auditoria clínica das complicações
obstétricas e das mortes materna e néo-natal,
congrega durante dois dias, na sala de
reuniões do Hospital Dr. Agostinho Neto, na
cidade da Praia, mais de uma dezena de
quadros da saúde, entre gineco/obstetras,
pediatras, neonatologistas, clínicos gerais,
enfermeiros obstetras e gerais, etc..
O objectivo deste encontro de quadros Da esq. para a dir. : Director do Hospital, Representante da
ligados à saúde reprodutiva, entre outros, é OMS, Ministro de Estado e da Saúde, Directora Geral da
de promover um entendimento comum sobre Saúde, Directora do Progr. Nac. Saúde Reprodutiva.
a importância da realização, em Cabo Verde,
da revisão/auditoria clínica dos sobreviventes e das mortes materna e neo-natal e de estabelecer linhas
gerais do respectivo processo de revisão/auditoria clínica que se propõe implementar.
O Ministro de Estado e da Saúde, Dr. Basílio Mosso Ramos, presidiu a cerimónia oficial de abertura, na
presença da Directora Geral da Saúde, Dra. Jaqueline Pereira, a Directora do Programa Nacional de
Saúde Reproductiva, Dra. Maria Jesus de Carvalho, o Director do Hospital Dr. Agostinho Neto, Dr.
Artur Correia e o Representante da OMS, Dr. Alain Christophe Brun.
A metodoligia utilizada neste Atelier foi sessão plenária e trabalho de grupo, e o temas apresentados
prendem-se com: Fundamentos e Metodologia da auditoria clínica, Instrumentos para colecta de
informações e Estudo sobre a qualidade da atenção péri-natal na Maternidade do Hospital Dr.
Agostinho Neto.
Dirigindo-se aos participantes, durante a sessão de abertura, O Ministro de Estado e da Saúde disse que
desde os primórdios da
implementação do então
Programa Materno
Infantil (PMI/PF) em Cabo
Verde, nos anos setenta,
foram fe itos ime nsos
progressos no domínio
da proteção da saúde da
mulher e da criança,
tendo este programa
c o n t r i b u i d o
grandemente e de forma
decisiva para a redução
da mortalidade materna e
infantil.
“Atrás de cada morte
materna e de cada morte
infantil há uma história
e creio eu que é o nosso
dever,
enquanto
profissionais da saúde e
responsáveis do sector,
procurar explicações e
compreender o porquê
dessas mortes ou dessas
complicações, de modo a que possamos melhorar o nosso “desempenho”, disse o Dr. Basílio Ramos,
tendo acrescentado que agora estamos numa fase de procura de qualidade, e que da mesma forma que
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se conseguiu reduzir a mortalidade infantil de 108 por
1.000 para 21.7, que são os indicadores actuais, e da
mortalidade materna para a média de 4 que temos hoje em
dia, vamos continuar a reduzir as taxas, melhorando a
nossa “performance” nessa matéria.
O Ministro de Estado e da Saúde disse ainda que agora que
Cabo Verde está graduado a País de Desenvolvimento
Médio, os indicadores deverão ser comparados com os
países que também fazem parte do grupo de
desenvolvimento médio, mas manifestou-se convicto da
vitória. Manifestou igualmente o compromisso do
Ministério da Saúde em procurar dotar as estruturas de
equipamentos necessários para que se possam dar as respostas adequadas às exigências, mas que por
outro lado é fundamental o engajamento do colectivo que trabalha nessa área e de cada profissional
individualmente.
O Representante da OMS, Dr. Alain Christophe Brun depois de manifestar enorme prazer em estar
presente neste acto e de se poder dirigir aos participantes, começou por dizer que “ o melhoramento da
saúde materna e a redução da mortalidade infantil figuram entre os Objectivos do Milénio para o
Desenvolvimento e são uma condição prévia essencial para o desenvolvimento e da redução da pobreza”.
Disse que em cada ano, cerca de 8 milhões de mulheres são vítimas de complicações ligadas à gravidez,
no mundo, e que dessas, mais de meio milhão morrem,
podendo essas mortes serem evitadas, mesmo quando os
recursos são limitados. “Para isso é necessário dispôr-se de
boas informações sobre as quais devem estar baseadas as
acções necessárias”, acrescentou.
O Dr. Brun expressou a sua satisfação pela decisão do
Ministério da Saúde em levar a cabo o processo de auditoria
clínica das complicações obstétricas e das mortes materna e
néo-natal, pois que é implícito que na noção de auditoria
clínica, que o processo procure melhorar as práticas clínicas,
fundamentando-se sobre as conclusões tiradas.
Para o Representante da OMS, Cabo Verde está na boa via para atingir os objectivos 4 e 5 do milénio para
o desenvolvimento, que consistem em reduzir a mortalidade infantil e melhorar a saúde materna. Disse
ainda que chegou o momento de o governo e os parceiros de desenvolvimento juntarem os seus esforços
para fazer a diferença e contribuirem para os resultados esperados por Cabo Verde, pondo à disposição os
recursos para as intervenções eficazes, com vista a salvar as vidas das mães e das crianças.
A terminar, o Dr. Alain Brun reafirmou toda a disponibilidade da OMS de apoio aos resultados desta
nobre iniciativa.
Espera-se que no final deste atelier seja criada uma equipa e definidos os critérios de boas práticas, de
definição de casos e instrumentos de recolha de informaçªes, a serem implementados nos hospitais do país.
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