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HTSP 101: Tudo que se deve saber sobre o 

Momento Ideal e o Espaçamento Saudável das Gestações 

 

O Momento Ideal e Espaçamento Saudável das Gestações (em Inglês denominado HTSP, Healthy Timing and 
Spacing of Pregnancy) é um programa para ajudar as mulheres e as famílias adiarem ou espaçarem as 
gravidezes para que as mulheres, os recém-nascidos, os bebés e as crianças sejam mais saudáveis, dentro do 
contexto da escolha livre e informada, tendo em consideração a questão da fertilidade e a escolha do tamanho 
da família. 

Antecedentes 
Nos últimos anos, a Agência dos Estados Unidos para 
Desenvolvimento Internacional (USAID - United 
States Agency for International Development) tem 
patrocinado uma série de estudos sobre o intervalo 
entre as gravidezes e a saúde resultante disto. O 
objetivo da pesquisa foi de avaliar, a partir da melhor 
evidência disponível, os efeitos dos intervalos de 
gravidez nos resultados de saúde materna, nos recém-
nascidos e nas crianças. Em Junho de 2005, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) reuniu um 
painel de 30 peritos e técnicos para reverem seis 
estudos patrocinados pela USAID. Com base na 
análise da evidência que fizeram, os peritos e técnicos 
fizeram duas recomendações* à OMS, as quais estão 
incluídas num relatório e no resumo de num conjunto 
de princípios1: 

 Depois de um nascimento vivo, o intervalo mínimo 
recomendado antes de se tentar a próxima gravidez é de 
pelo menos 24 meses para reduzir o risco de 
consequências adversas para a mãe e para o bebé,  
durante o período peri-natal e durante o crescimento da 
criança. 

 Depois de um aborto espontâneo, ou interrupção 
voluntária de uma  gravidez, o intervalo mínimo 
recomendado até a próxima gravidez é de pelo menos  
seis meses, para se reduzir os riscos negativos dos 
resultados maternos e peri-natais. 

O que é o MIESG? 
O Momento Ideal e Espaçamento Saudável das 
Gestações (MIESG, em Inglês denominado HTSP, 
Healthy Timing and Spacing of Pregnancy) é uma 
intervenção para auxiliar as mulheres e as famílias 

adiarem ou espaçarem a suas gravidezes, para atingirem 
os melhores resultados de saúde para as mulheres, os 
recém nascidos, os bebés e as crianças, dentro do 
contexto de uma escolha livre e informada, tomando em 
consideração o objetivo da fertilidade e o tamanho 
desejado das famílias/ agregados familiares. 
 
 

 
Uma trabalhadora voluntária de saúde a ler um Guia de Bolso 
sobre MIESG num campo de refugiados em Dadaab na Quénia 
(Fotografia fornecida por: Jennifer Mason) 
 
 *A OMS está a rever as recomendações dos peritos técnicos e solicitou mais 
estudos para lidarem com as questões levantadas na reunião de 2005. As 
recomendações da OMS serão emitidas quando a revisão das mesmas for 
finalizada. 
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Estudos qualitativos efetuados pela USAID no 
Paquistão, na Índia, na Bolívia e no Peru 
demonstraram que as mulheres e os casais estão 
interessados no momento mais saudável para a mulher 
ficar grávida em vez do momento de dar à luz. Deste 
modo, o MIESG difere do conceito anterior sobre 
intervalos de nascimento em que se considera somente 
o intervalo entre o nascimento vivo e o próximo 
nascimento. O MIESG também provê orientações 
sobre a idade mais saudável para a primeira gravidez. 

Assim, o MIESG inclui um conceito abrangente do 
ciclo reprodutivo – começando com a idade mais 
saudável para a primeira gravidez nas adolescentes, até 
ao intervalo das gravidezes após o nascimento de um 
nado-vivo, nascimento de um nado-morto, interrupção 
espontânea ou terminação voluntária da gravidez – 
abrangendo todos os intervalos relacionados com a 
gravidez durante o ciclo reprodutivo da mulher.   

Porquê o MIESG? A fundamentação lógica 
Estudos múltiplos têm demonstrado que os resultados 
maternos e peri-natais negativos estão relacionados com 
gravidezes com pouco tempo de intervalo entre elas. 
Como apresentado na Tabela 1, os riscos são elevados 
especialmente para a mulher que fica grávida com pouco 
espaço de tempo depois da última gravidez, ou da 
interrupção espontânea da gravidez, 
ou da terminação voluntária da gravidez. 
 
Intervalos muito longos (>5 anos) também estão 
associados a resultados negativos para a saúde. Assim, 
através da promoção do momento certo e de intervalos 
saudáveis das gravidezes, existe a possibilidade de se 
reduzir significantemente os riscos tanto para as mães 
como para as crianças. 
 
O MIESG proporciona: 
 Menos riscos após o parto de um nado-vivo: Intervalos 

curtos entre o nascimento e a gravidez seguinte, com 
menos de 18 meses e com mais de 59 meses, tiveram 
um risco maior de resultados peri-natais negativos, do 
que nos casos das mulheres que deram à luz entre 18 a 
23 meses depois de um nado-vivo. 2 

 Menos riscos depois de uma interrupção espontânea 
ou terminação voluntária da gravidez: Mulheres que 
deram à luz a filhos únicos depois de se engravidarem 
dentro de um intervalo menor do que seis meses após  
uma interrupção voluntária ou espontânea correram 
maior risco de resultados negativos maternos ou peri-
natais do que as mulheres que deram à luz entre 18 a 
23 meses após  uma interrupção voluntária anterior.3 

 
Tabela 1. Consequências Negativas para a Saúde depois 
de um Intervalo Muito Curto desde a Última Gravidez, 
Comparado com o Intervalo Utilizado no Grupo de 
Referência no Estudo Selecionado. 

 

AUMENTO DE RISCOS QUANDO A GRAVIDEZ 
OCORRE 6 MESES DEPOIS DO NASCIMENTO DE UM

ADO-VIVO
Resultados Negativos Aumento de Risc

nterrupção voluntária 650%
nterrupção espontânea  espontane 230%
Morte do recém-nascido (< 9 
meses)

170%

Morte materna  150%
ascimento prematuro 70%
ado-morto 60%

Recém-nascido com peso baixo 60%

AUMENTO DE RISCOS QUANDO A GRAVIDEZ 
OCORRE <6 MESES DEPOIS  DA INTERRUPÇÃO 

OLUNTÁRIA OU ESPONTÂNEA  
Aumento de risco com 1 a 2 Mese

de Interval
Com 3 a 5 Meses d

Interval

Recém-nascido com 
eso baixo 

170% 140%

nemia Materna 160% 120%

ascimento prematur 80% 40%

ontes: Conde-Agudelo, et al, 2000, 2005, 2006; Da Vanzo, et al, 2004
azzaque, et al, 2005; Rutstein, 2005.  

Risco reduzido para as adolescentes: O relatório anual 
sobre a sobrecarga global de doenças notificadas calcula 
que todos os anos 14 milhões de adolescentes ficam 
grávidas. 60% das adolescentes casadas  disseram que o 
nascimento do seu primeiro bebé foi mal calculado ou não 
planeado.4 

Comparado com mulheres de mais idade, as raparigas 
adolescentes têm o dobro da probabilidade de falecer por 
motivos de gravidez ou por causas relacionadas com o 
parto; e os seus bebés também têm mais de 50% de 
probabilidade de risco de falecerem antes da idade de 1 
ano, do que os bebés que nascem de mulheres com vinte e 
poucos anos de idade.5 

As conclusões seguintes mostram o não cumprimento 
em relação às necessidades e exigências do 
estabelecimento de intervalos que também existe no 
grupo de jovens com idades entre os 15 e 29 anos, assim 
como nas mulheres em pós-parto.  
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 Mulheres em grupos etários mais jovens: o intervalo é 
a razão mais importante nas exigências de 
planeamento familiar nas mulheres dos grupos mais 
jovens (15 e 29 anos). Entre as mulheres casadas com 
29 anos de idade ou mais jovens, que desejavam 
planeamento familiar (PF), a exigência de intervalo no 
PF variava entre 66% a mais de 90%.6 Dados obtidos 
de países em desenvolvimento também demonstram 
que mulheres mais jovens, com paridade mais baixa, 
têm maior exigência e necessidade para criarem 
intervalos entre os partos. Geralmente, entre os 90% e 
100% da exigência de intervalo nos grupos de idade 
entre os 15 e 24 anos consiste de mulheres com 
paridade dois ou inferior.7  

 Mulheres em pós-parto: O índice do não 
cumprimento da necessidade de intervalo é muito 
alto nas mulheres em pós-parto. 95 a 98% das 
mulheres em pós-parto não querem ficar grávidas 
de outra criança dentro de um período de dois anos 
– contudo sómente 40%  estão utilizando 
planeamento familiar.8  Em resumo, 60% das 
mulheres em pós-parto que querem ter intervalos 
entre as suas gravidezes não realizam essa 
necessidade.  

O MIESG é um aspecto de PF que está associado com 
a fertilidade saudável e ajuda as mulheres e as famílias 
a tomarem decisões informadas acerca dos intervalos e 
os momento certos entre as gravidezes para atingirem 
resultados saudáveis na gravidez. 

O Planeamento Familiar (PF) tem feito um progresso 
enorme ajudando as mulheres a evitar gravidezes não 
planeadas. Até agora, o foco do PF, na sua maioria, tem 
sido mais sobre a fertilidade reduzida, em vez de 
fertilidade mais saudável. As conclusões do painel 
técnico da OMS apoiam o papel do planeamento 
familiar na realização da fertilidade saudável e 
resultados saudáveis na gravidez. 

O MIESG é um ponto de entrada efectivo para 
fortalecer e revitalizar o PF nos ambientes sensíveis em 
virtude de focalizar no par mãe/criança e nos  resultados 
mais saudáveis para a mãe e o bebé. O MIESG oferece 
uma oportunidade para realçar o planeamento familiar 
como uma intervenção preventiva dentro do contexto de 
mães saudáveis, bebés saudáveis, famílias saudáveis e 
comunidades saudáveis.  

Da Pesquisa à Practica 
O projeto de Extencao à Prestação de Serviços (EPS, 

Extending Service Delivery. EDS), em colaboração com 
a USAID, está presentemente a liderar uma actividade 
para passar resultados das pesquisas à practica na 
prestação de serviços. 
 
O EPS está particularmente a desenvolver um programa 
de abordagem com foco em atingir três resultados do 
MIESG – (1) o intervalo saudável entre gravidezes após 
o parto de um nado-vivo; (2) o intervalo saudável entre 
gravidezes após uma interrupção espontânea de gravidez 
ou interrupção voluntária de gravidez; e (3) o momento 
saudável apropriado para a primeira gravidez na 
adolescência, a ser adiada aos 18 anos de idade, para 
assegurar uma mãe e um bebé saudáveis.  

Os dois primeiros resultados do MIESG são baseados em 
duas recomendações para a OMS do painel de peritos 
técnicos. O terceiro resultado foi adicionado pela USAID 
para lidar com questões da gravidez em idades muito 
jovens – uma causa significativa da mortalidade materna e 
infantil em muitos países em desenvolvimento.  

Para a concretização dos Resultados do 
MIESG: As Mensagens 
Para atingir os resultados do MIESG, foram 
desenvolvidas três mensagens para os usuarios– todas 
elas a serem discutidas dentro de um contexto de escolha 
de planeamento familiar informado, dos objetivos 
pessoais da saúde reprodutiva, e das intenções de 
fertilidade. 

Para casais que desejam que a próxima gravidez ocorra 
logo após o parto de um nado-vivo, as mensagens são: 
 Para a saúde da mãe e do bebé,* esperar pelo 

menos 24 meses, mas não mais do que 5 anos,† 
antes de tentar a próxima gravidez. 

 Considerar a utilização de um método de 
planeamento familiar de sua escolha, sem 
interrupções, durante este período de tempo. 

Para os casais que decidirem ter uma criança depois de 
uma interrupção espontânea da gravidez ou terminação 
voluntária da gravidez, as mensagens são: 

 Para a saúde da mãe e do bebé, esperar pelo menos seis 
meses antes de tentar ficar grávida novamente. 

 Considerar a utilização de um método de planeamento 
familiar de sua escolha sem interrupções, durante este 
período de tempo. 

Para adolescentes, as mensagens são: 
 Para a sua saúde e saúde do seu bebé, esperar até pelo 

menos ter 18 anos de idade, antes de tentar ficar grávida.  
 Considerar a utilização de um método de planeamento 
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familiar de sua escolha, sem interrupções, até ter 18 anos 
de idade.  
 
As intervenções 
As intervenções chaves do MIESG incluem: 

 Advocacia a nível de programas políticos; 
 Informações e aconselhamento para as mulheres e 

famílias, e ligação com os serviços de PF a nível de 
prestação de serviços; e  

 Monitoria e avaliação.  

Advocacia. 
Existe um aumento significativo de risco de 
resultados negativos múltiplos após intervalos curtos 
entre as gravidezes. Deve-se contactar os decisores 
através da advocacia e das informações acerca da 
evidência do MIESG e recomendações  elaboradas na 
reunião técnica da OMS em 2005; dados DHS sobre a 
sobrecarga de doenças a nível de país; e o papel 
importante do MIESG que reduz a mortalidade 
materna, neonatal e infantil através da redução dos 
riscos maternos e peri-natais negativos. Informações 
resumidas sobre advocacia, por países específicos, 
elaboradas por ESD, estão disponíveis no 
www.esdproj.org. 
 
Informações e aconselhamento para mulheres e 
famílias, e ligação com serviços de PF. 
Estudos sobre pesquisas recentes indicam que 
informações e aconselhamento para mulheres e famílias 
sobre o MIESG estão associados com o aumento de 
conhecimento e utilização dos serviços de PF.9 Para 
assegurar que as mulheres e os casais estejam 
informados, educados e aconselhados sobre o MIESG, os 
programas necessitam utilizar todas as oportunidades 
disponiveis. Além dos serviços de PF, muitos outros 
meios de prestação de serviços representam 
oportunidades excelentes para o ensino e aconselhamento 
sobre o MIESG – visitas pré-natais, cuidados pós-parto, 
exame geral do bebé, sessões de acompanhamento do 
crescimento da criança e sessões de imunização, como 
também os serviços de cuidados pós aborto, e sessões de 
aconselhamento sobre Prevenção de Transmissão 
VIH/SIDA da Mãe para a Criança/ Aconselhamento e 
Testagem Voluntária / Infecções Transmissíveis 
Sexualmente. Atividades não relacionadas com a saúde, 
tais como as atividades com os jovens, a alfabetização, e 
o trabalho agricultor, tambem proporcionam boas 
oportunidades para a educação sobre o MIESG. Líderes 
comunitários e líderes religiosos também podem ser 
formados como defensores do MIESG. O conhecimento 
dos provedores de serviços também deve ser aumentado 
para que o PF tenha um papel não só na saúde 

reprodutiva como também na saúde materna, dos recém 
nascidos e na saúde infantil. Para este fim, os 
instrumentos do MIESG estão disponíveis no: 
www.esdproj.org para fortalecerem as atividades de 
formação, educação e do aconselhamento sobre o 
MIESG.  

A ligação com os serviços de PF é muito importante para 
se atingir o resultado do MIESG. Algumas mulheres e 
casais talvez não queiram tomar uma decisão logo após a 
educação e o aconselhamento. Os programas têm de ter 
um mecanismo estabelecido para assegurar que estas 
mulheres voltem novamente a utilizar os serviços, 
tenham acesso e possibilidade de escolha de uma grande 
variedade de métodos contraceptivos, incluindo métodos 
de efeito prolongado e permanente (LAPM, long-acting 
and permanent methods), ou sejam referidas aos 
serviços apropriados de PF, incluindo a esterilização 
voluntária para as que optarem por limitar o número de 
crianças. 

O material de formação/curriculo sobre o MIESG 
contém informações sobre todos os métodos†, tanto 
para intervalos como para a limitação, e sobre como 
indagar sobre as intencoes de fertilidade, para que os 
fornecedores possam referir mulheres para fazerem a 
esterilização voluntária, se isso for apropriado e 
solicitado.  

Monitoria e avaliação. A revisão10 de 2004 sobre 
programas de intervalos entre as gravidezes documenta 
que a maioria dos programas de PF ou da saúde materno-
infantil (SMI) não acompanham formalmente os 
intervalos entre o nascimento e a gravidez seguinte 
como uma estatística que auxilie definir o sucesso geral 
do programa PF/SMI. Durante os próximos anos, EPS 
irá trabalhar com a Rede dos Defensores do MIESG para 
monitorear e acompanhar as alterações nas tendências e 
conhecimentos sobre o MIESG, utilizando uma matriz 
de rastreamento. EPS está também a desenvolver uma 
lista comum de indicadores do MIESG.  

 
Conclusão 
A USAID está trabalhando em colaboração com a OMS e 
outras organizações para integrar o MIESG nos 
programas de saúde e outros programas alem da saude. 
Para os países reduzirem a sobrecarga de doenças e 
alcançarem os Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio, deveria ser considerado como uma prioridade 
adicionar os princípios do MIESG às suas estratégias e 
programas, em virtude dos benefícios significantes e 
múltiplos para a saúde das mulheres e dos bebés. 
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† Inclui informações e formação de todos os métodos de PF incluindo os LAPM, 
esterilização voluntária, determinação sobre as intenções de fertilidade e 
recomendação a instalações apropriadas de saúde para esterilização conforme seja 
solicitado. 

Preparado por May Post, Extending Service Delivery 
Project. 

Baseado na Estratégia de ESD HTSP, disponível no 
www.esdproj.org. 

Para maiores informações favor contactar: 
esdmail@esdproj.org. 
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