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Dia Mundial da Contracepção: A importância da logística de
distribuição para melhorar o acesso à anticoncepção.
Em 26 de setembro celebra-se o Dia Mundial da Anticoncepção e eu gostaria de
aproveitar o tempo para enviar uma mensagem de parabenizando pelo excelente trabalho
que estão fazendo em seus países para a melhoria da SSR de homens e mulheres, adultos
e adolescentes através da melhoria do acesso e qualidade dos serviços para o
fornecimento de anticoncepção.
Também aproveito a oportunidade para lembrar a grande importância da disponibilidade
de serviços de anticoncepção para fazer o seu trabalho de forma eficiente, enfatizando o
conceito de que a disponibilidade de métodos, não apenas comprar ou obter métodos de
doação, é muito importante ter uma ampla gama de métodos disponíveis nos serviços de
saúde e estes devem ser fornecidos com informações baseadas em evidências e respeitar
os direitos, especialmente o direito à escolha informada, sem métodos de discriminação.
Aqui estão os seis princípios da boa logística de distribuição de métodos
anticonceptivos estabelecido por “Proyecto Deliver”, de USAID
Fornecer anticoncepção para a população exige mais do que apenas vê-los na prateleira
de uma farmácia. A cadeia de suprimentos de saúde pública funciona de forma eficaz,
oferece produtos de acordo com o que chamamos de "seis corretos":
1: Produtos corretos e apropriados.
2: Em quantidades corretas suficientes.
3: Nas condições certas.
4: No lugar certo.
5: Na hora certa.
6: Pelo preço certo - acessível.

Esta não é uma tarefa simples, as cadeias de abastecimento público de saúde são
estruturas complexas cujas ligações devem funcionar corretamente para que os
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medicamentos cheguem a toda população. Por mais de 20 anos, temos trabalhado com os
governos dos países para melhorar o acesso aos insumos de planeamento familiar e
medicamentos essenciais que salvam vidas. Uma importante lição aprendida é que não
existe um modelo único para todos. Cada país tem um conjunto de desafios comuns, mas
a sua política, organizacional e geográfica, são diferentes. Um denominador comum para
um sistema de logística de funcionamento é o de dados. As decisões tomadas pelos
gestores em todos os níveis da cadeia de abastecimento devem basear-se em dados e
evidências.
Tem havido um grande progresso na acessibilidade dos métodos na nossa região, mas
ainda há muito a ser feito para garantir que todos tenham métodos apropriados quando
necessário.
É importante lembrar que não só as agências e os governos são responsáveis pela
distribuição, mas todos nós devemos trabalhar juntos para tornar os métodos acessíveis a
toda população.
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