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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta a necessidade de integrar as questões relativas à saúde pública em todos os 
domínios políticos da UE e de reforçar a dimensão do género nas políticas de saúde 
pública;

2. Insta a Comissão, com base nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, a 
apresentar um relatório sobre a situação da saúde das mulheres e crianças, de forma a 
permitir a tomada de medidas centradas nos diversos grupos-alvo e a elaboração de
análises sobre a acessibilidade dos serviços e o seu impacto por grupos sociais e regiões;

3. Chama a atenção da Comissão e dos Estados-Membros para o artigo 3.º da Convenção 
sobre os Direitos da Criança, que convida os órgãos legislativos a ter primacialmente em 
conta os superiores interesses das crianças, prevendo nomeadamente uma licença de 
maternidade adequada que tenha particularmente em conta os efeitos da amamentação 
materna no desenvolvimento mental e físico da criança;

4. Salienta a necessidade de promover a sensibilização pública para a saúde reprodutora e 
sexual, a fim de impedir gravidezes indesejadas e a propagação de doenças sexualmente 
transmissíveis e de reduzir os problemas sociais e para a saúde provocados pela 
infertilidade;

5. Realça a necessidade de melhorar os cuidados médicos pré-natais e pós-natais, 
estabelecendo indicadores relativos aos cuidados pré-natais e procedendo regularmente ao 
seu controlo;

6. Lamenta que os riscos associados ao comportamento sanitário das mulheres grávidas 
(elevadas taxas de abortos provocados e repetidos, consumo de tabaco durante a 
gravidez), o nível de instrução das mães e a mortalidade infantil após o 28.º dia se 
mantenham intimamente ligados, que as gravidezes e partos de adolescentes continuem a 
constituir um risco acrescido para a saúde dos recém-nascidos e que é cada vez mais 
frequente que estes registem problemas de saúde;

7. Entende que medidas preventivas que tenham em conta a dimensão do género, 
promovendo a saúde e o tratamento, contribuirão para uma menor incidência de doenças 
mais graves e das taxas de mortalidade entre as mulheres e permitirão melhorar a sua 
qualidade de vida.
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