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UNA EXPERIENCIA REEIXIDA

MIQUEL TRIAS

Bogota

Es possible afirmar que el creixement demografic ideal a qualsevol Iloc i a qualsevol

epoca cal que no s'allunyi gaire de zero, sigui per alt o per baix. Una poblacio que es modifica

quasi imperceptiblement de generacio en generacio, constitueix alhora una garantia de pau

social i una base per al desenvolupament economic.

La densitat humana d'un pals, per si sola, considerada de forma aillada, to poc interes des
del punt de vista de la recerca economica si no se la correlaciona amb altres variables, entre les

quals caldria esmentar la riquesa del subsol i el nivell tecnologic aconseguit per la seva estruc-

tura productiva. Aquests factors, entre d'altres, defineixen la capacitat de sustentacio de la

regio analitzada, que es alto que interessa avaluar. La relacio entre el nombre d'essers humans

i els quilometres quadrats que ocupen, ens forneix una dada estatica que descriu d'una mane-

ra deficient un proces eminentment dinamic com es el flux demografic. La comparacio, que fan

alguns, de la densitat colombiana amb la japonesa o la de I'Antartida es un procediment que no

permet d'arribar a conclusions utils en el diagnostic d'una situacio demografica.

Cal no oblidar que aquesta estabilitzacio relativa del nombre d'habitants, que ha estat,
amb exceptions breus i puntuals, una caracteristica de la nostra especie durant molts milers

d'anys, no respon a processos similars al Ilarg del temps. Mentre que a I'antigor i fins fa pocs

anys s'obtenia amb elevats indexs de mortalitat, ara I'equilibri exigeix el manteniment de

baixos indexs de natalitat, que no ultrapassin els molt raonables indexs de mortalitat conque-

rits pels avengos medics.
Tenint en compte aquestes premises i reflexions generals, cal celebrar el fet que Colom-

bia hagi iniciat des de fa 20 anys un cop de timo demografic radical. Des d'un index de
creixement de 3,4 % fa tot just un quart de segle, a hores d'ara s'ha passat a 1,7 %. Aquesta

reduccio, aconseguida en un periode historic forga breu, a la practica significa que el temps

que triga la poblacio en duplicar-se s'ha allargat de 20 a 40 anys.
Les dades provinents del cens i de les enquestes encara mes recents (1986), de projec-

cio national, indiquen que l'index total de fecunditat,' que va arribar a ser superior a set fills

1. L'index total de fecunditat correspon al nombre de fills que una Bona tindra un cop acabada la

seva vida reproductiva, aplicant-li els indexs de fecunditat especifics per grups d'edat prevalents en el

moment de la investigacio.
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per dona en un passat proper, tot just ultrapassa ara els tres fills per Bona. L index de
fecunditat es un indicador que reflecteix millor que I'index brut de natalitat els canvis en els
patrons culturals reproductius adoptats per la comunitat, perque no depen de la composicio,
sempre variable, de la piramide poblacional. Una altra dada reveladora sobre els canvis que
rapidament s'han produft en aquesta area, i que ha estat documentada per les enquestes
resents, es que de cada cent parelles en eclat reproductiva, seixanta-tres han incorporat les
practiques anticonceptives als seus costums domestics habituals. Aquesta xifra es clara-
ment inferior at nivell de 80-85 que es dona en els paisos industrialitzats, pero supera
ampliament el 10 % que encara existeix en alguns paisos africans.

Aquests resultats, considerats entre els mes rapids i notoris aconseguits at mon, encara
resulten insuficients. La tendencia a la baixa de la fecunditat s'ha de mantenir en el futur
immediat, amb la qual cosa no resulta massa agosarat d'imaginar que arribarem a I'any 2000
amb un creixement poblacional proper al zero ideal. Si aixi s'esdeve, la poblacio colombiana
sumara trenta-cinc o trenta-sis milions d'habitants, en Iloc dels cinquanta milions que vatici-
naven els experts en demografia fa tot just vint anys.

El paper de la planificacio familiar

Des de fa temps hi ha hagut discussions airades sobre si la transicio demografica en
curs obeeix als canviants factors socio-economics que englobem sota el nom de desenvolu-

pament, o si ha estat consequencia dels programes de planificacio familiar.
A Bucarest (1974), durant la reunio sobre poblacio patrocinada per I'ONU, es va voter,

per raons mes politiques que no pas tecniques, consagrar com a comprovada la primera
opcio, sota un lema que resava ((El millor anticonceptiu es el desenvolupament)).

Avui, despres d'acumular en quatre lustres nombroses experiencies de camp i investiga-
cions academiques, podem rebutjar aquest dilema excessivament simplificat. Per tal d'acon-
seguir que el canvi tingui la magnitud i el rtme satisfactoris, son necessaris ambdos factors
-desenvolupament i programes. Fins i tot, si s'hagues d'establir una discutible primacia d'un
dels dos factors sobre I'altre, s'ha comprovat que portarien certs avantatges els programes

eficients i moderns de planificacio familiar, que son els que aporten una oferta de contracep-
cio comoda, segura i barata, davant del proses de desenvolupament, que genera les condi-
cions subjacents a I'aparicio de la demanda de planificacio familiar. La transicio s'efectua
amb major facilitat en paisos en vies de desenvolupament amb bons programes que en
nacions relativament avangades que no en tenen. A Colombia, per fortuna, s'han donat i es
donen els dos factors, la qual cosa explica en bona part la nostra brillant trajectoria.

TAULA 1 . Fiabilitat dels metodes contraceptius

Metode
Faltes per 100 anys/

parella d'us

Esterilitzacio femenina o masculina 0,1 - 0,5
Pindola anticonceptiva 2,0 - 2,5

Hormones injectables 1,5 - 3,0
DIU 3,5 - 5.0
Preservatius 5.0 - 7,0

Espermicides vaginals 10.0 - 12,0
Ritme 15,0 - 20,0
Coit interromput 15,0 - 20,0

Mitjana de diverses publicacions recents.
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Esta clar que la xifra global de Ius dell anticonceptius, allo que anomenem prevalenca,

no es una dada suficientment informativa. Caldria afegir - hi la distribucio per metodes, per-

que, com es ben sabut ( taula 1), la seva eficacia comparativa varia considerablement. Les

dades de la taula corresponen a la mitjana de faltes trobades en el seu us per «cent anys/

parellav o, per dir-ho d'una altra manera , el nombre d ' embarassos no desitjats entre cent

cones que utilitzessin cadascun dels metodes durant un any.

D'acord ambles enquestes recents ( 1976 - 1986 ) esmentades suara , ies preferencies de

les nostres compatriotes pels diferents metodes disponibles ha anat evolucionant , tal corn es

mostra a la taula 2.

TAULA 2 . Prevalenca contraceptiva: Colombia 1976-1977

ENF 1976 la. EPF 1978 2a. EPC 1980 3a. EPC 1986

Metode 0/ DEF % DC % DEF °ro DC % DEF °1o DC % DEF °/O DC

Pindoles 16,0 37,2 17,2 37.3 17,5 35,0 16,0 25,4

Esterilitzacio 5,0 11,6 7,5 16,3 11,5 23,0 18.0 28,6
DIU 10,0 23,2 7,7 16.7 9.0 18,0 11,0 17,4
Injectables - - 1,8 3,9 2,0 4,0 2,0 3,2

Vaginals - - 1,7 3,7 1,5 3,0 2,0 3,2

Condons - - 1,4 3,0 1,5 3,0 2,0 3,2

Ritme 6,0 14,0 4,0 8,7 4,0 8,0 5,0 7,9
Coit Interr. 5,0 11,6 3,7 8,0 3,0 6,0 6,0 9.5
Altres 1.0 2,3 1.0 2,2 - - 1,0 1,6

Total 43 100 46 100 50 100 63 100

- La primera columna de cada enquesta indica el percentatge de dones en orisc» que contracep-

tuen.

- La segona columna es refereix a la distribucio en percentatges dels metodes entre les dones que

contraceptuen.

ENF Enquesta Nacional de Fecunditat.

EPC Enquesta Prevalenca Anticonceptiva.

Nota del traductor:
DEF = Dones en edat fertil.

DC = Dones contracep.

Per primer cop al nostre pals, 1'esterilitzaci6 quirurgica es col loca en primer Hoc entre els

diferents metodes, una posicio que ostenta des de fa alguns anys en I'ambit mundial. Entre

nosaltres, el 18 % dels aproximadament 4,5 milions de dones en «risc» confien en la solucio

quirurgica. Aixo indica que mes de 700.000 parelles estan protegides per aquest metode en

I'actualitat. Si tenim en compte que un nombre apreciable de dones operades al principi dels

programes d'esterilitzacio ja ha arribat a la menopausa, i, en consequencia, ja no figura a

I'enquesta, podem concloure que prop d'un milio de parelles al nostre pals van optar per

aquesta alternativa contraceptiva.

En parlar d'esterilitzacio quirurgica, hi queden incloses ambdues versions, la femenina

(Iligadura de trompes) i la masculina (vasectomia), pert cal reconeixer que, lamentablement,
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en el nostre medi, la segona nomes representa un 3 °° del total. Profamilia, mitjangant la
recent creacio de cliniques especialitzades en I'atencio de I'home ( Bogota , Medellin , i aviat
Cali) espera poder corregir un xic aquesta descompensacio.

Les p indoles , que van iniciar la revolucio anticonceptiva fa una vintena d'anys, han
quedat relegades a un segon , perb encara forpa important segon (loc . Segons I ' enquesta de
1986, el 16 % de les dones en ((risc ) les utilitzen de manera continuada i en la seva formulacio
moderna (dosis moderades o baixes i combinades d'hormones femenines ) que son les uni-
ques que es distribueixen en el pals . Son un metode excellent , quasi mancat d'efectes
secundaris indesitjables , ideal per a dones amb menys de 35 anys que vulguin ajornar o
espaiar un embaras.

Durant tota la decada el tercer Iloc l'ha ocupat el DIU (dispositiu intrauter ), amb un 10 %
a 11 % d'us , que equival a unes 400.000 dones . Amb I'excepcio del model conegut corn a
«escut de Dalkon ), que sortosament nomes es va utilitzar en una quantitat minima al nostre
pals fa 12 anys , la resta de dispositius no to quasi cap perill greu.

Des de ( ' any 1978 fins ara, la utilitzacio dels metodes injectables s ' ha mantingut estable
en el 2 % de les dones en «risc). Pel que fa als metodes mal anomenats (( naturals ) ( els que no
fan servir substancies ni aparells artificials ), entre els quals hi ha els diferents sisternes
d'abstinencia periodica basats en el ritme menstrual i el molt antic pero incomode colt inter-
romput , cal dir que persisteixen en percentatges de participacio del 5 % i 6 % respectiva-
ment, en aparenga modestos , pero que resulten preocupants tenint en compte els elevats
index de falta (vegeu taula 1). La transferencia d'usuaris de metodes insegurs cap a metodes
mes fiables es un dels aspectes que cal treballar mes seriosament.

Els procediments que anomenem de ((barrera ), perque impliquen un obstacle quimic o
mecanic a la progressio de I'espermatozoide dins el conducte genital femeni, son els preser-
vatius o condons per a ( ' home i les diferents preparacions espermicides d'us vaginal per a les
dones . Per raons de logistica, el diafragma gairebe no s'utilitza al nostre pals.

Els indexs de falta, especialment en els metodes vaginals , encara que siguin menors que
els presentats pels metodes naturals , continuen essent relativament alts quan s ' utilitzen de
manera aillada . En canvi , si s'utilitzen de manera associada, es a dir , preservatiu i pastilla
vaginal a I ' ensems , el grau de proteccio es excellent.

Encara que existeixen altres metodes anticonceptius moderns com les implantacions
subdermiques de progestagens , el diafragma , la tan esperada pero encara molt discutible
pindola per a ('home i , en un futur mes llunya , les vacunes ((contra (' embaras ), es tracta
de metodes d'utilitzacio minima o nul-la a Colombia , i, per aixo mateix , no figuren a les
taules.

Resulta interessant de ressaltar que, en els anys analitzats, el percentatge de prevalen-
qa va pujar 20 punts , de 43 % a 63 %, i que les dues enquestes intermedies ( 1978 i 1980)
confirmen que es tracta d ' un augment positiu sostingut , sense desviacions ni vacil lacions
significatives . Aquesta tendencia , extrapolada amb petites modificacions envers el futur,
permet d ' afirmar que arribarem a ('any 2000 amb indexs demografics similars als que avui
ostenten els paisos mes desenvolupats . Per tal de calcular les necessitate contraceptives del
pals i d ' establir un esquema adequat i oportu de personal , equip i subministraments , cal tenir
en compte , tal com s ' aprecia a la taula 3, que no nomes va en augment el percentatge
d'usuaris dins el grup en eclat fertil, sing que la xifra de dones incloses en aquest grup tambe
augmenta . Aix(, en els 14 anys contemplats a la taula 3 , mentre la prevalenga augmenta un
71 %, el nombre de dones que calia protegir augmenta un 53 % En aquest mateix periode, el
nombre de dones que va utilitzar metodes moderns de contracepcio augmenta en 160 %.
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TAULA 3. Evolucio demografica i contraceptiva de Colombia entre 1974 i 1987.*

(Font) Any Num. habit.

milions

% index anyal

creixement

°,° dones risc

poblacio

Num. dones

en rise 000

Prevalenca

Contracep.

Num. dones
en contrac.

(Cens '73) 1974 23,0 2.5 13,2 3.036 38 1.150
1975 23,5 2,4 13,4 3.150 40 1.260

(ENF) 1976 24.0 2,3 13,6 3.265 42 1.370
1977 24,5 2,2 13,8 3.380 44 1.490

(1 a. EPC) 1978 25.0 2.1 14,0 3.500 46 1.610
1979 25,5 2,05 14,2 3.620 48 1.740

(2a. EPC) 1980 26.0 2,0 14,4 3.745 50 1.870

1981 26,5 1.95 14,6 3.870 52 2.010
1982 27,0 1,9 14,8 4.000 54 2.160

(P. Profam) 1983 27,5 1,85 15,0 4.125 56 2.310
1984 28,0 1,8 15,2 4.255 58 2.470

(Cens Nac.) 1985 28,5 1,75 15.4 4.390 60 2.630
(3a. EPC) 1986 29.0 1.7 15,6 4.525 63 2.850
(Projectat) 1987 29,5 1.65 15,8 4.660 65 3.000

28 -34 °° 19 °° 53 71 00 160 %

Xifres aproximades. ENF = Enquesta Nacional de Fecunditat. EPC = Enquesta Prevalenga Con-

traceptiva.

Amb una acceptacio de la planificacio tan general, amb un instrumental tecnologic tan

eficaq, amb uns resultats tan bons obtinguts fins ara, i sobretot, si una demografia controla-

da, tal com donern a entendre, to un impacte tan positiu sobre la situacio general d'un pals,

algunes persones es preguntaran, amb rao, com es que la situacio social no es millor i no

esta mes avangat el nostre desenvolupament ni mes calmada la nostra habitual agitacio

politica.
Aixo s'explica perque continua havent-hi alguns problemes importants a la mateixa taula

de la prevalenga contraceptiva. L'area rural, en general, porta entre 10 i 12 anys d'endarreri-

ment en relacio amb la urbana i encara que avui el seu pes demografic hagi disminuit conside-

rablement en passar del 70 % I'any 1954 al 30 % I'any 1985, cal que continui essent el focus

d'atencio permanent, i encara mes si tenim en compte que als cinturons marginals de les

grans ciutats hi viu un grup de poblacio abundant que figura com a urba a les estadistiques,

degut al seu domicili, pero que conserva durant molts anys els seus patrons de conducta

rural original. Una cosa semblant, encara que menys notoria, s'esdeve amb certes zones del

pals corn les de les dues costes, on la prevalenga contraceptiva, degut a complexes raons

culturals, es marcadament inferior a la mitjana nacional. A mes a mes, es presenta en aques-

tes regions una marcada preferencia per la solucio quirurgica, que possiblement respon

millor que els altres metodes a les seves conveniencies i necessitats, pero que, des del punt

de vista demografic, es menys eficaq en realitzar-se relativament tard en la vida reproductiva

de la parella. En aquest mateix ordre d'idees cal esmentar la persistent utilitzacio de metodes

folklorics i tradicionals la ineficacia dels quals es el detonant, a traves de I'embaras indesitjat,

de maniobres abortives illegals realitzades sovint en condicions perilloses. Zones rurals,

tuguris, costes i folklorisme, tots son arees en les quals queda molt per fer.

Pero, ultra aquests focus d'ignorancia, hi ha factors generals que cal que considerem.

Recordern que avui dia encara estem pagant el batibull d'altres temps, malgrat la nostra bona
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conducta reproductive. Efectivament. la gran natalitat del decenni dels ant's 60 va produir un

desfasament en la distribucio de la poblacio per edats , que avui es fa pales en el grup que va

dels 15 als 25 ant's . Aquest grup esta sobrerepresentat a la piramide poblacional en relacio

als segments adult i de tercera edat, les mides dels quals son relativament reduides en haver

estat sotmesos en el seu moment a una mortalitat considerable , sobretot infantil ; i en relacio

tambe a un grup infantil menys nombros que de costum en aquestes edats , pero encara

nombros . Aquest es un punt clau , degut al fet que , malgrat la circumspeccio reproductive

dels pares , el seu gran Hombre fa que engendrin una quantitat molt significative de fills,

gairebe tots els quals tenen assegurada la supervivencia fins I'edat adulta . L'expectativa de

vide en neixer avui a Colombia es de 65 ant's , un altre gran progres en relacio amb els 42

ant's de fa una generacio.

Precisament es aquest important grup adolescent i juvenil que era esta arribant a I'edat

de former una familia, cercar feina, exigir una solucio d ' habitatge i satisfer un conjunt de

necessitats elementals que el pais no esta capacitat per a satisfer a curt termini . D'aqui venen

les notories frustracio i hostilitat juvenils que donen motiu a les greus malalties socials que

ens afecten . La situacio s'agreuja si este en compte I'innegable esforp educatiu realitzat a

tots els nivells a Colombia a la segona meitat del segle xx , que ha donat a aquesta masse

descontenta de gent una veu mes articulada i una tecnologia mes eficap en el seu proces

contestatari . Si a tot aixo afegim la malaurada coincidencia d'una situacio economica depri-

mida per a la major part del Tercer Mon , haurem muntat un escenari ideal per al desenvolupa-

ment de tot un reguitzell de desastres socials i politics.
Si preguntem per que no estem millor quan marxa tan be la giiestio demografica , caldria

respondre que els problemes que estem patint i els que podrien venir en el futur proper no

venen donats pel fet que els canvis demografics no incideixin en la seva prevencio , sino pel

fet que no vam ser capagos d'aconseguir - los a temps . En aquest moment els unics sectors

on s'han pogut apreciar ja les influencies benefiques de la baixa natalitat son a les sales

obstetriques i pediatriques dels nostres hospitals i a les aules de les escoles primaries. La
resta d ' avantatges s'anira fent palesa progressivament en els propers ant's . Per altra Banda,

I'assossec demografic no es , fins i tot a Ilarg termini , una panacea contra tots els mats; a tot

estirar es una mesura important , entre moltes altres , pero sense la qual la resta d'eforpos

resulten inoperants.

TAULA 4. Calcul dels anyslprotecciolparella ( alp/p) i les seves equivalencies contraceptives.

Metode a/p/p.

1 insercid DIU

1 prescripcio metodes barrera

1 esterilitzacio masculine o femenina

2 '/2 ant's

^/2 any
~12 ^/2 ant's

Distribucio de 13 cicles de pindoles

Distribucio de 100 condons

Distribucio 100 pastilles espermicides
Implantacio Norplant

1 any

1 any

1 any
2 ^%2 ant's

~~
`~^^
^^```

Mitjana de temps que es conserve el DIU insertat.

Mitjana de temps que es continua utilifzant el metode receptat.
Mitjana de temps que passe entre el moment de I'operacio i la menopausia.

L'any to 13 cicles menstruals de 28 dies.

Investigacions a nombrosos paisos permeten d'establir com a raonable la xifra de cent relacions

sexuals per parella en un any.
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La legitimitat de la planificacib familiar tampoc reposa exclusivament en el seu impacte

damunt el desenvolupament. La seva existencia es justifica tambe des d'altres punts de

vista. En el camp juridic, les tecniques modernes de planificacio familiar han permes en primer

Iloc que el dret de la parella a decidir sobre la seva propia reproduccio sigui una realitat

quotidiana. En I'actualitat aquest dret ha estat acceptat i consagrat publicament per gairebe

totes les nacions del mon.

Un altre camp d'accio d'una gran importancia es I'aportacio positiva que fa la planificacio

familiar a la salut de la mare i del fill. La rellevancia d'aquesta contribucio queda palesa ales

seguents dades, manllevades d'una recent publicacio del ((Population Reference Bureau)).

* Els nens que neixen menys de dos anys despres del seu predecessor tenen el doble

de probabilitats de morir en la infancia que els nascuts despres d'un interval mes gran.

La distribucio espaiada dels embarassos, per si mateixa, reduiria en un 20 % la morta-

litat infantil.

* El percentatge de cones que no volen mes fills i que, malgrat tot, no utilitzen, per

ignorancia o por, cap metode anticonceptiu es molt alt al Tercer Mon (va del 50 % al

98%).
* Aconseguir tan sols que no tinguin fills aquelles parelles que no volen tenir-ne, reduiria

les morts maternes en quasi un terq.

Recordem, a tall de conclusio pel que fa a aquest tema, que a hores d'ara moren cada

any al Tercer Mon, 15 milions de nens i mig milio de mares de causes relacionades amb la

reproduccio, morts que en la seva immensa majoria serien evitables.

Nota final sobre costos

Els costos de la planificacio familiar han estat raonables a Colombia i mai no han consti-

tuit un obstacle per a I ' adopcio de qualsevol dels metodes oferts.

Fins i tot quan cal assenyalar que els preus dels anticonceptius i dels honoraris per

serveis prestats , en el cas de Profamilia , reben subvencions en base a donacions foranies,

les xifres resulten facilment integrables dins els pressupostos de I'Estat i de les families.

A fi de buscar un denominador comb que serveixi per agrupar en una sofa variable totes

les multiples activitats que formen part de la planificacib familiar , es va crear I'<<any-proteccio-

parella » ( a/p/p), ja esmentat en el text , els factors de conversio del qual figuren a la taula 1

segons els diferents metodes . Sense ignorar el fet que hi ha un cert grau d'imprecisio i

arbitrarietat , es possible reconeixer que aquesta mesura ofereix una manera comoda i senzil-

la de sumar les activitats , a fi de comparar- les any rera any, o d ' institucio en institucio, i

establir un cost que resulta d'una mitjana calculada de tots els esforcos destinats a procurar

un bon programa de planificacio familiar . Avui dia . I'a/p/p s ' accepta i s'utilitza a molts paisos

del mon.

Els costos analitzats en el cas de Profamilia , que podrien aplicar -se amb facilitat a la

totalitat del pa(s , en I'actualitat son de U.S $ 500 per any/proteccio / parella.

Un 67 % de prevalenga , el nivell que esperem aconseguir I'any 1988 , significa que el pass

ha de protegir en aquest any 3 milions dels 4,5 milions de cones en << risc)), la qual cosa

costaria aproximadament 15 milions de dolars . D'aquests milions , la tercera part aniria a

carrec de les usuaries , una altra tercera part a carrec de les agencies internacionals d'ajut i

quedaria la tercera part a carrec del govern . Aquesta suma , aproximadament U.S $ 15

milions , es inferior al 10 % del pressupost del Ministers de Salut, una despesa mes que

justificada si es tenen en compte els excel tents resultats i els estalvis conseguents que

aporta la planificacio familiar.
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En els darrers deu anys, Colombia ha aconseguit un gran avenc en I area de la planifica-

cio familiar. Encara falta un bon cami per recorrer. Pero, si no surten interferencies imprevis-

tes, es consolidara amb exit la transicio demografica i recuperarem, amb unes circumstan-

cies molt mes favorables , I'equilibri de poblacio que vam perdre fa mig segle.
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