
 

 

AFR/RC45/R7 SAÚDE DOS JOVENS E ADOLESCENTES: SITUAÇÃO E ANÁLISE 

DAS TENDÊNCIAS22 

 

Reconhecendo que a saúde dos jovens e adolescentes constitui um elemento 

primordial para a saúde das gerações vindouras e para o desenvolvimento sanitário em geral, e que 

a actual e futuro saúde dos jovens depende essencialmente das suas acções, opções e 

comportamento, bem como do meio ambiente; 

 

Notando que os actuais conhecimentos e a informação existente não mostram 

devidamente a magnitude dos problemas que afectam a saúde dos jovens e adolescentes; 

 

Consciente das características multissectoriais e multidisciplinares desses 

problemas; 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional constante do documento 

AFR/RC45/14: 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. APELA aos Estados-Membros para que: 

 

i) envolvam os próprios jovens e aqueles que com eles trabalham na 

elaboração de políticas e programas adequados para os jovens e 

adolescentes, com particular incidência numa estratégia multissectorial 

e multidisciplinar; 

 

ii) mobilizem os recursos locais e externos necessários para prestar 

cuidados apropriados aos jovens e adolescentes; 

 

iii) procedam à revisão dos programas de formação de todas as categorias 

de profissionais de saúde para melhorar as capacidades nacionais nas 

áreas da comunicação, do aconselhamento e da gestão dos problemas 

de saúde dos jovens e adolescentes; 

 

iv) criem ou reforcem sistemas de informação sobre gestão, com 

indicadores apropriados para facilitar o acompanhamento e a avaliação 

da saúde dos jovens e adolescentes; 

 

2. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) apoie os Estados-Membros na elaboração de políticas e programas de 

saúde dos jovens e adolescentes, com carácter multissectorial e 

multidisciplinar, fortalecendo a prestação de serviços, a formação e a 

investigação operacional; 
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ii) realize seminários interpaíses sobre gestão, formação e investigação 

operacional relativa à saúde dos jovens e adolescentes para melhorar as 

capacidades nacionais; 

 

iii) elabore uma estratégia regional para ajudar os países a enfrentar os 

problemas destes grupos alvos de maneira integrada; 

 

iv) apresenta por ocasião da 48ª sessão do Comité Regional, um relatório 

sobre os progressos realizados na saúde dos jovens e adolescentes; 

 

Nona sessão, 12 de Setembro de 1995 

 

 

  


