
 

 

AFR/RC44/R11 ESTRATÉGIA REGIONAL PARA ACELERAR A REDUÇÃO DA 

MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL NA REGIÃO 

AFRICANA 

 

Considerando as resoluções WHA32.42, WHA40.27, WHA42.42 e WHA45.22 da 

Assembleia Mundial da Saúde; 

 

Considerando as resoluções do Comité Regional AFR/RC38/R6 relativa à criação 

de um Centro Regional de Formação e Investigação em Saúde da Família, AFR/RC39/R8 sobre a 

Saúde Materna e a Maternidade sem Risco na Região, e AFR/RC4o/R2 sobre a aceleração da 

melhoria da Saúde Materno-Infantil; 

 

Reconhecendo que a gravidez acarreta riscos desproporcionalmente elevados 

devido à actual situação sócio-económica da mulher na Região; 

 

Considerando a necessidade premente de melhorar a qualidade dos cuidados 

prestados às mulheres e às crianças, em particular aos recém-nascidos; 

 

Considerando que em muitos países os profissionais de saúde que não são médicos 

(tais como enfermeiros, parteiras…) não são autorizados a prestar cuidados susceptíveis de salvar 

vidas, mesmo quando são os únicos profissionais de saúde existentes; 

 

Congratulando-se com o facto de alguns Estados-Membros já terem adoptado 

políticas a favor da maternidade sem risco e de as terem activamente traduzido em programas 

operacionais; 

 

Louvando a iniciativa do Director Regional de criar equipas de apoio à SPT nas 

Representação da OMS nos países; 

 

O Comité Regional, 

 

1. FELICITA o Director Regional pelo seu relatório conciso e completo; 

 

2. SOLICITA aos Estados-Membros que: 

 

i) criem um quadro jurídico permitindo às parceiras, em particular, e aos 

outros profissionais de saúde, em geral, adquirir as necessárias 

competências e agir de maneira autónoma para salvar vidas; 

 

ii) mobilizem os recursos locais e externo necessário à aceleração da 

redução da mobilidade e da mortalidade e neonatais, graças à promoção 

do pacote mínimo distrital de saúde para a maternidade sem risco e os 

cuidados aos recém-nascidos; 

 

iii) colaborem estreitamente com as instituições e as organizações não-

governamentais interessadas na maternidade sem risco, com vista a 

tirar o maior aproveitamento possível dos recursos existentes e evitar a 

duplicação de esforços; 

 



 

 

iv) procedam à revisão dos programas de formação para todas as 

categorias de profissionais de saúde com vista a reforçar as capacidades 

nacionais em comunicação e aconselhamento; 

 

v) continuem a utilizar e a dar o máximo apoio às equipas de apoio OMS-

país; 

 

vi) continuem a desenvolver, ou criar, um sistema de formação estatística, 

simples e funcional, com um mínimo de indicadores, que permitam a 

monitorização e avaliação dos programas dirigidos à redução da 

mortalidade materna e perinatal; 

 

3. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) continue a prestar às equipas OMS-país o apoio técnico e financeiro 

necessário à aceleração da redução da mortalidade materna, na Região; 

 

ii) crie, na Sede Regional, uma equipa multidisciplinar composta por, 

entre outros, uma parteira capaz de analisar a situação dos programas 

de maternidade sem riscos países e fazer as necessárias recomendações 

ao Director Regional; 

 

iii) realize seminários interpaíses sobre a formação, a gestão e a 

investigação em Saúde Maternidade Infantil e Maternidade sem risco, 

com vista a reforçar as capacidades nacionais nestas áreas; 

 

iv) participe, através do Centro Regional de Formação e de Investigação 

em Saúde da Família de Kigali, no desenvolvimento das capacidades 

nacionais, com a formação e treino de equipas paramédicas 

pluridisciplinares em cuidados susceptíveis de salvar vidas; 

 

v) continue a prestar apoio técnico aos países no desenvolvimento e 

aperfeiçoamento dos sistemas de informação estratégica, através da 

utilização dos serviços do Centro Regional de Formação e de 

Investigação em Saúde da Família, de Kigali; 

 

4. SOLICITA IGUALMENTE ao Director Regional que apresente um relatório 

sobre os progressos realizados no campo da maternidade sem risco à 

quadragésima-sexta sessão do Comité Regional. 

 

Décima-quarta sessão, 14 Setembro de 1994 

 

 

  


